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_ Dil'.e!ltor: São Paulo, 1 de Janeiro de 1939 
· -·n1rector-Gerente·: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO . Num. 329 

Publicamos, em nossa. rp@n
rultima edição, uma nota a res
tpeito do protesto feito pelo 
grM!de -estadista hespanhol Gil 
Robles, contra accusações que 
_Qhe -eram assacadas, não e.-penas 
'!!los cir<iulos communistas - o 
que ;não causa espanto - mas 
ai.~:d)). .~in certos circulos nacio-
111aHstas. 

o PfêSidente da Ac~ão Catbolica CoT~~~~d:.~:~~a~r~=~~ ... 
Brasileira fala ao LEGIONARIO • ::::n:e:~7:Jt!·~Eª:r:::::: 1 • 

A es,te proposito devemos ac-

A oroanisação da A. e. Brasileira - A Acção Catholica e as obras 
auxiliares - Interessantes declarações do Dr. Alceu Amoroso Lima 

icrescentar que, e.o :publico bra- O dese.ivolvimento da Acção da melhor do que ·a Ca·rta do zo das variações que ·e.vidente-
_1Slleir:0,. 0 • Tef-el'.id o. :proteSt o che- Cathollca é um dos mais au-s- Santo Padre ao Episcopado mente devem existir. 
gou ,por mtermedlo de um t_ele- piciosos ,acontecimentos de nos- Brasileiro. Essa carta é uma ·"Bení. sei que a Acção Catho
_igra.mma de _B_arcelona, con,en-, sa época. Emquanto todas as synthese magnifica dos princi- lica tem encontrado certas dif
do ·l.!ma .. noticia :publ~cada por ideologias politicas e. as refor- pios fundamentaes da A. C., en- ficulde.-des provenientes da in
,um Jornal daquena cidade. _ mas economica,s- não fazem :mais nunciados repetidas vezes pelo comprehensão de alguns. 1'}' 

. E.' ob_vlo accresc~ntnr que nao do que -agravar a crise <lo !ll'IUn- Pontífice -reinante. E uma pro- preciso não pensar que ella vem 
te11;amos <lado c.r~dito ª ·estª ,no- do moderno ou provocar as mais va exhuberante do va,lor desse destruir o que já existe. Mas 
_lticia, se não tivesse_mos tido, amargas desillusões, a Acção documento -está no ,seguinte: em pox· .outro lado é preciso que as 
id_ella, uma-.confJrmaç':o absolu- Catho!ica,, esse grande movi- um livro no qual -re·une cerca Associações religiosas e sociaes 
_tam_en~e segur~. :por in_termedio mento de rechristianisação das de 60 proposições fundamentaes já -existentes saibam <lar á A. 
de msign_e Sacerd0te hespanhol, idéas -e dos costumes, vae con- sobre Acção Ca.tholica, o illus.- C. o primado que ella deve ter. 
anui.to e.o corrent~ do que 5:1c- «uistando. to«os os povos como tre ,sacerdÔte belga já mul'to Pop isso mesmo; 'taes nssocia
lCede ,em sua gloriosa e heroica o unico capaz· de salva•r a so- nosso c<mheci<lo. Padre Dabin, ções são classifl<)adas de "au
Patrla. . . ciedade hodierna. grande autoridade no assnmpto, xi!iares". Nerri serão eliminadas 

Já O <li.ssemos qu*o i>Ubll- · Quizemos sobre a -sua. orga- tira dessa Carta 18 proposições. pela A. C. nem ·poderão reali-
lCa-mos a noti?ia vindª de Bar- ni.sação ·no Brasil ouvir o Pre- E' 0 documento qu~· vem cita.do s-ar ,sosi-nhas· aquillo que visa a 1 
-ce1on!I.. Repetunol-o agora, pe.ra sldente da Junta Nacional ~e com maior frequencia pelo Pa- A. C., isto é, o e.postohdo of-
,qtta _nll.o se pense q,u~ nos con- Acção Catholica. que gentil- dre Dabin. ficlll.l da, :Xgreja rca!isadl) pelos 
tte.nta_mos com ,no_ticias prove- mente attendeu ao nosso deseJ·o. C t leigos." t d f t 't ta "E' ·preciso, pois, que a ar a 
tznen es.. e on e* ao ,suspei · - "Por todo o ;Brasil, come- do .Sa:nto Padre seja bem co- A ORGANISA.Ç.ÃO DA A. e. 

"OU por declarar-nos o sr. Amo-

º e d E t d t s "' 11.hecida e estudada. O mesmo Quizemos saber do "'residente A "Idort" realisou, na semana te ter melho:·~ destm· o,-·n·esta ma&::. 
ongresso . e s u an e ·roso Lima, já se extende a Ac- deve dizer-se dos Estatutos da d J ,.., • "" 

•entementé- reunido no Rio de ção· Catholica. E' o apostolado A. C. Brasi-leira promulgados cªthu
1
nta Nacionnl da, Acção passada, uma meritor1a campa- ria diziamos, o que excede o car-

'J'à.neiro deu opportunidade a official da Igreja que se irradia ª 0 ica como funccionam os nha contra o desperdicio. ll!, na naval? 
b 11 d t - d pelo nosso Episcopado. Final- orgãos directores dessa orgam-

'l:lma · e ,a -emons raçao e atr'avez do nosso paiz, como de mente, uma publicação ·ha pou- saça-o. fachada da "Escola de Commer- Já se calculou, porventura, o 
19.uanto pode um pugillo <le ·mo- todo o mundo, numa organise.- J N · 1 · th 1. 1 t · . co iniciada ·pela un'ta ac10na A Junta Naci·ona,J dº Acça-0 cio Alvares Penteado", onde a oceano de despezás inuteis n,ue ços ,ce. o 100s rea men e aguer- ção que, depois de completa- = '"' 
irldos,. ·que repellem decidida- mente executada, será uma, or- de A. C. -com o fim de impri- Catholica ,compõe-se de um As- "Jornada contra o Desperdício" o Carnaval acarreta? Todas as 
mente a funesth,s1ma itactica de ganisação .poderosissima, feita mir uma orientacão uniforme sistente, o Revmo. Mons. Leo- installou uma expressiva exposi- torneiras n1al feéhadas de São 
fazer da agua de flor <le Jaran- realmente para sa!Ve.r a civili- aos tra halhos do. A· C · cm todo vlgildo Franca, de um presiden- ção, afixou-se o cartaz que nosso Paulo não gastam t11:nto, quanto 
jeira o unico modo de aposto- S?,ção contemporanea. Tanto O pa,iz é O Bo!Ptim ele Acção ca·- te, um secretario e um thesou- cliché reproduz. E' uma torneira o carnaval! E isto em uma época 
aado. mais que a sua maior força, -a tholica, quo ,c,md-a de ampla reiro, sendo estes dois ul'limos I f h 

Ninguem ignore. que aquelle sua força invencivel não está na documentação (textos officiaes cargos occupados, respectiva- ma ec ada, da qua,I cahem em que as Santas Casas de Mi• 
Congresso estav-a minado por technlca da organ!sação, mas sobro a Acçiio Catholical, infor- mente, pelo dr. Fabio de Agular grossas gottas de agua, inteira- sericordia se encontram alisolu• 
forças da esquerda. o ,sr. Amo- na vida sobrenatural de seus mações dos varios Esiaüos e Goulart e .pelo Dr. Luiz Sucu- mente perdidas ·tamente super_-lotadas, e a til• 
!rOSO Li-ma, Presidente da Acção membros, unidos a Christo: a alguma. col18.boraçào. O Bo!ot!m pira. Fechemos as 'torneiras mal fe- berculose dizima tel'rivelmente as 
Catholiea Brasileira, escreveu propria vida do Christo total visa contr.ibu!r p-:t''" que a uni- A Junta :Nacional, orgão di- chadas, aproveitemos as sobras classes mal nutridas .••. 
'llm artigo · ·em que denunciou que é e. Igreja. form!dade estabc"teeid3. nos ~s- . rector da Acção Oatholica, é ma,l aproveitadas, valorisemos o~ Façamos tambem nós, catho .. 
francamente ·este deploravel fa- "Eis O que é a Acção Catho- ta:tutos da A. C .. sej:i.. observa-, assistida por um· Conselho, to 1 ·t d ·t 

(Conclue na 2.• pag.) Jica, e .para bem conhecei-a na- da emborp, se;,o qual,i.:cr prej\\•.. c=stituido pelos rpresidentes, res s ma aproveiª os, evi e- licos, nossa campanl).a contra o ======================================::::;;:=:=====·== sccretarios e thesoureiros das mos os desperdícios inutels! desperd!cio, combatendo o car-
01ecções dos homens da A. c., Mas, em materia de desperdi- naval, que é uma tremenda fonto 
senho·ras da. A. C., Juventudes elos, de esbanjamento de mate-! de desperdicios de valores mate .. 
ma,~::una _ ~ 

1 
f~ '-!~tina e, "'._ºr.1fc- . rj~J ."?ro~citavel, de inutil e t~lB, ~ ria1Js 1; ~0racs, r- de profa.nação ;::,;i~7!:. cai.ioi,, .. " masc"Lna e l w'.ttllIBaçao de g3:ande so: '·'?'· "e. tios. rr,a.:~ ,:_u:,:~euticos valores so-. 

A Junta Nacional 'l'.eune-se se- 1 COJSas que poderiam normatmcrt· f brenat1!raesl . . , 

f: ~a.1;:lment~ ""con1 o~ ~e~~.esen~ f :=====.==. ==. ====-========:::;=:=:;:::===== 
·~:Z;tl-ê~Zf tJW'!t llll« àl1Partâm· iliêlPàlôêL]lüfá .. 
1:iofücamente. reuniões ge.raes. ,-·--- -- : :::, 

Ha e.inda:· directament,• lic··a- ll 
dos á .Tu-nt'a Nacional os di,;ér- T\!lttlo o ·liP. Dr. Francisco l'atti, Diredor do Deparb,• 
sos secretariados;'· já constitu;. mento !Víuniclpa? de Cultura ordenado a publica,ção de um 
dos ou em organisação. edital instituindo um concurso artistico das vitrines ornamen-

Esses sêcretari&dos, como o tadas. 11elas casas commerciaes do centro da cidade por occa-
Economico Soéial e o de Cirre- sião das festas de Natal e Anno Bom, devemos fazer chegar 
.ma, já· em funccionamento, um a1ipello S. S. ' 
exercem·. uma. fiscalisação cons- E' incontestavel sob o ponto de vista da educaça-o art1·stic· a. 
tante e' coordenam as obras e 
tarefas .pr.incipa,lmente de Acção do povo a vantagem da organiza_ção do referido concurso. 
Social, que não se deve confun- Entretanto, a educação artística nunca pode estar .em con-
dir com a Acção Catholica, apc- flicto com a educação mora,!. Entre as condições do concurso 
sar <le feifu.s estrictamente den- deve, pois, o Departamento exigir que figure a maxiina mora-
tro das normas de Igreja. !idade, sendo rigorosamente prohibido ·os manequins immoraes 

As Ligas dos Homens e das e qualquer outra fo1·ma ele lmmoralidade nos mostruarios. · 
Senhoras e as Juvcn'tudes mas- O lle!lo é inseparavel do Bem. A verdadeira arte só.-existe 
culinas e femininas são os ra:-
mos, rpropriamente ditos, e or- quando devidamente subordinada· á moral. 
g~os da Acção Catholica. orga- Em nome de tcda a população catholic,1, dirigimos este 
msando-se de accordo . com os appello a S. S., certos de que interpretamos,- o sentimento de 
estatutos-''da A. C. todos catholices, affirmando que a organiza<jão de vitrines im-

As dua,s confederações reunem moraes é unt ultrage ao Salvador cujo m;scimento o mundo 
as associações relig10sas, que catholico celebra nestes dias. · 
constituem auxiliares da Acção ._ 
Ce.thollca. . 

AS ASSOCI'.A.ÇóES AUXILIA
RES DÁ' ACÇÃO CATHOLICA 

- "Essa denominação <l.e a,u-· 
xiliarcs ._de Acção Catholica -
proseguiu o d·r. Amoroso Lima 
- não foi da,da, -casualméntc. 
mas por ser o termo exacto que 
define e. -sua .posição. 

"São auxiliares porque não fa
zem parte da Acçiio Catholica 
em si, não se ·dissolvem nella. 
E são auxiliares porque teem 
uma funcção de auxilio, no seu 
campo autonomo. Não estão in
tegradas, mas subo,rdinadas. 
Tão pouco prejudicum ou im
pedem a Acção Catholica: au
xiliam. 

"Aliás, não só as actua.es. 
mas outras podem vir a existir, 
-por conveniencia da Acção Ca
tholica: serão "Associações de 
Fronteira", que arrigementariio 
os que não puderem pertencer á 
Acção Ce.tho!!ca, ou agirão em 
campo inopportuno para a A. 
C. Assim a J. U. C. poderá 
promover a fundação de Centros 

rão uma vasfa Acção Social -por 
meio de Syn\iicatos, círculos 
operarios, jorna'ês. radios. asso
ciações cspecialisadas, etc.". 

Perguntámos ao dr. Alceu 
Amoroso Lima qual· a extensão 
actual da Acção Catholica no 
Brasil. 

- "Por toda parte se traba
lha com grande enthusiasmo' -
respondeu-nos. 

"Em alguns Jogares com/ça-se 
pela,s organisações paro1h1aes, 
noutros as Juntas já co1stitui
das agem do centro parB os va
rios sectores, todos de ,accordo 
com a org<lnisação iC/a.da ,pe
los estatutos que de•erfw pre
valecer em todo o s·a.sil. 

"Esses Estatutos, a,pprovados 
pela Santa Sé. rec··b!"ram a &s
signatura de todo, QS Bispos· do 
Brasil, e constit-,em um e;r.ca
bouço admirave·. '.A.lll está só
mente a parte .:urldica, esquele
to perfeito a u.1e:, estamos dando 
vida. 

a íl Ái ~ 
u uA ~ 
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· Por motivo das festas de 
1Natal e Anno Novo, recebeu 
esta folha varios votos de 
felicidade 

S. Exci~. Revma., o Sr. 
Dom Attico Eusebio da Ro

, cha, Arcebispo 'de Curityba, 
enviou-nos sua, benção · e 
seus votos paternaes. 

De S. Excia. Revma., o 
Sr. Dom José Gaspar de 
Affonseca e Silva, Bispo de 
Barca, recebemos um gen
tilíssimo cartão, portador de 
seus votos e sua preciosa 
benção. 

s. Excia. Revma., o Sr. 
Dom Marcolino Dantas, Bis
po de Natal, tambem rece
bemos um gentil cartão. 

~m aspecto peculiar a certas reg1oes da- Europa durante o frio de Natal. A imagem do Crucificado de Cultura, de estudo, com 
,,rientação e pensamento catho-

"Nada po~rá ser feito fora 
de -suas norias que -vigoram i,m 
todo o Br:nÜ, Da Juventude Feminina 

Catholica; e do Sr. Dr. Vi
cente Melillo, tambem re
cebemos delicadas fel!aita-

erguida pela pieda.de popular copre-se de neve. !icos, para, aproximação e con- "Apenas ·/J, opportunida.de de 
sua app1pa_ção está. sujeita ao 
sabio cri)é:rio dos Bispos. Po~· 
isso, ewfolguns pontos, o movi-. 

De um monge benedictino brasileiro 6r1:1, na AI" 
'!Jetnal:lha, recebeu o LEGIONARIO um significa
tivo :cartão de boas festas cujo texto transcrevemos 
•baixo: · · 

·.· ·,:J q ui.s'ta, onde não se possa, em-
cipalmente no . tocante á defesa dos direitos da penhar a responsabilidade da A. 
Igreja: de Chr!sto nesta terra, acho que O LEGIO- C. e da Igreja. 
NARIO está _bem esclarecido e bem orientado. "Quanto aos Secrete.ria.dos te-
Cúmpre, porém, notar que o problema politico e 6

- ""*"''' 
religioso na nossa patria é muito mais importan- Ne~'lfe C'.Ml,ulf"tn.e· r'' -

"(Concluo na· 7.• pag.) ' 
·m 

ções. 

;,,?~·-··wTIP'l!MQ 

GNADENREICHES WEIHNAOHTSFEST 
UND GESEGNETES NEUS JAHR. 

"Dlmo. Snr. Direçtor do LEGIONARIO. 

te do que se pensa. Nós precisamos preparar no 1 ..:,,J1 ~.11 .m..11..11. '' • · 

Brasil, uma barreira· forte contra as idéas euro- * COMO" SE T'.ALSIFICA o· NA7AT~ P0.1.'". · 
péJíS, que não se coadunam com a nossa menta- fl · . i JL -- -· -· 

Louvado seja Nosso Senhor. lidade e tradição. Amo·o Brasil,,e aqui na Alle · · Pierre l'Ermi' . .· . . ·. . ·,· pag·. 3 
E' multo raramente que leio noticias da minha · manha aprendi a amai o cad ! M 

patria. Hoje recebi alguns numeras do LEGIO- tambein a Igreja de O-h1•lst/ vez mas. as amo )t Ü MOVJMi NTO OPERARIQ CATITOLICO 
NARIO que Úm Irmão· de habito de um palz vi- . Apresento a todos da redacção votos de um NACIONA pelo R.vmo Padre Leopoldo 
alnho· me enviou. feliz Natal e. um anno novo cheio de graças. B 1 • · · 

Gostei immenso dá. att!tude que o seu jornal·-. E_m Xto, seu sempre admor. a,..... ~o. r,ent8ll0 / • . pag. 5 
$pma· ~n. te do panorama politico européu, prin.•.. E s ., J/ 

, • NEM rmn , &fi "M += ;==; .. ;t;;;;;;;; 



SÉMA'NARIO CATHOLICO COM 
61'.l'ltOVAÇÃG ECCLESIASTWA 

Direcção: 
Rua. Quintino Boca.yuva, 54 
Sala 323 - Phone 2-7276 
Redacção e administração: 

;ltua lmmaculada. Conceição, 59 
Telephone 5 - 1536 
Caixa Podal, 2849 

Assignaturas: 

Anno 15$000 
" exterior 25$000 

Semestre 8$000 
" exterior 13$000 1 

Numero avulso $200 
Rogamos aos nossos assignan

tes communicarem a mudança de 
,,eus endereços para a Caixa 
Postal 2849. 

Annuncios 
Peçam tabella, sem compromisso 

Não publicamos collaboração de 
pessôas extranhas ao nosso qua

. dro de redactores, 

O LEGIONARIO tem o max!
lno prazer em receber visitas ás 
installações de sua redacção e 
off!cina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, por exigencias do 
serviço. 

. COMMf NJANDO .. ; 
liA@ittM&i # k6§&itP. 

SERVIÇO SOCIAL 

O serviço social tem por fina
lidade o reajustamento das pes
soas qÚe, por qualquer motivo, 
decahiram das condições nor
maes da vida, isto é, se desajus
taram dos quadros normaes da 1 
sociedade. S. Paulo tem a prima- 1 
zia de possuir a primeira escola 1· 

de serviço social fundada no Bra
sil. E' tambem o unico estado da 
federação que instituiu o seu De
partamento de Serviço Social. 
Este novo sector da administração 
publica resentia-se porem de va
rias defficiencias, que tolhiam o 
pleno desenvolvimento de sua 1 

· •:ctividade, coisa perfeitamente 
rn~tural se se tiver em conta a 
sua novidade como instituição 
publkD.. F0de-se dizer, mesmo, 

.. .,0 ,:.0.:~·'':":~:~0 > ·. :-.·, -·,.cp,7_/\c~"41::~.,.FA~tturie~o, ·.cl_'i-t 
· do na apenas tres annos, ainda 

. apalpa o tei'l'eno. 'Não se podem 
ncg0.,.; entretanto, os apreciaveis 
resultados já obtidos. 

Como quer que seja, um dos 

maiores obstaculos era encontra

do no tratamento dos casos de 

1ndivlduos economicamente desa

justados, por via de regra victi

mas do "chômage". E' geral

mente ignorada a miseria de uma 

cidade opulenta como s. Paulo; é 

que esta miseria não se reveste 
de formas _agudas e espectacula
res, como em outros centros po
pu!ôsos. Quem, entretanto, tem 
uma experiencia, por pequena que 
seja, da pratica do serviço s9-
cial, ou mesmo da simples be
neficlencia, trava relações com 
verdadeiros resíduos da activi
dade social paulista. Não que 
estas pessoas ou familias estejam 
e.bsolutamente desprovidas de re
cursos; não é esta à maioria dos 
casos. O que ha é uma situação 
de instabilidade, de màt chroni
co, de depauperamento habitual, 
propria da gente que vive de ex
pedientes que poderão faltar a 
qualquer momento; é uma gente 
que vive no limite, no ultimo re
bordo da condição humana, e que 
o menor choque poderá lançar 
fora, no abandono total. 

Pois bem, deante destes casos 

o Departamento se via quasi 

bloqueado. O maximo que podia 
fazer era enviar alguns officios, 

pedindo emprego para os seus as
sistidos. 

Ora, este 1mpecllho acaba de 
· ier removido pelo recente decreto
Jei estadual n.0 9797, de 7 de 
Dezembro pp., lima bella con-
quista do sr. Sebastião Medeiros, 

O .c

linenmo de 1938 declinou pa.ra o ocaso, e já hoje pertence ao 
<lominio da Historia. E' cedo 
para que, em torno dos dra
maticos acontecimentos que 
~ assignalaram, se pronun

juizos minuciosamente 
dt,fini'tivos. Entretanto, -suas linhas 
geraes já pódem ser julgadas, e este 
retrospecto é de evidente utilidade pa
a·a. nós, que ·nos preparamos, ~heios de 
aprehensões e de esperanças, a viver 
laboriosamente o anno de 1939,. 

* 
No limiar de 1938, quatro -eram as

grandes posições ideologicas em q,rn 
se distribuía a humanidade: o Catho
licismo, o liberalismo, o communismo 
e o nazismo. Evidentement,,, entre es
tes ·quatro pontos careleaes do pensa
mento contemporaneo, existiam ten
dencias intermediarias. Ma.s estas ten
dencias, além de intermediarias, eram 
provisorias ·por sua propria natureza. 
Representavam apenas uma etapa da 
evolução -intellectual .para uma da
quellas quatro .posições nítidas e de
finitivas. E, por isto mesmo, desem
penhavam um papel secundaria no le• 
ve.ntamento 'topographico das ideolo
gias de nosso seculo. 

Se, .porém, estas posiçõe_s interme• 
diarias eram real e doutrinariamente 
secundarias, na apparencia lhes cabia. 
um 1)apel preponderante, ou ao menos 
,muito importante, -sobre cujo valor au
thentico innumeros observadores se 
deixaram illudir. 

Entre essas :posições intermediarias, 
vem primeiramente aqulllo que, erro
nca e a'té blasphematoriamente, se 
,convencionou ,chamar "Christianistno". 
Evidentemente, no sentido :proprio ela 
-palavra, o Chdstianismo é ·só um: a 
doutrina pregada .por Nosso Senhor 
Je-sus · Christo. Nós ca.tholicos, sabe· 
mos, pela graça de Deus, que esta 
doutrina ·Só ·se conservou integra e 
completa dentro da Santa Igreja. E, 
portanto, conhecemos com a maxima 
e mais a.bsoluta certeza que todas e.s 
do:1trinas de inspiração apparcntemen
to christã, que se encontram fora da 
Igreja, são na realidade falsificaç.ões 
mais ou menos parecida-s com o ori
ginal, .conforme o caso, mas que em 
nenhuma hypothese passam de falsi
ficações. 

se acu ta111bcm em relaçfw á outra po
•si,fi.o, 1sto e o c0Inmunisn10. 

So ha uma doutrina <le contornos 
doutrina.rios impr(;cisos, ó ai <la esquer
da. Basta consultar, paro. i.sto, a no
mencl:ltura <los partidos dd. esquerna 
franccza, para se ter do facto uma 
'icléa nitide.. nadicacs, radicaes socia
listas, socialistas "tout court", republi
canos extremados, SFIO, etc., etc., 'lu
do isto, cm ultima analyse ve·m a ser 
esquerda. E o abysmo -para o que.! es
corriam estas multi-pias tendenciás 
ideologicas era o communismo. 

Na França, como ,por toda e. cparte. \· 
as esquerdas intermediarias, socialise :
tas, .radicacs, etc., se mostram cada 
vez mais communistas, a •tal !))Onto 
que nunca, em tocla a historia <lo so
cialismo, este caminhou tão accelera
d·:tmente para a extrema esquerda, do 
que em 1938. 

Disto tivemos, ha poucos dias, uma 
prova lugubre no Chile. Eleito o Pre
sidente claquclla Republica, um conhe
cido agitador communista da Hespa
nha ,para lá se dirigiu, fazendo um 
"meeting" de caracter .nitidamente sub-

Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA 

[ntre o passa~o 
g o futurn * 

vcrsivo, na presença ele 80.000 ouvin
tes. E esse agitador era -convidado de 
honra do Governo, ,})Ura assi·stir .á ;pos
:se do Presidente, eleito pelo suffragio 
triumphantc de 1.1111 verdadeiro "Front 
Populaire". 

O mesmo se verificou por oceasião 
<la grande gréve franceza. Em sum
ma, 1938, tambem no sector <la esquer-

mostrasse com claresa .meridiana o que 
é o nazismo. 

Ao mesrno tempo, este se man:fes
tou -cada vez mnis hoS'til ao Catholi
cismo. E, com isto, as ultimas ven.;: 
das ~ahiram dos olho.q dos b0m in
tencionados. Quanto aos mal intencio
nados, precisarão, talvez, pessar e.inda 
pelo caminho de Damasco. Não sei, 
porém, se a luz que illuminou Saulo, 
e o tombo que sacudiu, e do qual se 
reergueu já. -transformado e.m Paulo, 
seri_<l,ll). si1gjc_ientes para cerµ gente.•.• 

·* 
Ao passo que, nos círculos nazistas, 

e. ~olloração anti-catholica se torna 
cada vez mais fra,nca, nos círculos 
fascistas a colloração se torna cada 
vez mais nazista. 

O LEGlONARIO travou, em 1938, 
uma lo-nga e espinhosa lucta contra a 
influencia -da campanha fascista entre 
nós. Estamos, e estaremos sempre dis-. 
:postos a gritar "Viva a ItaUa", jun'ta
·mente com todos a.quelles que soube•. 
rem, antes disto, e com o indispensa
vel vigor, gritar "Viva o Papa" e "Viva 
o Brasil". Nestes termos, 111ão cedemos 
a ninguem ,a ,palma da italophilia. 
Mas não queremos, por isto mesmo que 
somos amigos da Italia, confundil-a 
com os erros ,e as aberrações do fas
cismo. 

O discurso do Santo Padre, que es
tampamos em nossa ,primeira ·pagina, 
mos'tra .perfeitamente até que -ponto ti
vemos razão. Ratificando nossa orien
tação, esse discurso é uma coroação 
de todos os .nossos esforços. Triste co
ro.ação, que -preferiamos não ter, se 
com isto pud~ssemos entender que 
nossas aprehensões quanto· á !ta.lia 
não são legitimas, e que aque1le glo-
1·ióso e querido paiz não -se encontro. 
ameaçado pelas nuvens que dis_cerni• 
most 

, 1 L - * 
Emquanto o soci~lismo :rolou rpara a; 

esquerda, .e o fascismo rpara e. direita, 
emquanto o "pan-christianismo" ·rolou 
para baixo -emquan•to algumas ra1-as 
almas voaram pa.ra cima, o que sue
-cedeu com o 1ibero.lisino? 

Derreteu-se ·como um sorvete. 
Foi este o ret,ultado mais -claro das 

ultimas complicações internacionaes. 
Não é isto, entretanto, que enten- da, marcou um -passo avantajado para Não é preciso ser lynce -para ver que 

dem os que não são ca.tholicos ... e, o <lesapparecimento das posições inter- a Inglaterra ·e a França estão sob ver-
infelizment,e, um numero -não pequeno mediarias. <ladeiras dictaduras :parlamentares 
de .catholicos, esquecidos dos ensina- E, graças, a Deus, por isto mesmo, desfarçadas, e que a democracia, hoje 
mentas da Sa11-la Igreja de Deus. E foram, em 1938, muito mais frageis e em dia, -só vive realmente em alguns 
nor .. t9Jlos os ,naizes "'rotestantes bem· · · · •~ t · · · lagares da . America, onde . ,ella des-

-~. -~om¾8m"'-grá'nde~=-~iittêpàí~;; ca~~-=::. ~~~~;;~e:s-:tt-~~b=~r;:;"-;~ -. ~éamoã"~a .. oihôs \rTstós' paro;' â: iesqu .. erdá •.. 
tholicos, vicejou um certo "christia- communistas e catholicos uma estupi- Quanto. á França e á Inglaterra, 
nismo" -super-confessional, summula da, contradictoria, odiosa política de seus grandes partidos Uberaes •tendem 
de ,princípios communs a todas as re- "maln tendue''. resoluta,mente para o communismo e o 
.Jigiões que -se dizem christãs, -cm no- fascismo. Em 1938, trucidada -pelo de-
me dos quaes se -pretendeu reformar :}Ir monio ,com o applauso !llosso e do 
a humanidade. Quanto, em 1937, na mundo inteiro, a democracia. morreu ..• , 
Europa e na America, se escreveu so- A nós, ella não deixou .saudades. 
bre esse "christianismo" e -sobre uma. Pa.~semos da esquerdª para a di• Ninguem tem saudades de seu carras-

reit-a. · · t- p e pretensa "civilisação christã" não ce.• co. Ao demon10, ao ·pouco. orqu 
tholica, delle decorrente, é inutil !em- Dois ,phenomenos assignalaram no elle já encontrou quem ~elhol'. lhe ser-
bral-o. Foi uma ·manobra confusionis- sec'tor elas direitas o mesmo. ·processo :visse. 
ta, 'intencional ou não, que preoccupa- evolutivo que se nota em outros -sec-
va muito os espíritos no inicio do an- tores. Em primeiro Jogar, a radicali,. 
.no ·passado. sação do -nazismo, -em segundo logar 

No meio desse. confusão, immensa 
confusão doutrinaria, havia uma du
pla realidade psychologica: debaixo 
desse manto elastico muitos espíritos 
convktos da Verdade infe.llivel e in
tegral, que está na Igreja, escorreg,a.
.ram ·pela· rampa abaixo, transpondo 
os limites da orthodoxie. e cahindo em 
:pleno i·ndifferentismo religioso, quando 
não em um o.nti-elericaUsmo rubro; 
por outro lado, certos espíritos em nu
merô~, infelizmente muito ,menor, evo
luíram dentro do ,pantano desta con
fusão, até chegar ao Catholicismo 
completo (o ,plenoasmo se impõe) até 
o qual se elevaram, repudiando defini
tivamente a ambiguidade de sua pri
mitiva posição, 

Neste campo, portanto, a marcha dos 
espíritos dubios, emigrando das .posi
ções instaveis e transitorias, .para as 
:radicaes e definidas, foi uma caracte
•ristiéa que se accentuou em 1938 a tal 
ponto, que já podemos discernir hoje 
a fallencia do movimen'to que pode
riamqs chamar pan-christão. 

* 
Se Íst; ;;;- deu i1uo.ntÔ á. primei;9a das 

.posiçi_es intellectuaes a que .nos refe
rimos,. isto é o Catholicismo, o mesmo 

e. nazificação do fascismo. 
Apczar ele toelos os ,peza.res, durante 

todo o anno de 1937 não faltou quem 
procurasse ba1·alha.r os ·cD.:mpos na Al-
1emanha, insinua-ndo que "o diabo não 
é tão feio quanto o pintam", que as 
perseguições do nazismo não eram tão 
viole·ntas nem tão systhematice.mente 
quanto as agencias juclaicas assoalha
vam. E que, -e1n .sum·rnu) se a Allema.
·nha estava em crJ.se religiosa, em bôa 
parte isto se devia, não ao sr, Hitler, 
mas aos proprios catholicos. Se estes, 
em lagar de reagir, tivessem tido a 
conducta doei! e . cordata de bra,ncos 
carneir.inhos, se tivessem balido suave
mente depois de cada blasphemia do 
,sr. Rosenberg, o Führer - homem 
bom e suave - teria -sentido formiga
mentos em seu tenro coração. E a mi
sericordia, brotando de seu dulcissimo 
temperamento, teria restituido aos ca
tholicos inermes e enternecedores um 
Jogar supportavcl dentro do Reich al
lemão. 

Tão longe foi esta ,politica, que o 
Santo Padre, já nos ultimos dias de 
1937 se viu ne. obrigação de a estigma
Usar com energia verdadeiramente so
brenatural. Mas ainda alguns véos 
perduraram em certos olhos. Foi pre
ciso que a orientação do Cardeal In
;nitzer, tirando a prova dos 9 fora, 

* 
Quem é este mysterioso agente dõ 

demonio? 
Parece-nos que 1939 vae trazer a 

resposta. 
Effectivamente, emquanto todos os 

campos de definem, -um movimento 
cada vez mais nitido -se processa. E' 
o da fusão doütrinaria do nazismo com 
o communisino. A n~sso ver, 1939 as• 
sistirá á ~onsumação dessa fusão. E 
desse connubio monstruoso, nascerá 
uma corrente que será, para os planos 
de Satanaz, o "non plus ultra". 

Será que nos enganamos? E' ,possi
vel. Em todo o caso, é o proprio "Os
servatore" que tem assignalo.do essa 
marcha do ,nazi·smo ,para a esquerda. 

Quer dizer que todos os erros estão 
escorrendo para o -mesmo abysmo, e 
que ·todas e.s forças do seculo -se col
Jigam. 

Contra quem? 
Neste mar tormentoso, navega a 

Náo mystica de São Pedro. Contra el
la, se formam mysteriosos movimentos 
de onda, que degenerarão .rapidamente 
em tempestade immensa. 

Nós, porém, não tememos. Sem des~ 
<lenhar de lançar um olhar vigilante 
.para as ondas ence.pelladas que for
migam de monstros mysteriosos, é nas 
estrellas, todavia, que procuramos 
nosso -roteiro, 

::~~ii:~:~ti~~~:i:l~:·n::;~= C- A T H· O~ L· I C O S· 
v!mento de empregos na admi- \ 
nistração estadual e municipal, e . , 

nas emprezas que exploram ser-1 Comprem ~-V CLUSIV AMENTE suas Joias e seus. :er .. e.s_ent.e_s, viços de utilidade publica, sejam ' "'=::'(:,,., _ 
particulares ou do Estado. Isto, \ J O A. L H A R 11' A 
no entanto, sem ferir os legiti- _ !!. 

mos direitos dessas entidades. que ;, A S A C A S T R O 
poderão recusar as indicações do 
Departamento, desde que, para 
falo, militem razões ponderaveis. 

,conliec'ida 

Este decreto representa, sem du- R U . A., 
'tida alguma, um importante pro- .t'\. 

. , gresso çio serviço social em nossa 
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cto. 
bastou 

Tanto 
par,1, 

que, em um 
almoço·· reali
sado pelos. 
mc,m!Jros· do 
Congresso, S:'l 
levantasse um 

immenso vo-
-seiro c o n t ·r a· 

aquelle conhecido 
escriptor catholico. 

Em meio á algazarra, dois 
me~nbros da delegação mineira 
tomaram a palavra. O primeiro, 
sr. Vilhena de Andrade, fez 
uma defesa ele. grande figura do 
laicato ea'tholico, que estava 
sendo tão rudemente atacada., 
O segundo, -sr. Wa!demar Ma• 

1 
ciel, fez um elogio, não a-penas 
a Tristão de Athayde, mas ao 
proprlo Catholicismo, do qual 
traçou uma vigorosa apologia. 

A principio, o vozerio augmen-
tou. M.as quando cresceu o dia• 
·pasão dos valorosos· defensores 
da bôa causa, sé_renou rapida· 
·mente o ambiente. E tudo ter
minou em um estrondoso fra
~asso dos que ;procuraram ser
vir-se de Tristão de Athayde eo .. 
mo .pretexto ,para atacar ai 
Igreja. 

1 
Certamente não teria sido o: 

,mesmo o resultado, com o das, 
sico processo de calar, -sorrir, 
ou quando ,muito falar muito d~ 
mansinho .•• , 

* l 
Conta-m os jornaes que o ,sr) 

Adolph Hitler passou o Natal 
inteiramente só. j 

"Vae -soli", ai do que -se con ... 
-serva só, exclame. a Sagro.da 
Escriptura. Realmente,· qua:ndo 
o ·homem que vive em paz com 
Deus se retira ,para a solidão~ 
elle -encontra assim um am, 
biente .propicio ,para o recolhi
mento e a meditação, que cons
tituem um convívio espiritual, 
com Deus. Por isto mesmo, a. i 
solidão do homem xecto e bap• 
ti-,sado, é uma solidão apparen
te. Na ,re~ida.de, ,não está só, 
quem -está eom Deus. E por isto· 
mesmo um san'to e;acle.mou: o 
beata solitudo, o sdfa",oeatlt'udo~ 
ou seja: oh bemaventurada so~· 
lidão, oh 'llllica real felicidade, 
Mas quando se retire. ipara a so .. · 
lidão quem está mal com Deus, 
essa solidão ~ um lugubre collo~ 
quio com a consciencia. E, nel
la, o homem sente todo o ;peso 
do •remorso que ,suas acções des- i 
pertam. · 

Emquanto bimbalhavam os 
sinos, o.s Igrejas se enchiam, e 
se illumi.navam os lares com os 
esplendoies da alegria christã 
do Santo Natal, o -sr. Hitler, e 
só elle 'talvez na vasta cidade 
de Munich, ·se conservava só., 
Só, :perante sua, ,consciencia. Só,i 
perante os remorsos e a tristeza 
de· sua pobre alma vazia de 

, --~l'émlôciaTa':Kuêmaríhã, ii1n;; 
guem teve, -certamente, um Na
tal tão triste quanto o temível 
senhor do III0 Rei-eh, a quem 
toda a Allemanha obedece, e 
que desfruc'ta todos os elemen
t:os para ser humanamente fe". 
hz ..• 

* Um outro tiomem tambem. 
,passou o Natal só. Não -em um 
quarto ·sumptuoso, :mas em uma 
triste moradia de prisioneiro. 
Em.quanto os ..sinos bimbalha
vam, emquo.nto subia da arua o· 
ruido das multidões. que 1am ·re
zar e, quiçá, receber o Cordei
ro de Deus, elle ,se en·contrava 
immerso na -solidão. Do outro 
lado da porta, um ,passo duro e 
cadenciado de .sentinella, .. Ao 
longe, talvez, o echo de blas
phemias e canções jmmoraes da 
guarnição. Sua familia, separa
da delle. Sua obra ,politica, que 
fora o grande sonho e a gro.nde 
obra de -sua vida, inteiramente 
fraeassaàa sob. o golpe dui·o do 
infortunio. Sua saude talvez i-r
remediavelmente compromettida 
por drogas toxioos. Esse homem 
era Kurt. von Schuschnigg. 

Mas, 'flº fundo desse coração 
amargurado, cantava uma· gran
de esperança: e. esperança infi
nita que o Ser.mão das Bem
aventuranças abre .para os que 
soffrem, -e tem fome e .sede de 
jus'tiça. ' 

El o Menino Jesus não te1W 
deixado de espargir, no mais 
profundo desse coração amargu
rado, o balsamo de :preciosas 
consolações. 

O Natal do ,prisioneiro foi cer• 
tamente mais alegre do que o, 
de seu omnipotente algoz.... ! 

* Dissemos repetidas vezes que, 
no -seeulo XIX, a acção dos ini .. 
:migos do. Igreja se cara-cterisou 
por um furor desabrido e -cruel,, 
comparavel ao odio implacavel 
e sangrento de Herodes. E que 
a grande caracteristica das per
seguições no -seculo XX seria~ 
o mesmo furor herodiemo, des .. . 
farçado ·porém pela caricia ab .. . 
jecta do beijo morno ,e humido 
de Judas. 

Uma eloquente :prova disto es .. 
tá na affirma'tiva que nos che• 
ga de Barcelona, de que. os. re• 
publicanos "respeitam :todas as 
<religiões", do que 'teria,m dado 
,prova,s autorlsando••a eelebração 
de ,,offieios religiosos, :recente
,mente, em alguns sectores de, 
combate. 

Como 8e os <cadaveres profa. .. 
nados de numerosos ~Iiglosos; 
os ,tabernaculos violados em in• 

(Continua na pag. seguinte) · 
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Ainda perdura, no se:o aa po
pulação catàQ!ica, a impressão 
a.. <lôr e de consti:,rnação cau
sada pelo fallecimcnto de Su1 
Exce!lencia Revma. o Sr. Dom 
Duarte Leopoldo e Silva. 

De todos os pontos, continua:n 
a brotar manifestações de dôr, 
altamente significativas <la ad
miração e do amor filial ::iuc o. 
S. Excia. Revma. tributava todo 
o -povo ,paulista. 

Uma das mais expressivas e 
commoventes 1 dentre essas ma
nifestações, é o eloquente docu
-mento que abaixo transcreve
mos, pro.âuzido por sua autora, 
pouco depois do fal]ecimento do 
inolvidavel Prelado. 

D. Olga de Paiva Meira foi, 
.no laicato catholico, uma da,. 
mais precl-aras cooperadora, d, 

S. Excia. Rcvma., que via n2 
Liga das Senhoras Catholica, 
uma das obras mais bel,J.5 d, 

seu glorioso pontif;cado. 
A ,carta ,posthuma, que abaixe 

transcrevemos, e que foi lida em 
reunião extraordinaria da l...ig-a, 
é um bello documento, qu~ mc
:rece ser lido por todos .:,s ca

tholicos • 

"Senhor arcebispo! - Porque 
soou .para V. Excia. -a hora de 
descansar, quando nesta casa 
todos se aprestam para serv:,
vos nas lides do Senhor? Gua
rida so.mbria, acolhedora e san•.a 
para remanso das vossas fillrns, 
vós assim a quizestes, cheia ·de 
.fé e coroada de bençams. Casa 
de oração e de tr.tb.a\hp, aq ua,r
telada dentro destes muros, 1rn,rn 
feixe de promessas radia;1tes pe
los triumphos da Igreja, assim 
nós a fizemos. Mas, oh' <' ··s!
gnios insondaveis da Pro1;i,len
cia Divina! Criada por V. Exc:a. 
e, por V. Excia. "m pi;,s;;ôa ,i:
rigida e acarinhada, 15 <l.nnos 
bem contados viveu a . i,1i, abri
gando sem ter abrigo, !!,tida de 
todos os ventos, cr(lstac}a de s::il. 
fustigada .pelas borrascas. A sua 
historia é um trecj10 da histor,a 
do vosso .l\.rcehispado, e a vicb 
da Liga - a propria vida do 
santo Arcebispo! As sua.s armas 
receberam o ,baptismo nos ma
tizes <lo vosso escudo; as linhas 
mestras do seu roteiro são um 
conjunto das VOSjiaS affirmati-

. -·- vas - a:·-,sua -ra,mll1a:,- um-pequent-· no 'cajado da vossa Diocese, e 
as suas glorias, a. vossa aureo
la. 15 annos bem -contados ... e, 
chegada a hora de este arbusto 
que se fazia arvore entezar-sc 
sob o frondejar da .propria copa. 
V. Excia., como um pharol que 
se apaga quando se faz a bo
nança, desapparece do ,mirante 
da Liga. Na escuridão da noite, 
findava-se. Pentecostes!... A 
madrugada e o Aqvento viviam 
çle incertezas, quando V. Excia .. 
sem prévio aviso, sem permittir 
sequer que se violentasse o ceu, 
se deixou arrebatar de uma ç.io
cese adormecida. Na .manhan se
gt1inte, · ma,nhan festiva de um 
domingo, São Paulo despertava 
de um profundo pesadelo - dei
xára de existir o senhor dom 
Duarte Leopoldo. o arcebispo, o 
maior dos seus filhos ! . . . Sem 
prévio aviso, e, porque longii. a 
yiagem e derradeira a despedi
da, tivestes para ·com os vossos 
·diocesanos a vossa ultima fine
za. Para que logo cedo. fossem 
elles os primeiros prevenidos, o 
pregoeiro desse golpe não foi 
uma columna fria de iq1prensa. 
ne111 lhes foi dad!l. tão grand<> 
nova, de bocca em !1QCca, co1110 
um boato qualquer. Mas, dentro 
dos vossos templos, ás primei
ras horas de um novo dia, quan
do os vossos queridos diocesa-
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nos, com o csp1r1to voltado para 
Deus, pudessem receber, na uq-, 
cçiio <le um balsamo religioso, 
como scnt,-nça de mandatos in
o.ppellavcis, foi que, na sonori
dade plangrnte dos dobres de fi
nados, a voz ~ bronze de um 
sino parochial nos veiu trazer a 
noticiá. de tão gmnde ,perda. 

E pelo espaço de dois -dias, sem 
outro ,noticiaria que o plo.nger; 
compassado dos sinos das Igre- ·. 
jas, a cidade toda sentiu-se re-: 
pentinan1ente invadida de uma.! 
tristeza irreprimivel. Dir-se-ia, 1 

- Senhor Arcebispo ~ que São J 

Paulo havia crescido de repen
te ,porque: "Grande o morto, e 
grande a ctôr do seu povo." Pela 
vossa ca,mat'<L ardente, por vós 
mesmo preparada, sob a guarda 
da J\doraçiio Pcrpe'tua do San
tíssimo Sacl'amento, centenas de 
milhares de pessoas passaram, 
numa ro1naria ininterrupta .. _. e 
reverentes e contrictas na impo
nente procissão do vosso cortejo,, 
dc~filando entre crianças que co-/ 
bnam de flores o vosso esquife,· 
sua eminencia o senhor co.rdeal,I 
-1 clern, governant<:s e governa
ios, diplomatas e militares, reli
giosos e leigos, ca tholicos e 
a:theus, seguiam passo a passo. 
Acompanhavam o sabio, venera
vam o ,santo, choravam o irmão, 
o bemfeitor e o amigo ... 

Immensa a multidão, profundo 

. ~ . 

zeres; a Liga, que o.lli fôr,a ve
lar o seu arcebispo, alli :perma
neceu. E na :penud1bra daquella 
crypta silenciosa, antes que a 
!age fria de uma C\lpella de bis
po se .fechasse p;.ra sempre, a 
Liga quiz ter ,com V. Excia. a 
sua ultima audiencia - Legado 
de honra e de piedade que dei
xo ao meu successor, - ctissera 
V. Excia. Herança tremenda! ... 
Desapparccido o ,magnanimo 
propulsor da Liga, restava-lhe 
ain.da um dever o. cumprir! - a 
defesa desta magnifica reliquia 
espiritual do seu patrimonio de 
:Metropolita - a Liga das Se
nhoras Catholicas de São Paulo. 
- ·-: À·ssim falou a imprensa e 
assim falam os pcsames que, a 
todo o instante, nos chegam. 

A principio, .pareceu-nos im
possível arcar com responsabili
,dades tamanhas, -sem o apoio de 
V, Excia. Mas, alli, de mãos 
p_ostas .po.ra o -ceu, num desa
fio á .nossa duvida, estão as 
obras que aqui fundastes: Me
nores Abandonados, velhos e 
invalidos, estudantes e commer
ciarias, viuvas, orphams, muti
lados, e, finalmente, nós mes
.mas. Pergaminhos tanta-s vezes 
banhados das nossas lagrimas 
occultas, nós vos .Z'.Ccebemos ho
je, com o mais santo dos orguc 
lhos. Aqui, nesta ca.sa 'toda vos
sa o que tantas vezes se re,•es
tin de galas e se aprimorou -para 
vos receber em vida, a ,magia 
dessa téla, outrpra prescruta.da 
.com anciedade ,e susto, e já ho
je com piedoso respeito, nos pre
side e com o halo da voJsa sa
bedoria nos determina ,e trans
mitte o vosso - "mot d'ordre". 

o silencio ... Aquelle monumento 
ondulante de col'ações humanos 
era o grande ,mauso!cu do Arce
bispo de São Paulo. Vigilante, 
quando cm vida, a Liga niio vos 
abandonou um só instante: 
manteve-se em gLJarda continúii 
aos vossos despojos, adornou o 
vosso caixão com um pouco das 
muitas flores que vos quiz of-." 
ferecer em vida, e, qua.ndo fin
das ·as cerimonias officiaes, os 
que seguiram o sabio, os que 
velaram o santo, os que pran
tearam o ·amigo pouco e pouco 
se afas'taram -para os -seui, affa-

S. Excia. Revma. D. Duarte Leopoldo e Silva durante a Concen
tração Maúana Nacional realizada em 1937 no Itio de Janeiro, 

la.dcado por Sua Alteza o Princip!l D. Pedro de Orleans e 1 

pes~oas de sua Familia. 

Para ,enaltecer o ,sabio e c.o
roar o santo, São Paulo todo 
pela penna e .pela palavra de to
dos os Geus valores exaltou-se 
numa vibrante consagração ao 
chefe da sua Igreja. - Uma só 
voz. no entanto, não se fez ou
vir: foi a voz da Liga. E' que, 
- Senhor Arcebispo - ha cha-

e 
NA REVISTA FRANCEZA "LE LIEN", O CONHECIDO ESC!UPTOR 
PIERRE L'ERMl]:'E PUBLICOU O ARTIGO ABAIXO QUE, l'EiA 

GRANDE OPPORTUNIDADE, .C..QUI TRANSCF,EVE:HOS: 

rrnmii noite Qe Natal, priva,ndo-se da do
ç1,1ra de ir ás casas onqe é amado, Christo 
desceu em plena cidade de Paris para vêr 
'O que faziam os peccadores. 

· aaJ~grl!i.' em-·tifüvei·~-a-r ·-
Natal!. . . Natal!... Todo o· mundo fes

tejava· o Natal. 
Christo deteve o primeiro homem que 

encontrou. Era um guarda, occupadissimo 
com o· transito, na praça da Opera. 

- Que significa esta festa de Natal? ·
perguntou-lhe. 

O guarda encarou-O: 
De onde é o senhor li 
De Belém .•• 
O que? 
De Belém, 
Não conheço esta Joça. bw todo o 

<:aso, estamos muito atrazadosl... Na
tal?... Não sabe que é a festa µ;is mo
ços? 

- E esses transeuntes que carregam em
brulhos? 

- E' a festa de todos, grande:; e pe-
quenos. A gente é sempre, µp dia de 
Natal ,o peq1.1eno de algµem! 

- Qual a origem dessa festa? 
- Ora, o senhor pergunta demais. Diri-

ja-se ao commandante oara melhore~ es-
clarecimentos... ' 

• Natal! ... Natal! .. , 
Todas as Jojas osteµtavaw apparatosa

mente essa palavra. Que realidade have~ 
ria detraz della? 

Christo empurrou a porta de um café 
que annunciava: ReveilJon é!e Natal: 300 
francos. 

- No presepio, pensou Jesus, pagámqs 
menos! 

Cavalheiros em traje ele i1oite, jovens 
sen)1oras elegantissim,1s entravam ... 

Na sala ,!inh;wam-se mesinhas, forra
d,1s de branco, illuminadas por velas côr 
cte rosa. Garrafas de champagrie, de gar
galo dourado, se embaciav,i,m dentro '1e 
baldes de prata cheios de gelo. 

Uma senhora voltou-se e, percebendo a 
presença de Jesus, fez um signal indigna
do a um g:.irçon :-

- Então, como é isto, o senhor deixa 
indigentes entrarem aqui? 

O criado, um garoto de 15 annos, pre-
cipitou-se sobre Christo:-

- Que vem o senhor fazer aqui? 
Christo contemplou o menino: 
- O que eu venho fazer aqui! ..• 
- E' sómente sobre a calçada que se 

permitte mendigar. 
. - E . sé soubêsse o que ·eu mendigo! ..• 

Mas Elle já tit1)1a siqo empurrado par11, 
a rua, e de que modo I Os soldados roma
nos não era111 mais rapidos. 

"Natal!... Natal!... Nós yiemos 119 
céo ... " cantava uma cigana ao piano. 

• 
Christo !ieixçm-se levar pela multlqií.o. 
Elia cónia como um rio entre as lojas 

e m!lrcearias. 
~rinqueqos! :!:lrinqµedos! Alguns ·pa4 

paes Noel; quasf nenhum presepio~ 

Um casal O tocou. O homem e a mu
lher traziil.m comsigo pequeninas coisas 
preciosas. 

Tambem elles iam celebrar o Natal. ·_ 
'"l'ai'ec)ãíh bons·~e. pacatos burgue2e's: . 

Christo seguiu-os, entrou em sua casa, 
subiu a escada, penetrou, invisível, em 
seus apo.sentos. 

Chegaram alguns convidados. Todos ra
diantes. 

Chri:ito v:u partirem-se pasteis, abri
rem-se garrafas. Todos se collocaram á 
mesa. . . comeram. . . beberam ... 

Imaginem, dizia um, que me dei ao 
luxo de ir á Missa do G,tllo ! 

- Ah!. . . disseram os outros, diverti
dissimos, e então? ... 

- Oh! A coisa não valeu um bom con
c(rrto. Mas, mesmo assim, estava 1bem.', 
engraçada ... 

Naquellc aposento não havia nem pra
sepio nem crucifixo ... 

Christo não pouqe supportar mais a ba
naiidade da conversação. Desceu lenta
ment.e as escadas, 

" Andou ainda alguns passos e encontrou-
se deante do pateo de uma grande escola. 
Sobre a porta havia um grande cartaz: 
Réveillon de Natàl Dara as creanças <lo. 
distrlcto X. 

Creanças, creancmnas 1 • • • .li. en1rou. 
Centenas de alumnos est_avam lá reu~ 

nidos. Eram-lhes distribuídos brinqueclJs, 
gulodices, livros. Faziam con'er tombolas 
espalhafatosamente. Senhoras iam e vi
nham, importantes, sob os olhares da Se
nhora Directora. 

Mas, lá tambem, não havia nem prese
pio, nem crucifixo ... E ninguem pronun
ciava o nome do Menino Deus. 

Christo ficou lá, tendo no coração, um 
sentimento de solidão immcnsa. Ellc era 
"o intruso". 

.f.,final, approxunou-se ae um escolar que 
estava com os braços cheios de brinque
d~s; assemelhava-se a seus amiguinhos ele 
outrora, cm Belém. 

- Gostas do Menino Jesus que te dá 
estes bonitos brinquedos? 

o pequeno olhou a Chr.lsto com um ar 
apa.rval!mdo: 

Quem, Menino Jesustt 
- Não O conheces? 
- Não. 
Uma mulher precipitou-se, como que 

impulsionada por um presentimento de pe
rigo: 

- Que te disse este homem? 
E, quando ella tomou conhecimento da 

pergunta e ouviu o nome que :,e tinha 
ousado pronunciar, mostrou a Christo a 
porta, com um dedo impertigado:-

- O Senhor ... ? Faça-me o favor de 
sahir ... e já! 

Depois ,toda escandalizada, reproduziu 
. a scena subversiva á Senhora Directorn., 
que deu logo ordens severas de guardarem 
a pprta •• ~ 

L 
Christo perambulou pelas ruas, sem 

mais entrar em parte alguma. 
Vagou como outrora, na mesma data, 

Sua Mãe em Belém o fizera, numa noite 
semelhante. 

Andou ao longo de ruas interminavels, 
passando cleante de innumeros Jogares em. 
que se festejava o Natal, sem mais sabe• 
rem o ,qúe era .o Natal. <{, 

Aqui e acolá encontrou 'bandos de me-. 
ninos de "bonets" vermelhos que agitavam 
brinquedos e rugiam: "E' a lucta final! ! " 

O apostolo João não havia previsto se
melhante coisa. 

Dois mil annos depois de Belém, o 
Chrjsto voltaria á casa dos seus, e os seus 
não O reconheceriam, Mas hoje havia al
guma coisa a mais: elles O adulteravam. 

Conserv .. vam u, alegria da festa, mas 
despreoccupadamente deixaram no olvldu. 
o proprio nome do Autor dessa alegria. 

Christo não quiz voltar ao céo sob essa 
impressão, para não contristar os santos. 

Elle chegára, cansado ,ao fim de ur.1 
arrabalde miseravel. 

Uma constl'Ucção de paredes brancas, 
fortemente munünada, chamou sua atten
ção. Approximou-se e, atravez das vidr.i.
ças ,viu Sua effigle na parede, no logar de 
honra. Mais longe, num canto, um bonito 
prese pio todo illuminado. 

Sahiu um menino ,desses que as paro
chias costumam ter sob sua. tutella. 

O menino viu o homem de cabellos lou
ros, que tiritava no escuro e ex1)osto ás 
r?.jadas frias da noite. 

Aqueça-se, r;ritou-Lhe elle. 
- Tenho frio! . . . respondeu Jesus. 
- Então entre! . . • Temos bom fogo! 
Elle entrou. 
Alguns moços se achavam reunidos com 

·intimidade, perto de uma lareira e em 
torno de um sacerdote que lhes explicava 
todo o infinito que se occulta atraz da 
imagem de Jesus Infante no presepio. 

Offereceram presurosamente um Jogar 
perto do fogo ao recem-chegado. 

- Aqueça-se!. . . Já comeu alguma cois 
sa O Quer beber? Aqui todos são bem vindos! 

Christo não respondeu, mas olhou a to-
dos lentamente, um apôs o outro. 

Encarou sobret.udo o jovem sacerdotP.. 
- Estás sozinho, meu amigo? 
- Sim, 
Então, fixando alguns dos: moços: 
- Por que o deixam sózinho? 
E Sua miío fez um gesto, Elia se es

tendeu para além dos pobres ... easebres, so
bre a immensa urbs. . . Sobre a immensa 
cidade, cujas miserias tinha visto de perto 
e, com um tom de voz que ,elles não es. 
quecerão jamais, exclamou:-· 
- l\lisereor super turbas!,.. Tenho pie
dade desse povo! ... 

Depois, pouco a pouco, desappareceu. 
- E' elle! ... gritou o 111enino. 

-Sim, deve ser. • • respondeu o sa-
cerdote • ,. 

E, depois desfa noite de Natal, todos 
os annos essa parochla envia um ou dois 
de seus meninos ao Semlnario. . . afim 
de que o bom vigario não ft9ue mais só
zinho. 

gas em que nao se <1eve toca?'• 
e o mutismo da Liga foi uIQ 
grande - -minuto de silencio -
em homenagem a V.· Excia. E,i 
um dia, quando o sabio desap-, 
parecer dos ,louros das ~ade• 
mias, a effigie do Metropolita 
dos -0a.piteis das .cathedraes e o 
amigo da lembrança de ... ami
gos .. , que o Fundador da Liga 
aqui viva ainda e seja o dono 
em sua ·casa. Assegurada está 
a sua presença na floração des• 
te monumento vivo que são os 
depal'tamentos -da Liga, onde vi• 
verá nas obras que .criou. Do 
vosso inventario de Francisca• 
no, á Liga coubo vosso u!tido 
.solidéu, relíquia preciosa c:ua· 
recebemos genuf!exas. Confiden• 
te da vossa vida de sacerdote 
e aureoLado pelo vosso sacerdo
cio em vida, seja elle, para nós,· 
a vossa ultima pastoral que nos 
ensu_:ie, o. amar a Nosso Senhor, 
servir á nossa Igreja, venerai' 
a. vossa ·memoria na terra D me• 
recer o vosso perdão -no céu. 

Já agoro. repousaes, veneran• 
do chefe, na mansão dos justO!l,í 
onde fostes receber o premio dei 
tiio gloriosas fadigas. Mas,j 
aquelles que aqui deixastes, sobl 
tão grande fardo, têm medo de' 
que a saudade que dia a dia se 
infiltra nos seus corações de fl4 
.Jhas, posoo. minar as ·suas min•: 
guadas forças; - que a vossa· 
ausencla seja para todas nóa. 
.uma -cruz daquellas que se fa•: 
zem 'tão leves, quando <C!1,rrega•' 
das pelo ·amor de Deus, a: vossa·· 
morte de justo, uma lição de 
vi<la, a voss·a vida um exemplo.i. 
o vosso exemplo um roteiro. 1 

Elevamos os corações á vossa 
Jem~rança, e, J)Ouco a pouco~' 
-sentimos que ·se perfuma <le san-· 
dalo o madeiro desta ,cruz, e, re.' 
fc:tas, fazendo das fraquezas 
forças, dêmos ini-cio a esta ses
.são para communicação do do ... 
.loroso desapparecimento de S, 
Excia. Revma. o Sr. D. Duarte 
Leopoldo e Silva, Fundador e; 
Director da Liga, das homena.4. 
gens pela Liga prestadas: aos ve,' 
nerando mol'to da :relação dos. 
telegrammas, cartas e visitas' 
que -por este motivo a Liga rc•' 
cebeu, da Jeitura desta ,carta e· 
-depois encerrou-se a .sessão com 
as orações do costume. ; 

Senho1• Arcebispo, estas pe,Ja,.' 
vras são uma ,cópia. da acta des,.. 
ta reunião da Liga, primeira,.· 
depois da nossa magua. :immen
sa; .recebei-a no Céu, com o 
mesmo paternal ,carinho, ,com o 

_qual, onde quer que estivesseis,· 
todas as semana&, .recebestes -em 
vida, - Os ·n_iortos nos guia.m .• ,. 
As ,nossa.fl obras .nos a,ç~JTIP-ª'i,,,~ . 
nham-... ,, ~emhor ArcebisPo, nes.; 
ta. ,casa, novamente, ,comºo sem•' 
pre todos se aprestam !Para seiy 
vir-vos nas lides ,do ,Senhor." 

1 DIAS fM RfVISIA ... 
(Conclusão da pag. anterior);_/ 

numeras Igrejas; .. as dmagen~ 
ultrajadas em quasl toda ,a Hes'i 
panha, não ·:provasse muito ela~' 
·ramente o cünho ,satat'lico .que· 
anima a revolu~!o cotn,munista t 

E' um signal dos tempos. Ho~ 
je em dia, mais <lo .que nu·nca 
talvez, se queremos luctar pela; 
Igreja, devemos -saber discernir, 
entre as manifestações de Fé 
falsas e verdadeiras, ante o ca.,: 
rinho -sincero e santíssimo da 
Veronica, e a asquerosa dissi• 
mulação do discípulo infiel. ~ 

E ainda ha quem ache o LE• 
GIONARIO por ;;~mais <lescou-i 
fiado.. •. "'i 

* Nisto mesmo, nesta ct1ss1mu
Iação, se attesta cada vez mais 
a identidade entre as pseuqo• 
direitas, e a esquerda. j 

Os nazistas, antigamente, se 
li -salientavam pela hypochrisia de 

sue. violenta campanha anti-ca• 
: tholica, que timbrava. em se 
· .conservar, entretanto, incruen

ta. Os communistas, pelo con4· 
traria, se destacavam pelas per.l 
seguiçõe$ •desabridas e sangren-1 

tas movidas con'tra a Sanu,if 
Igreja de Deus. ' 

Agora. as "tacticas ,se somma~ 
ram. Sem deixar de ser .perfiJ 
do, o nazismo começou a ser 
sangrento, E o communismo; 
como vemos pela noticia acima, 
aliás -corroborada por mil ou• 
tras, sem deixar de ser san"· 
grento começou a ser perfido. _.., 

* Por isto, transcrevemos, a tf.l 
tulo de confirmação, o seguinte 
topico, muito recente, do "Os• 
servatore Romano", orgão offi~ 
cioso do Vaticano: ··\ 

O orgam do Vaticano aproxl•J 
mando as concepções sovietica.s, 
elas idéas ,pregadas ·pelo nacio..J 
nal-socialismo e declara: "Os 
extremos se tocam na demolição; 
da fé, da moral, dos pensamen•' 
tos e dos costumes christãos,,: 
que se oppõem aos desejos de'. 
ambos que consiste -em renegar 
a gloria de Deus, para attribuil
a aos homens. Voltando nossos 
olho~ para as <lifferentes partes 
do mundo e .particularmente pa• 
ra esses paizes que negam ob• 
'stinadamente, verificamos • que 
errtre elles não ha tranquillida• 
de, não ..h.a paz nem entre o 
povo nem~ntl'e as classes, nem 
em suas -consciencias, ·porque 
.não estão ao lado d:.i justiça, d& 
caridade e d.l.· solidux:ieda.de q11-
mana_,_~;,, 
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D! NGVO ESTYLO, MAIS COMPRIDO ' .. '., 
MAIS ESPAÇOSO E COM MUITOS CA• 

RACTERISTICOS .t,fOY~~~. QUE PROPQR• 
' . . . ~-

CIONAM NOVA FACILIDADE DE DIREC• 

(:ÃO. MARAVILHOSA ''MARCHA, EXTRA• 

ORDINARIO CONFORTO E COMPLETA 

SEGURANÇA EM QUALQUER ESTRADA. 

NOVO TYPO DE 
ACÇÃO DE JOELHO, 

NOVA ALAVANCA Df: 
CAMBIO, AUXILIADA A 

VACUO. 
O maior auxilio ao motorista 
que jamais se inventou. Col
locada junto ao volante. fnz 
a mudança de marchas com 
um piparoti, dos dedos. Sim, 
pies. de coníiunça. segura. Dei· 
xo mais espoço no comparti• 
mento deanteiro. 

lS6 nos modeln$ De Luxo\ 

construido CQm precisão, adap- , 
tando-se ao carro como sua 
parle integrante. produz o ro
dar mais seguro e confortavcl 
que jamais se experi111entmi. 
Não tem caixas cheias de lu
brificante que posso vazar--

<S6 nos modelos Do Luxo) 

· · ,,, · PÁRA' 1939 'o~ escolhido~ é o: Chevrolet. ;,· E' mais· ele; 

j 'f . pi_n~?t E' 1mais f~cil ~e guiar devido aos seus ca• 
. racterist1cos: Mudanças fü~. marcha auxiliadas a vacuo, 
, : embreagem "ti~toe-mc1tidi';. freios e motor aperfeiçoados.; 

i' UM PRODUCTO DA 

GENERAL MOTORS 

E' muito mais confortavel - devido ao novo typo ~ 
Acção de Joelho; e novo systcma de molas. Jamais se 
produziu um carro desta classe que reunisse tantos carac- 1 

lter.i~J.~~91:, d,e_al!a_qualiqade. Vá ~_er hoje o Ch~vrole~ 1~39-.~ 

Agéntes· ·'rias· priiiêipâ-es -cidades do Brasil 
L· 

"~CÇÃO 
,:::: 

'A 
CATHOLICA'· ·_ , 1

, , ',SANTA GENOVEVA 
NOSSA ESTRELLÃ 3 DE JANEIRO,, 

'Ao iniciarmos um anno novo 
/de t;rabalho agradecemos a Deus 
:todâs ·as graças recebidas em 
l9~~-· . 
· Graças particulares, graças de 

,apostolado, graças concedidas á 
:Acção Catholica, por intermedio 
'da. . . Santa Igreja, pelas palavras 
de seu chefe;··e da autoridade ec
elesiást!ca que nos aconselhou, 
nos sulitentou, nos animou e nos 
abençoou em to.das as nossas 
,actividades. 

Agradecemos as graças dispen
sadas e pedimos novos recursos 
para continuar o trabalho e le
var avante a. missão que rece

-:bemos. 
São Matheus diz no Evange

:Jho, referindo-se aos Reis Ma
:gas: 

"Eis que vieram do Oriente 
·uns magos a Jerusalém e per
guntaram: Onde está o Re1 dos 
Judeus que acaba de nascer? 
F0is vimos sua estrella no Orien
t., e viemos adoral-O". (Mat. 2, 
1··'2). 

Os -magos viram a estrella, sou
~er;i.nt "- que ella annunciava e 
·<trttri.rn sem hesitar. Tiveram 

Eram almas rectas e simples, 
apezar de sua sciencia e de sua 
alta linhagem. 

Seguiram a estrella, isto é, a 
graça do momento e vieram of
ferecer seus presentes a Jesus e 
"foi. grande a alegria que senti
ram". (Mat. 3, 10). 

'Não adianta vêr a estrella, mas 
alµ1 vê-la e partir. 

Partir immediatamente porque 
si ficamos paract.o·s, olhando-a, 
pqderá desapparecer. 

A estrena é o signal da vontacte 
· 1livina que se estampa em certas 

circunstancias da vida, em tal·si-

tuação, nesta ou naquella attl- que falta ao mundo de hoje é 
tude que devemos tomar. justamente esse desejo de santi-

No momento actual, por exem- dade, essa preoccupação constan
plo, a estrella para nós catholl- te de ser fiel á graça do momen
cos, é o estudo, é a comprehen- to, garantia unica de sermos 
são exacta da Acção Catholica, 1 christãos exemplares, logicos com 
apresentada pelo Santo Padre nossos principios e de vivermos 
como a unica ·$alvadora da sacie- integralmente nossa fé. 
dade moderna. E é essa justamente a preoc-

O Papa répresenta Christo, é o cupação da Acção Catholica que 
Seu Vigario na terra, logo a von- procura nos formar, nós catho
tade do Papa' precisa encontrar l!cos dando-nos uma palavra de 
echo nos coraí,ões de seus filhos, ordem: · conquista: 
que não devem perguntar: Conquista de nós mesmos. 

- Por que o Papa quer Acção Conquista de nossos irmãos. 
Catholica? - mas sim: - Como Conquista de nosso ttJ.eio. 
o Papa quer Acção Catholica? Conquista de nossas familias. 

·E interrogando: - estudal-a, 
comprehendel-a para depois - vi
vel-a. · 

E seguindo a graça do momen
to teremos pl'.esentes, para offe
recer a Jesus tambem e sentir 
as alegrias que os Reis Magos 
sentiram ..• Ouro, incenso, myr-
rha... . 

Que signüicam? 
Oiµ-o. • • cousa preciosa, bella e 

cara .... 
Nossas virtudes: humildade, 

caridade, pureza, simplicidade, 
. boa vontade. 

Qual será 01,nosso incenso? 
Nossa oraç9:_ ~s - Orações mais_ 

bem .feitas. JI' Santa Missa mais 
comprehendida, melhor compar
tilhada. 

E a myrrh_!Jti' 
O sacrificioi-. de nossas peque

nas covardia~., daquellas que nos 
escravizam .. ·ei · 

Ninguem ~o; torna santo do 
dia para a noite, é um trabalho 
que requer rÍ}IP,to esforço, esforço 
quotidiano, q~ ,todas as horas. 

E' um t~b_alho que requer 
muita atten~R na estrena, isto 
é, na vonta<Jtl de Deus, no mo
mento presenfi:i. 

o christão eleve ser santo e o 

E' justamente esta "g1oria" 
que está a exigir de nõs todo o 
zelo e dedicação, uma vez que é 
pela santidade de seus filhos 
que a Igreja se gIÓrifica cada vez 
mais. Qual ci filho que não ama· 
sua mãe? Qual o filho que não; 
chega a fazer os maiores sacri
ficios para ver sempre nos labios 
de sua mãe um sorriso? E nós 
somos ou não somos filhos da 
Igreja? E os sentimentos de um 
filho devem ser o respeito, o ca
rinho, a obediencia e sobretudo 
o amor, amor que não discute, 
que não sophisma, que não põe 
restricções, mas que entrega-se 
completamente mal pronunciada 
uma palavrinha. Amor que pro
cura adivinhar os desejos, com
prehender os sentimentos, conhe
cer a vontade para praticai-a. 
Uma vez isto realizado, o amor 
opera, então, maravilhas que se 
traduzem, praticamente, no apos
tolado de conquista das almas 
que augmentando a gloria da 
Igreja, causar - lhes - ão grande 
alegria. 

Que nesse anno-novo, phalan
ges de catholicos sejam tocados 
pela graça, e obedientes á voz 
de Roma, procurem conhecer a 

,_,_. "'e.":"""~- ....... • -..,.,.. -..----- •• .., _ _,,.,,. Acção Cathol!ca, se alistem nas .. N.--.o· , s· s o . p A- 1,, ..... " suas fileiras e vivam plenamen-.-.,,. 
-u te o seu catholicismo, para maior 

A casa preferida -. pelas melhores familiai""' de Sio P;lulo gloria da Igreja de Christo. 

_ : _ : PAO-- DOCES · B~COI'.l'~S 7:. MA.SSAS di:a :t: ::i~~0~º~01:r;é ~º~i~: 
~ fiança, si tivermos bôa vontade 

Largo do Arouche, 51 - Fone$: 4~~228_ • 4~3737 e seguirmos, sem discutir, a es-
, Praça Marech~l Deodoro N~0- 42& --e,crl•óne 5-4229 trena que nos levará á Luz que 

~-~~,:'iJ,~.~:-,.:.t.~.':"."::'.~~:'.::,~:,:~~,.,..,.;,.á.,_~-:":'""".".··~~- _é o proprio .. Christo. 

Em 422, nascia Santa Geno-1 Genoveva insistiu, e a mãe resol
veva em Nanterre, nas proximi- veu castigai-a.. Íncontinenti à 
dades de Paris. . Quando -0s 2 mãe foi atacada por uma ceguei
bispos Auxerre e Lupo de Troyes ra de que só se curou 21 mezes 
passai:am por Nantérre, em de- mais tarde, tendo os seus olhos 
manda da Inglaterra, paiz ainda sido banhados por uma agua ben

nha-a em tal contà · qtie · nãd 
mandava executar ·os prisioneiros 
quando Qenoveva pedia que·· os 
soltasse, e Clovis até igrejas man4 
dou construir segundo 'as suas 
indicações. · 

pagão, todos os habitantes da ta pela filha. Genoveva morreu com 98 an .. · 
villa foram pedir aso dois gran- Aos 15 annos, fez votos de pu- nos e Paris a venera como sua/ 
'des bispos missionarias que os - d ....., padroeira. . A . .ultima ~pide-•--
abençoassem. Genoveva tambem reza nas maos O u,spo de- Pa· ...,_ 

· d d - que devastou. a capital .:da :Fr.an-
foi, levada por seus p'aes. Nessa ns, e es e entao augmentou as -ça, um mal extranho, a que cha .. 
occasião, S. Germano que estava suas horas de oração, porque sa- mavaJU "o fogo", em dias trans .. 
presente, inspirado pelo Espírito bia que sem uma, não conserva- formou a cidade num grande 
Santo, prophetizou .aos paes de Tia .a outra. hospital. Quando O mal estava; 
Genoveva que: "essa menina se- Ai;iezar de sua vida purissima, mais agudo, a parte sã da po4 
ria grande diante do Senhor, e · l - · · algumas pessoas procuraram ca,- pu açao orgamsou uma i.mmensa 
que por .intermedio della, Christo is - · 1 d i 

·atrahiria a si muitos peccadores. lumnial-a. Se por um lado ena proc_ sao imp oran ° a m seri4 

• 

cordia de Deus por intermediQ 
pando a Genoveva uma moeda se entristeceu com a maldade Ida santa. o ·mal deseppareceu 
de_ cobre,_ onde estava gravada dessas pessoas, que podiam ser instantaneame1'te. ; 
uma cruz, decíarou-lhe catbego- boas, por outro, ena se alegrou Santa Genoveva salvou Paria: 
ricamente que só alcançaria a de Deus fazel-a soffrer do modo do céo, como já o salvara da: 
belleza eterna se desprezasse in- terra. 
teiramente todos os enfeites mun- como Elle desejava. Mas logo os ========-====== = danos, e nunca usasse joias de milagres que fez fora:in tantos . e 
especie alguma durante toda a 
sua vida. 

Genoveva ouviu os conselhos do 
Santo, e nunca usou ouro ou pe
drarias. Com uma sensibilidade 
extraordinaria, ena percebia as 
causas proximas e remotas do 
peccado. Das outras moças, ella 
36 tinha a belleza, porque as 
suas attitudes erlj,in sempre tão 
puras, que logo a distinguiam. 
Nunca procurou ser estimada por 
pessoa alguma, pai:a não desviar 
uma affeição que era devida a 
Deus. 

Apezar dessa santidade precoce 
ser fructo de uma educação cui
dadosa, a mãe de Genoveva um 
dia se irritou com o que ella cha
mava originalidades da menina. 
Como ena quizesse sahir para ir 
á Igreja, a mãe não permittiu. 

==,. _= _=_= _= _= _= _= _=_= _= _= _= _= _= _= _= _=_= _= _=· 
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tão grandes, -que fizeram calar 
aos que della fíJ,lavam mal. 

Uma grande fome foi debella
da pelas orações de Genoveva, 
e Paris só não foi arrazado por 
Attila porque os meritos da san
ta foram apreciados por Deus. 
Attlla na imminencia de conquis
tar Paris, viu-se forçado a· le
vantar o cerco, e a retirar-se. 

O proprio rt!i Childerico ti-
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EVANGELHO 

C.irculmcitio e resentacio 
no Templo 

, OMEMMORANDO hoje a Igreja Catho•' -e, lic:i. a festa liturgica da Circumcisão 
. . . de Jesus Christo recem-nascido e a 

-. . ~ sua apresentação no templo, transcre-
vemos esta pagina brilhante do conhe
cido escriptor William, . em seu. livi:g 
','La Vie de Jésus"•~ 

. Pe1à"1:'cll'Cumc1sao é que uma creança se m .. 
_borporà'Va ,ao povo de Deus; por essa solenml
, dade'. o récem,nascido adquiria o direito de, mais 
tafç!e, penet~r no inte~1or do templo. 
- - José e Mària ach'âvâin-se distante de sua pa
trià. Os mysteí·ios ,dos quaes eram elles os unicos 
conh'ecedores, os separavam completamente do 
résto do 111ündo A circumc!são do Menino Deus 
proéessiiva-se ein condições exactamente diver
sas -~$ em que se processou a de João. Nesta, 
a reünião dós parentes e dos amigos. Naquella, 
Maria e · José · arienas presentes, e em terra ex
'ti''ànha. Que se 'deve'ria meditar ,ao ver uma 
'creança vir ao mundo em tão tristes circums
'tancias, e receber o nome de Jesus "Salvador"? 
. : , o ne,sciriiento de um filho, quando se tratava 
~de prirÍi:Ôgenito, acarretava para a mãe uma du
,pla obrigação. Conforme a Lei, o primeiro filho 
'homem , devia ser consagrado ão Senhor. Por 
·outro fado, a mãe devia, decorridos quarenta dio.s 

,' do parto, offerecer um sacr_ificio de purificação 
'no templo. As mulhe-

cerimonias officiaes, quem sabe, inteiramente 
absorvidos pelos mysterios que só elles conhe
ciam, Simeão foi inspirado pelo Espírito Divino 
e reconheceu que a criança levada nos braços da 
Virgem era o futuro Salvador do povo de Israel. 

A revelação recebida por _l:limeão foi mais ex
plicita que a de Zacharias, pÓrqÚe o santo ancião 
comprehendeu a importancia da vinda do Mes
sias para todos os povos da terra:·vem pãra·sal
val-os. As trevas que cobriam, como espessas 
nuvens, os olhos dos pagãos, dévê:riam· -désàppa
;tecer. E tal illuminação seria a gloria de Israel: 

!\gora tu podes despedir teu servo, Senhor, 
Segundo a tua palavra, na tua paz; 
Porque meus olhos viram a salvação 
Que tu preparaste para todos os povos~ 
Uma luz que deve dissipar as trevas da.; 

nações, 
Uma gloria para o povo de Israel, 

Simeão dá á sua alegria uma expressão 1yr!ca 
Quem haveria de reconhecer, em taes palavras, 
a linguagem do ancião e do homem do povo? 
Nada mais tinha a dizer, nenhum desejo mais 
a satisfazer, porque cumpriu-se à, grande e ve
lha aspiração de sua vida. As expressões do velho 
Simeão resumem a missão· do Rédemptor em 
toda a sua grandeza: de Israel a Redempção 
extender-se'-á a todos os povos. ·: · 
, José e Maria estavam maravilhados. Simeão 

;volto'u-se para os 
res ricas deviam sa< 
criflcar um cordeiro. 
A.'s pobres era per
mittido substituir o 
sacrifício do cordei
ro pelo de um par 
de pombas. , · 

S. LUÇ_.i\S,-U,' 21-38 
dois modestos espo
sos. E, como sabia 
que no caso pre
sen(e só a Mãe ti
nha laços de paren
tesco com a Crian
ça, dirige-se especial
mente a Maria, refe
rindo-se ao Menino 
docil e meigo que 
trazia nos braços: 

Não havia a pres
cripção expressa de 
a mãe levar o filho 
ao templo. Mas cons
tituía tal pratica um 
piedoso costume. E 
a cerimonia da pu
rificação da mulher; 
ligava-se a cstef 
cost~c. . .. -._ ... 

"Depõis que se passaram os oito dias para: 
ser circumcidado o Menino, reçebeu elle o 
nome de Jesus, que o anjo lhe havia dado 
antes mesmo de ser concebido no seio de 
sua mãe. E, quando se c\Ímpriram os dias 
da purificàção, conforme a lei de Moysés, 
o leyaram para Jerusalém, afim de apre-

sental-Q ao Senhor" e 

"Eis aqui está pos
to este menino pa-
ra ruína e para 
ressurreição de mui-

A benção das mães, após o nàscimento, erà 
de grande importancia :ca vida religiosa do povo 
christão e, ainda hoje, produz·,mna impressi'i.o' 
profundamente piedosa nas familias catholicas./ 

, . , , tos de Israel, e :ierá 
um signal de contradicção." 

Simeão previa que a manifestação de Jesus 
iria dividir os espiritos. Essa divisão surgirá na 
questão que haverá de ser posta nos palacios dos 
ricos e nas cabanas dos pobres, na Judéa e na 
Gali!éa: 

D
,,. ·,. 
1ga isto 

a; 
"º {ij 

seu Marido 
:-ar-

QuandÔ'~éU'fflã:tidó'estiver sem apetite e se sentir iiidispôstcfo'it aaóen
tado, com erripachamento, peso, dor e outros desarranjos do estomag_o,_a 
lingua suja, mau gosto na boca de ní~nhã ou durante o dia, péso, d,i.!~f:ê 
dor de cabeça, tonturas, palpitações, nervosismo, falta de ar, sufocá~~. 
opressão no peito ou no coração, <;~ttas doenças da pele, q~l\~~j?,~ 
cabelos, mal estar depois de comer, dores no corpo ou nas articul.iç~s, 
preguiça e moleza geral, dores, colicas e outras perturbações_ c;Io vê11füi, 
do figado, e baço, muita sêde e quentura na garganta, ahcias e vô#~â'i:le 
de vomitar, prisão de ventre, mau haHto, indigestão, arrotos, gazes, 'dtga
lhe que todos estes sofrimentos são causados por substancias infecta~as 
e fermentações toxicas no estomago ~\intestinos, e q:ue use Ventre~~iyre 
sem demora." } .)O: -

Ventre-Livre evita e trata todos 'e~tes sofrimentos porque faz fütÍito 
bem ao sangue, figado e baço, tonifica as camadas musculares do estomago 
e intestinos, e os limpa das substanci4s infectadas e fermentações tóxicas, 
que' tãogrande mal·causam aos neryos, ao ~erebro. ao .cwasi\o. rm..s e·~ 
todos os o.rgão.s d9 corpo. · 

* *' * 
Lembre-se sempre~ 

Ventre-Livre não é purgante 

* * * 
Tenha sempre em casa 

·alguns vidros de Ventr~Livre 
' 

O movimento o~erario cat~olico nacion~ 
I - A Igreja sempre defensora Pe. LEOPOLDO BRENTANO Nesta épó'éa, ~ffl.'1.l'À!'no!f :êm 

uo 01,erario Pelotas e, além de ea,pelã.o dlll 
Director da Conf. Naciotral dos um gymnas,to, tinha á meu e&r-

' K Igreja,- embora do Únalida- Círculos Operarios go, uma. etingregação Ma.,I'ia'l1$> 
des espirituaes, <todavia sempre • de Moços, a flUal pTOcura.'\"âmo!V 
se empenhou em ,melhorar as 

1
• imbuir de espírito e.posto1ico .Gl 

condições da vida terrena. de ar~or na defesa da Igrej'I,, 

Maria e José puzeram-se, então, a caminho de 
-.,erusalém, conduzindo o Menino Deus. Havia; 
no templo uma entrada particular, pela ciual <ts 
nµies.se apresentavam ao sacez:d_ote,aflm d_e of-

Ensinando a moral de justiça,/ portanto varios decenios antes o Tesultado immediat<r foi qll6 
de respeito e de amor e.o proxi· ! que Karl Marx publioo,sse "0 surgiu uma escola para, 01)e11l.,;. 
mo, em especial aos humildes e/ Capital", já os catholicos es'ta· rios, df.rigida pelos ;proprios :!Ilia•: 

-'- Que pensas tu do Christo? E muitos se pequeninos, a. Igreja, como; vam na estaca9,a. rianos. ! 
Christo, "'erpassou os -seculos ía-

1
1 Finalmente, em 1~ de :Maio de 

:-:-'.fêrecér ·o sacrifiéiô da purificação e consagrar a 
criança. 
· E' provavel que Maria, ao penetrar no templo 

_pela porta particular, o tenha feito iuntamente 

com outras mães israelitas. 
Toda essa cerimonia, vista exteriormente, corts-' 

, ,. Utuia uma scena da vida vulgar da Pale,stina: 
a apresentação de um primogenito ao templo. 
Todo o primeiro filho era consagrado a Deus, 

Íl, Quem pertencia de maneira particular. E, de-
,-. pois; erll, entregue ao pae. Ora, como Jesus não 

,tinha outro pae que não fosse o proprio Deus, 
quando se realizou a cermonia, foi consagrado 
ao Pae Celeste. E o que seu Pae lhe pediu, foi 

justamente o resgate de todos os homens, com 
o sacrifício da propria vida. 

De tal missão Jesus foi investido no momento 
da sua circumcisão, de sua incorporação ao povo 
de Deus. Sua alma já havia despertado, embora 
ainda não se manifestasse exteriormente. Mas o 
Espírito Santo presidiu a esse momento solemne 
em qUe o Redemptor penetrou pela primeira vez 
no templo e foi manifestado a Israel. ,:; 

Vivia em Jerusalém, por essa occasião, um ho
mem justo e temente a Deus, cujo nome era 
Simeão. O Espirita Santo o prevenira de que 
veria o Redemptor antes de morrer. Simeão não 
era sacerdote e não se encontrava commumente 
no templo. Entretanto, no momento em que Ma
ria -e José transpunham os humbraes da casa 
de Deus, talvez com certa timidez e certa incer-

_ -teza. proprias da gente humilde, enquanto se en
contram nos atrios publicos ou participam das 

decidir:a-o ent-o mb t 1 · 1 - " · O opel'ariado -em Pelótas, e.à, 1 a a co a e -o, porque ,Ju e;arao ,zendc;, o bem, elevando, instrurn.- 1 1891, Leão XHI lançc;,u ao ·mun· .. ,, ____ . ---. 
tratjl,r-se de 'uni homem que é preciso exté~mlnar., do, :p·rotegendo os fracos, auxi- J do a. sua oéelebr.e encyc1léa "Re- ~~;: ::\!~i~~i~~t~~~f!~;:~ 

· liando os pobres, curando or' rum Novarum", que fo1 a carta 
AJ)andonando as cogitações remotas que sua doentes, amparondo os orphãos ._i de afforria do o,perario ~ impri- tria de carnes para o Rio Gran, 

mente v1·nh f d · t d M i · de. Além disto, elementos mar• .,. a azen o em orno o en no amda Numa cruzada milena·r, serr j miu rumo novo e definitivo ao, . ta f . 
adormecido ,o propheta volta-se á Mãe que se , revolução nem violencia, liber-, estudos e emprehendimentos re- xis s, aziam .-seu trabalho ds 
con$ervava ao seu lado e o escutava. Cada uma tou os e:,cravos e dignificou o !ativos á solução da questão so· propagande.. Os cong:ege.dos me 

trabalho ,manual, vindo trazer á •ie.l. chamaram a attençao ,para ai das palavras ditas a respeito da Criança havia ' situaçã geral 1 1 1 , t· 
calado profundamente em sua alma. E Simeão sociedade o perfeito equilíbrio e : do que.~t~ á ne~:ss~~e ~!1:;:; 
continuou a falar: grande bem estar ,por meio das II - A origem dos Circulos aeção pronta. 

corporações medievaes. Operarios 
"·Tua alma será 

afim de que sejam 
muitos corações." 

traspassada por uma lança; A' medida que a influencia A primeira . difficuldade que 
•:evelados os pensamentos :ie da Igreja na sociedade foi di- Tan;bem no Brasil, -aos pou- t!vem?s foi ª.rranjar tenipo, ~ 

Ao pequeno grupo que cercava o Menino Je
sus, uniu-se tambem uma viuva de oitenta e 
quatro annos. Tinha vivido sete annos com seu 
marido e, durante toda sua vida ,lhe tinha sido 
fiel. Havia certamente sessenta annos que elle 
fallecera, Essa viuva era uma filha de Fanm'l 
da tribu de Aser. Permanecia agora constant;~ 
mente no templo e se consagrava a uma vida 
de piedade profunda. E, por inspiração do Es
pirito Santo, Anna reconhecera tambem o Re
demptor. Tinha, como todas as Velhas mulheres 
piedosas, um circulo numeroso de pessoas conhe
cidas que participavam de seus sentimentos. E 
lhes falou então do Menino que era o Salvador 
cte Israel. 

minuin<lo pela ·acção do huma- Jos -começaram os ,effeitos das que fiz':.mos tmrndo d_as outras 
nismo e do protestantismo, te.m- 'uctas sociaes que agitavam a [ occupaçoes menos urisentes ~ do 
bem as {)Ondições dos ~rabalha-' "J}uropa. Surtos de anarchismo, descanç~. . Em segmda vmha 
dores f0ram peiorando, até a ce- ,ocia!ismo, communismo de ha : outra d1ff1culdaue, que era es
lebro Revolução Franceza de 1'.lllito, vem agitando, de tempos : col1:er uma formula do organl-
1789 que aboliu por completo. as ,a tempos, os nossos principaes · saçao. 
co1,poraçõcs, sonegando aos ope- :entros de industria, ·porém, ·sem Não podíamos fazer o synctr
ra-rios o direito de associação e 1m plano bem articulado. / ~ato _ea_tholico porque a lei nãq 
mesmo de reunir-se occasional- Foi após a -revolução de 1930 perm1ttia. E tambem porque 
mente para fins de defesa com- :J.110 o communismo -se tornou faltavam dirigentes e.ptos para 
mum. , , 1$ .período ameaçador. Isto so- isso. 

Foi o {)Ompleto triumpho do ':lretudo, por doi;; motivos: pela Escolhemos a formula Circulo 
individualismo e do liberalismo :elção marxista de certos pro- Operario, começando com um 
economi.co e o esmagamento de ~rammas políticos e ,pelo ,rumo grande centro que abrangia to
operaria que, com tode. a "li· qtc, la tomando 'o Ministerio do das as profissões e ambos os 
bcrdade, igualdade e fraterni Í'abalho, creado logo após a re- sexos, emfim, a. familia. 
dada", foi equiparado a um rolução. Assim se daria assistencia. aos 
''moto·r animado e o seu traba- ,1,. -primeira lei, sobre ~indica- trabalhadores e, mais tarde, 
lho á uma simples mercadoria", liação emanada desse mini-ste- com estes mesmos socios for~ 

Assim terminam as scenas encantadoras dos feito joguete dos ca-prichos rio, era lai-cista e mesmo eiva- mari~mos syndicatos. 
cruéis da concurrencia. · 1a de tendencia marxista. Já de inicio travamos conver•' 

primeiros dias da vida de Jesus. As pessoas, Mas logo a Igreja ,sah!u a O movimento synd!ealista que sação com Tristão de Athaide, 
ás quaes foi dado saudar o Redemptor desde campo em defesa do operaria ,, esboçou e. seguir foi chefia- um dos idealizadores de. Con-

, . . . oprimido_. Catholicos ardorosos do, na maioria dos {)asos por federação Nacional de 'Opera-
esse momento, encontraram, no pnv1leg10 de o inffluentes como Alberto d,· elementos ou marxistas ou hos- rios Catholicos, Não queriam·o~ 
contemplar, a recompensa esplendida de uma Mun, Monte.lembcr't, Keteler e tis á religião", fazer obra isolada, particularis• 
fé ·v M ·t d t ,, tantos outros reivindicaram OR 

1

. Havia perigo e-minente de to- te., porque só um movimento ~e· 
VI ª· UI as essas crea uras afortunadas Ja · direitos dos indefesos trabalha- ,:o o nosso operariado ser des- 1 "alisado póde dar resultadl\ 

d.escansavam no seio da terra quando Jesus co-1 dor?s,_ '•estabel_eccndo o conceit( , orientado por e·stes perversos complete. 
meçou a sua vida publica , chr1stao. do_ habalho. lea<lere3 o arrebatados á reli-

• Desde o m1c10 do scculo 19, gião. (Conclue na 7.• pag.)' 
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l'rof. Dr. A. F. CESARINO JOR. 
Cathedratico da Faculdade de 

de Direito 
R. Qnintino Bocayuva n.0 54 -

' , _Tel. 2-6301 - (Casa das Arca
das), - De 1!l ás 18 horas 

S~_:PAULO, 

DR. FRANCISCO P. REIMÃO JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA 
HELL1\1EISTER 

Rua 15 de Novembro, 150 - 5, 0 

R. São Bento, 224 - l.º andar - andar - s! 51-55. - Phone 2-6365, 
s! 3 - Phone 2-7299 - S. PAULO 

Dr. JOSE' EGYDIO lJANDEIRA 
•,DE MELLO 

DR. PAULO MORETZSHON 
DE CASTRO 

R. da Quitanda, 139 - 2,0 andar 
Phone' 2-6769 s. PAULO 

DR. ,JOSF: ESTEF::\TO DR. CARLINO DE CASTRO 

'.'l;'~ . ': ··,_:·"';in Constant, 77 -1 Pelo curso cte doutorado da Fa
ü, ai,.,,.,. - 1 hone 2-2988 - Caixa culdade de Pharm e Odont d 

Postal 3276 · . · e 

DR. 

S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den

CARLOS MORAES DE tista do Lyceu cilração de Jesus, 
ANDRADJ<~ Especialidades: ·"'Pivots, Coroas, 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 
6.0 andar - Sa,la 6. 

Dr. Milton de 'Souza 
Meirelles 

Rua Benjamin Constant, 23 _ PontP.s, Dentaduras anatomicas 
4. 0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 e sem abobada palatina. - Con-

Drs. DIMAS DE OLIVEIRA CE-, S, PAULO suitas: Das 8 ásG:12 e das 14 ás 
SAR e JOSÉ DE TOLEDO . 19 horas - Conli Rua Direita, 

Escript.: R. Quintino Bocayuva 164, 2.0 anda-:, si 1-7 A. Res.: AL 
N. 29, 4.º andar - Phone 2-82os [ D E N T I S T A S Barão de Piracic}f~a 499-S. Paulo 

Rua QuJnt1no Bocayuva N.0 54 
a.0 - saia 319 - Tel. 2-0035, 

DR. LUIZ P. CAMPOS 
VERGUEIRO 

R. Senador Paulo Egydio, 15 - 9,º 
Drs. ALVINO LIMA, ERNESTO andar - Phone 2-3323. S. PAULO 

CHAMMA e NILO S. DE 
CARVALHO FRANCILCO EUGENIO DO 

MEDICOS 
Arnaldo BarthoJomeu 

Cirurgião-Dentista. 

Ralos X -- Dtathermia - Clinica 

Phone 7-1268 
Cons.: das 10-11 e das 14 ás 17. 

Sabbados, 10-11. 

DR. Rm DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Onda21 
curtas. - Cons. R. Qu!ntino Bo
cayuva, 36-4. and.-s1 53-55-56. 
Tel. 2-9566, das 14 ás 16 horas. 
Res. Te!. 7-5265 s. PAULO 

MUSICA: 
PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 

R. Quintino Bocayuvl!,, 54 - 5.º AMARAL 
and. - SI 509 e 510 - Phone Rua Felippe de Oliveira N.º 21 

2-7893 , . ij. J;'AULO PHONE ~~-~!~~-- :-:-:::;_.:-:~t f4TJLO 

, Dentaria em Geral. 
1 

Jf,UA MARTIM FRANCISCO, 9'Z 
,;retçl)b.one., 5-5~7&_; 

CLINICA 'GERAL 
Dr.·Celestino Bourroul 

Resldencla: Largo S. Paulo, 
Telephone~- 2-2622 

Cona.: R. Qutntino Bocayuva, 
-Daa, 3 ál 5 .lloraa. ,. 

r.y~ • 

PROFESSOR DE PIANO 
Diplomado pelo Conservato11o 
Dramatico e Musical de s. Paulo, 
frof. · pelo Instituto de EducaçãQ 

8 da Universidade de S. Pauló, 
36 AVENIDA RANGEL PESTANA t 

~~~--- 25'hPhone,,_a,:-~•~Hk l"A~, 
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)Regulamentação da profis

são de jornalista. 

T~ E G I O N' A R I Q São Paulo, l ele Janeiro de 1939 

O!; -rnt n1bro~ <les:-;,~ 1wrtido pla
nejava 111 a ta('.a r VH rins persona· 
lida(] "S <lo governo <· depredar 
edifício., publicos, por occ,,siií.o 
dcts festas do Natal e · Anll.Q 
Bom. ·os srs. Ayrcs' Martins Tones 

· e J. B. -de Mcllo Mon~ciro 
.apresentara1n ao 1ninif>tro elo 
:Trabalho algumas modificações 
ao decreto referente á Tcgula
mentação da p~ofissão de jorna
lista, tendo o sr. \'Valdemar 
\Falcão concordado nas seguintes 
W1odificaçõcs: 

' . ---· 
, 9 D l' 

----------------------------------------------·- ,1 ,~. ·ue1i:.>, o marech::iJ Goc, -- Ting baixou o ~iC· 

1) Os profissiona.cs cstrangei
:1ros que 'trabalham actualmentc 
·n:i. imprensa nacional tcr,10 um 
·,prao razoavelmente largo para 
:,se na t uraliso.rcm, tendo a A. P. 
.I. proposto ainda a gratuidade 
'.<elo -.processo de naluralisação. 

Foi ministro <la Agricultura 
no govcr,10 provisorio e embai
xador CXLlctOrdinario do Brasil 
na Argentina. 

O governo do· Rio Grande do 
Sul decretou Jucto official por 
tr·•as dias e fez-se representar 
n:is funeracs pelo prefeito de 
Bagé. O Ministro da Agricultu
ra. encerrou o expediente do Mi
nisterio Jogo que teve conheci
mento da morte do 1n·. Assis 
Br.tsil. 

N otiçias economicas 

1 2) Os jornalistas brasileiros 
que tratalha1n ern en1presas 

'-mantidas por governos cstran
; gciros, <leverão obter Iiccnçct <lo 
:.._governo federal que as cassar:l., 
r Jogo q~1c julgue esse trabalho 
nocivo :.tos ll.ltCrc~.sc0 do Brasil. 

- O sr. Presidente d,i, R()pU
blica. assignon µm decreto-lei 
que dá organisação ao Instituto 

Organização do Reccnsea- ele Previdcncia ;iC Assi,;teneia 
Social aos Servidores elo Estado· 
quo tem por fini, manter e au-mento da Republica 

' xil:ar obras de :,a~sistPnci:1 so
l e-ia! cm hcncdcio dos cmpreg:i.-1 • . . 

Q sr. Gctulio Vargas assignou I elos publicas. . 
um decrelo que <lispõe sobre - O sr. Gctulio CVar~h~ prf; 

os rcc,...n~ )amet1tos cren1.cs do 'tendo reformar o onse o < 
p, 1--.,sq ~u~"··cr·lo recilizados de- Commercio Exterior, e, embora 
<:'c,,;-n'.,1m·e;t/ a' parÚ,r de l,º de css,_,, r_emodelação nào, seia 
·sº b,· 1., 1010 quanto as .pessôas, confo1me af-

.tem · 0 < ~ .. • f' d. so pronuncia-do Por esse dc<Tcto U<'nhum ci- irmou no iscu.: · . 
·.oadfto on entidade jurídica pódc na ultima reumao d:st~ Conse
dcixar de resnondcr as informo.- lho, acceitou a dem1ssao collc
çücs ql!c Jhc.~ forem c:olicitadas cliva de seus membros. 
-estão os infractorcs ~;ujcito:; a 
,multas que vnxi:1.n1 de 100$ a 
.1 :CDO$ ç-aso sej:t 1wssõa physic::t 
e de 2COS ,t [i :CCC~ c-;.:.:.so seja cn

t;tida(lC juridka. 
t\s soc!,:di~dcs qnc g-<1:1.em <le 

,,c:1,ux:tio ~:o ~::ovcrno dt:vt>n1, nlém 
·do wai::;, ci:iLlborar eün1 o g:o
y~,!T10 no rcc,·:1sea:.::1ento, :-ob pe
na. d,• rnulta de l a 5 contos. 

J!h'.'.1l'!·~~t~~n1 i1t!.s lnullas ;;_cirn:1. 
.n--:t::<n10 a.s 1;cs:~ós..s q 11t:: declara
rem o c1uc.' lhv.:> f,.)i- solicitado 
lnco11:plcla ou d :.1 '.)'.a rr,entc. 

O orçamento do Estado 

Ü or,amc:1to p;ra ,1939 do lf_o-
vrr:10 (lo Estaao dt: Sao 

Paulo nr0vi\ um{l despesa de 
J .G05.'11/:59~$il.10 contra· uma re
<:~ita de 0-17 .,!3íl :205SOOO, dando 
a ssi-m uma diffcrcnqa de ..... 
58.073:38S$810, auc deverá ser 
·coberta com operações de ere
ilito. 

<lrçamento 
.:'-<.!. o ,-:,·: :.:.::.;,:, nue no ac

:tual foi dip1il~uido., a <l.ifferünça 
:,ent~·c a despE':sa e a. :-'2,:·. j:-•. pois 
:no de 1038 0l1a foi de • ·"······ 
.r.l\ _ r:c·1.1 ~q_i;:~ (~(: 

~To 0~-Ç?~ tneni,r) de Jü30 nr,o cs
tilr, inr'.:._,.i:]n;,:; :1. lC"eit;j, e {t. cle~
JPesa .çl,L:, ef,tr;-vle;:; ,:-::'- ~-,r.·a es
to.duaP:3, nên-:. a ;_u,~·t·:ca.(~ação da 
t~1.::-:~;. ro ... 10--. .ria;.·i:::i. -crcada neste 
,exercício. _ . 
/ Além disso, foram proh1b1d·:1s 
{as aberturas de creditas espe
'.-ciacs no pri!-ne!ro trhnc~strP de 
1939 e de credites suplementares 
jllO primeiro semestre. 

A morte do sr. Assis 

Brasil 

·pALLECEU em sua faz<'nda 
d~ Pedras Altns, o sr. Assis 

Brasil, rcpubl:cano historico 
desde o tempo ela monarchia, e 
ll'n elos chefes da revolu<;ào de 
1922 no Rio Grande do Sul e do 
movimento d" 19:30. 

Noticias militares 

- O ex-capitão Sylo Furtado 
Soares 11eirelles pediu ao Su
premo Tribunal Militar que fos
~e adindo o seu julga,rnento co
mo desertor por desejar contra
ctar advogado particular. O ex
capitào Sylo Meirelles foi <:hefe 
da revoluqilo communis'ta em 
1925, em Recife. 

- O general Newton Caval
~anti convidou todos os gene
raes, commandantes de tropas e 
chefes de serviços <las reparti
ções do Exercito -a comparece
rem no proximo dil', 2, ás 14 ho
r•'.1S, no Pala.cio elo Cattete, afim 
de apresentarem incorporados, 
os cumprimentos pela passagem 
do anno novo ao Presidente -da 
Republica. 

- O Tribunal de Segurança 
Nac;onal condemnou ·a 6 mezes 
de prisão o jornalista Gondim 
&a Fonseca por ter escripto um 
artigo injurioso ao Duque de 
Caxias e que fôra absolvido pe
lo juiz -coronel Costa Netto. Na 
rriesma sessão foi confirmada a. 
sentença que condemnou -a um 
anno de prisão o :sr. Flores da 
Cunha., 

- O Ministro da. Guerra man
dou localizar em Casal-Vasco e. 
4.• Companhia do 11. 0 Batalhão 
de fronteiras, com séde em São 
Luiz de Caccres. Casal-Vasco é 
ume. rica fazenda ,militar na 
fronteira da Bolivia e que se 
encontra abandonada. desde a 
proclamaçào da Republicll. 

- O general José Pessôa, 

~~ 

Amador Cintra 
do Prado 

UM Hf:-DIO DE GRANDE AL
~;,,\J~CE AO ALCANCE DE TODOS 

:'.' 

'MODELO CONCER'J! 

8 VALVULAS, CURTAS, LONGAS-E ULTRA-LONGAS C-') SEMPRE 
UM ANNO NA FRENTE @ O RADIO MAIS COP:j:ADO 

:RECEPÇÃO MUNDIAL GARANTIDA 8 'PEÇAM 
DEM:ONSTRAÇõES SEf\-I COMPROMISSO A . 

1 'AMERICO NICOLATTL 
t>ra.ça. Rª:mos de Azevedo N .° 18 

· Phone: 4-4422-
l.º andar/ 

BRASIi~ 
commandante -da 9.• Regiào Mi
litar com ·séde em Campo Gran
de está arrecadando 'todo o .ma
terial bellico que ·se -encontra 
em mãos <le ,civis e remanescen
tes da.s ultimas revoluções. 

Noticias _____ .., 
do Brasil 

1, Duca D' Aos ta li' o i <1cs
_,_ encalhado 
o cruzador Duca D'Aost.a, que 
logo depois ~cguiu viagem para 
Europa. O commandante do 
cruzador "Eugenio di Savoin .. " 
visitou o seu collcga cm uma 
lanchct, não tendo este ultimo 
enti·acio no Porto de Hio Gran
de, conservando-se fora da 
bar:'a. 

2. Garimpeiro A policia ca-
rioca, -prl.:'ndeu 

o garimpeiro David Drapcr, á 
chegada ào expresso mineiro -na 
estação Alfredo Maia, tendo en
con'traclo em seu poder GCO con
tos <lc joias -contrabandeadas. 

3. Desperdício Encerrou - se 
no dia 27 a. 

Campanha -contra o Desperdí
cio, promovida pela. I.D.O.R.T. 
e com a acl-hesão de varias as
sociações commerciaes. Na ses-

COMPRE BOAS 

são de ,encerramento o cantor 
Pedro Vargas deu um recital, 
tendo sido apresentadas as con
clusões finaes da ,cctmpanha. 

4. Academia E' a seguinte a 
nova ctirectorio. 

•d,i, Academia Brasileira <ln Le
tras, eleita no dict 22: presiden
te, Antonio Auslregcsilo; Sf'Cl'C'

·tario gC>ral, Cel:-c:o ·vieira; 2." se
cretario, Joào Neves; UH'.-;ou
n~iro, Roqucttc:' PinLo; bihtoUlL~
cario, Pedro Cnlr.non e rcdactor 
da. H.t\vista, Adhctn<.u' Tavares. 

5. Sylvino Jacques Em )'1:at-
~~·-· to (~ro.s
i::o appareceu U!n emulo dC' L:un
peilo, Sylvino Jacques, qne ar
mou cerca de 100 homens na:; 
fronteiras -do P-arag-uay e vciu 
saque.ando ç incendiando 1viat!,o 
Grosso até ser sitiado pelas tro
pas do exercito. Espera-se para 
breve a -captura <lo bnnc'i<lo, que 
calcula-se ter -roubado centenas 
de contos. 

6. Phrascs Durante a Scma-
--~ na da .. ~za, o 
Touring C!nb <lrganisou um con
.curso do ·phrnscs sobre Santos 
Dumont, tendo vencido o sr. 
Hely Rodrigues Coi-rêa com a 
phr.ase: "Santos Durnont f1'7. pP
qucno o mundo, :para tornar 
grande o Brasil." 

MERCADORIAS 
FRIOS - FRUCTAS - BISCOUTOS 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AÚGUSTA, 1.629 (Perto da Aveni(l_a) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG, LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

USE SO'MENTE 

.fJiOIVIEO·P 
d<.v Dr. A/LIBERTO 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 ~ 

'.S. PAULO ~ Praça da Sé 92 e 92-,\ 
~ • ·--· EXTEl~líOR 

llj MMWI Wki&WJi 

A Conferencia de Lima a aditude dos jornaes italianos, 
,principalmente do sr. Virginio 
Gay-da. que só escreve o que dc

ENCERRARAM-SE dia 27 os seja o sr. Mussolini, fazia pre-
trabalhos da Conferenci·a de ver que a manifesta<;ão dos de

Lima, que ·por pouco não fra- ·putados italianos não era tão 
cassou, em vir'tude da opposição expontanea (iuanto affirmou o 
da Argentina ao projectó de so- ministro das relações exteriores 
lidariedade americana apreson- da Italia. 
tado ,pelo sr. Cordell Hui!, dele- Finalmente, foi tornado publi-
gado dos Estados Unidos. -co ·em Pariz, que o eonde Ci-::rno 

Vinte das vinte e uma nações declarou -ao sr. l•'rançois Pon
americanas representadas esta- cet, embaixador <lct França -em 
vam dispostil-s a -assignar O an- Roma, que o governo italiano 
te-projecto -elaborado ,pelos srs. não .considera mais vialidos os 
Afi-e.nio de Mello Franco, dele- accorclos franco-italianos de 1935 
gado elo Brasil e Carlos Concha, que se relacionavam com a Tu
ministro das Relações l<Jxtcrio- nisia e o Norte da Africa. 
res do Perú que mitigava um O governo francez r~spondcn 
pouco a opposição ela Argen- á denuncie. italiana, mas os seus 
tina. termos não ·são ainda conheci-

Mas, a delegação dos Estados l d<?s, pois .º sr. François Poncet . 
Unidos não quiz· quebrar a uni- nao s_e avistou a~nda com o con-: 
dade da America " 0 fracasso de C1ano que nao se acha em , 
ela · Conferencia, prefedndo c_·e-, Roma, estan~o passand~ as fé-. 
der e approvar um proJecto ela- r1a.s _com a fam11Ia do sr. Mu_s-, 
borado pelos srs. Cordel! Hull e sol!m, e o gover'.10 franccz n,w 
Carlos Concha que era quasi O quer tornar publ_1ca_ a nota an
primitivo projecto argentino, tes do govcr:10 1tahano ter to
para que assim todas as nações .mado conhecimento. 
representa<las o assignasscm. Os chronistas Pertinax e Ge-

A victoria da Conferencia ele neviêvc Tabouis affirmam; en
Limn. foi muito bem recebida tretanto, que o governo italiano 
pelos jornaes francc,-cs e ingle- já está concentrando tropas nas 
zcs, emquanto que os allcmãcs fronteiras da Somalia France
e italianos niio escondein o seu za, tomando isso ,como u·m si
descontentamcnto. gnal de preparativos paro. uma 

ag1·essão da Ita!ia {i. França. 
O incidente franco-italiano Por outro lado, a imprensei al-

lemã, depois de ter se manifes

APEZAR das declarações de 
conde Ciano que .pal'ecia en

~0rra!' a questão fr11nco-italiana. 

tado calorosamente a favor dct 
Italia, tem dado mostras de 
·completo desinteresse pela qucs-
tV.o. 

.,9,.,dave1s 

· s à·o g,r a v a d,a,; ,. • .,., '""''"" 
PMd s,em-p·t·e 

num lilni 
Pd\h~·Bdb:i. 

CU$T~1gv,001s:;fAR º· 
lllii\ :M IfE MAIO, 88 

Phonea a 4-3:i87 C' t-G461 ._, 

A pendencia Esindos Uni- 1 guinte communicado: "Ao chefe 
do Ex,crcito é reservado o direi· 

cl.os-AHemanha 

EM virtud<> de um discurso do 
sr. Iclccs, sccretctrio do In

terior do governo americano, 
-em que o fn;:cismo crct -conside
rado un1a "feitiçari.a. das mais 
crucis e engenhosas e con10 
a-rncaça per1nnn<'ntc nos Estados 
1Jnidos, ~~l. }"'ran(~(t. e :'t.. Jnglat?.r
r:1", o f'ncarrcgado dos negocios 
dn. Alicmanha 1irocurou o sr. 
Summer vVcl!e.s, clizcndo-Ihc que 
sra governo ct:pt·rava que os 
l{]staclüs Unidos Px-priznisscn1 pu 4 

blicamente a -sua dcsctpprova
çfto. 

O sr. Summe-,· vVcllcs -declarou 
quo a. oraç,-Lo do Hr. lckc.s se (ii
vicli:t {'rn duas -partes. Na pri-
111l'i r,;1, critica v.:L ciclo.dfios a1ncri
canos qnc tinham recebido con
rlccoraçôes allcmães, e ·portanto, 
tratava-se <lc assumpto interno 
0 quc se reousava de discutir 
con1 governos ,cstro ngeiros. Na 
2.ª -parte d·o seu discurso, o sr. 
Ickcs criticava a politica do t;o
verno do n.C'ich, rcflcctindo 
nrssa critica a opinião do povo 
an1t•ricano alérn -elo 1nais o ,nn..:i
tcsto não -tinha ·razfio de ·ser, 
pois os jorno.es allemàes ataca
vam o presidente Roosevelt sem 
que o governo allcmfto tomasse 
qualquer medida, e que mem
bros cio gabinete do Rcich a.'la
cara m o presidente vVilson, pro
fundamente .caro aos Estados 
Un'clos, e que cmquonto prosc
gui1·e1n esses •ataques, a Alie
manha nfw poderá exigir que os 
Estados Unidos <leix<'m de ata
cal-a. Por fin1, o ·Sr. Su1nmer 
\Vcl10s declarou ser desejo dos 
~:..;tados ·unidos que se acabem 
do v•:z CBS<'1.s recrhninações pu
blicas entre governos, ·a bem 
das relações intcrnacionacs. 

A ·resposta do sr. Summer 
Welles provocou indignaçf10 nct 
imprensa allcmà que ·passou a 
discutir com a. americana, te:1-
do no cmtnnto, a situação se 
mantido inalterada. 

A situação na Inglaterra 

ENCERRANDO os trabalhos 
<ln. Camara dos Communs, o 

sr. Chamberlain pronunciou um 
disc4rso ,:.opUm\sta _no qual dc

.. claroti: · "S1tit<H'ne :feJf11; ·em ·ct1z-cr 
que, quacsquer, qúe sejam os 
perigos dessa época, nãfl ha ra
zões sufficicntes que nos abri-
guem a convocar 
cxtraord inn ria do 
britannico, durante 
rias." 

um.a. sessfio 
P2.rlamen to 
estas fé-

No cmtanto, ·escreve a duque
za de Atholl em carta ao sr. 
Suadeu, seu adversa.rio ,politico: 
"Desejo -consignar que -continuo 
accreditando que a política. ex
terior do governo está nos 
ameaçando <lc enorme pet·igo. 
Cartas que me chegaram, subs
criptasi por membros de todos os 
pat'lidos do Reino Unido -e de 
varias partes do Imperio, bem 
como de varies paizes da Euro
pa e -mesmo dos E$ados Uni
dos, provam que são innu-meras 
as p0ssôas que partilham º"ºº~ 
opiniã-c," 

N t 
.. 

o 1c1as 

do M. undo 

1. Prisão Foram presos na 
Irlancla do Norte, 

34 membros proeminentes do 
Partido Republicano Irlandez, 
em virtude da denuncia de que 

to de autorisar os ducllos entre 
pessôas que perlence:n ao -Exer• 
cito~11 

3. Medalha A Sociedade He--' 
braica concedeu 

uma medalha ao presidente 
Roosevelt em virtude de ter ti
do a iniciativa de convocar a: 
Conferencia de Evian e do au
xilio prestado aos refugiados ju• 
clcus. Entre os membros do ju• 
ry que decidiram essa homenn~ 
gcm ao -presidente Roosevelt, 
fa.ziam .parte os srs. :t.a:orgen· 
'lhan, La Guardia, prefeito de 
Nova York ,e Gover 'Whalen, 
presidente da Exposição de No• 
va Yorl4 " 

4. Vandervelfle Falleceu dia 
2 7, o sr. 

Emílio Vanderveldc, chefe dos 
socialistas belgas e qne variQ..S 
vezes foi ministro de Estado. 

G. Fina..qças A camaro. doif 
Deputa.d o .s p.a 

França approvou a lei de finan~ 
ço.s organizado pelo sr. Dala.-_ 
dicr, o.ssim como todos os de• 
eretos-leis lavra,dos pelo Minis• i 
tro das Finanças. Os debate3' 
dessa segunda questão foram. 
tifo acalorados que obrigaram o 
s,·. Dnladicr a collocar a ques·· 
ifto de -confi·ança, tendo vencido: 
por 291 votos -contra. 2S¼, 

6. Bogotá A e o n f e rencia·l 
P ,a n - Americana ' 

approvou o projec'to para que 
sua ·proxima reunião seja rea.• 
liso.da cm Bogotá. \ 

7. Conferencia N EL Confe~\ 
rencia d e: 

1 

Lima ficou resolvido que as mu• 
lheres ·promovam tambem a sua/ 
Conferencia Pau-Americana in•l 
dependentemente <la dos ho.J 
,mens. A sra. Rosalina Coelµo.; 
Lisboa MUiier, · delegada brasi• Í 
leira, manif,estou-sc -contraria ã.'1 
propQSta, '.PQ!ll, no Brasil, diz el·: 
la, não ha ,p!l,rticlos ,politicos nem: 
dissencçõe_s de -~specie alguma.,/ 
sendo os problemas feminiµos' 
identicos aos mas'culinos. ' 

8 •. Chile <~=r~~l!ae~~~rqe~~~~ 

da Republica <lo Chile o sr. Pei 
dro Agv.irre Cerda, eleito pela' 
Frente Pop.ular Chilena. A de• 
legação do Brasil á posse <lo sr.; 
Cerda. era <.:omposta do general 
Estevão Lei'tão de Carvalho,: 
ca;:,iUlo de fragata Attila. Mon-· 
tciro Achi e tenente Ramiro Ta~, 
vares Gonçalves. · 

9. Incidentes o P O v o <1 8 f 
Montevideu fez ' 

uma m,anifestação de desagrado 
a. alguns marinheiros italianoa 
que fizeram a -saudação fascis• 
ta, e como os marinheiros qes. 
cessem dos antemoveis, houve 
um conflicto, ficando 'tres <lelle§ 
feridos. .. 
10. Rompimento o senador 

King, dQ!! 
Estados Unidos propoz o rompi• 
mente das relações de -seu paiz 
com a Allemanha, ,pois o regi. 
men hitlerista só subsistirá em• 
quanto mantiver relações <;Om• 
merciaes com os outros. ,pa1zes; 
estando fadado ao fr~sso ca
so os Estados Unidos ·e as ou• 
tras nações d-emocraticas fizes. 
sem o boycott economico dq. 
Reich. -·-

LEMBRE-SE QUE EM 
S.PAULO CHOVE 142 
DIAS EM CADA 365 

FABRICA E LOJA: 
PRAÇA DA se·. 83 

TEL- 2-6667 

Alfaiataria lngleza 
Acce!t.amos FEITIO de temos, trajes de rigor 

e tailleur. 

Pl,tEÇOS SEi\i CONCURRENCIA 
i. 

Grande sortimento de casemiras nacionaes e 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161 
. TELEPHONE: 2•flll7G , • 
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A PIA UNIÃO DE FILHAS DE 

HARIA C0:'110 AUXILIO PARA 

~:IT4~GIRJViOS O NOSSO FIM 

- DEUS 

. (Programrna do Aspirantado das 
Pie.s U,e.iões) 

Creados á imagem e \'leme
Jho.nça de um sêr infinitamente 
!Perfeito - Deus - e sendo a 
nossa vida .um desenvolver con· 
tinuo tendendo a attingir o fim 
oriundo ·<fossa creação - Deus, 
1ndispensavel ,se -torna o esforço 
conste.nte contra as tendencias 
nature.es que, motivadas pelo 
,peccado . original, :ri.os afastam 
do caminho mais propicio á con
,quista ,desse ideal: a .perfeição 
,chris'tã. 

Tendo em mi-ra. a ordem do 
(Pt'oprio Ch~: "Sede perfeitos 
como o (11'),(!t;t :Pae Celeste é per
feito" (Mfith. V, 48), e conscios 
de que .sómente e. approximação 
do divino modelo nos facultará 
,a obtenção do premio ete~l;,<?., 

'-esforçar-nos-emos por encontrar 
os meios que <nos auxiliem a 
,conquista: desse ddeal. 

A Igreja, Mãa ç,esvel(ljlJ.e,, não 
deixou de apontar para vós, lei
-toras jovens e amantes da pro
:pria alma, a orientadora effi
<:e,z dos vossos passos no ca~ 
minho da verdadeira vida chris
!tã: a P.ia União das Filhas ,a,e 
Maria, fundada unicamente :com 
o fim de auxiliar) aquellas don
zellas que, dedicando-se mais 
iProfundamente ao cultivo da 
1ma vida •espll'itua,l, 'desejem me
ahor gara'lltir o '.()remio fin,al, 

Tendo 1por sobre a ,sua orga
nisação o mant_o desveladanien• 
te protector da :pro.pria Mãe do 
Christo, com ,a ,sua -bençam ef
fi-caz a transbordar de -cada -re
gulamento, de ,cada :regra, mais 
facil do que qualquer outro meio 
se torna o a.presentado ,pela Pia 
Un:ião ás jovens ca:tho.iicas, par-
11:ici·pantes mais proximas da 
(Vida maravilhosa de, Igreja. 

Na Pia União ,encontramos: 
1 - 'l!m Q'amo de _}iga.ção á 

~uctoridade da Igreja, para a 

Coin gl':1nc1c successo, rt~ali

sou-se na .Noite de No.tal a 
inauguraçflo da Radio Exccl
slor, nova c·1nissora. cathoHca 
que foi 1)rcstigiada, na sua fl•S· 

to. inaugural, pelo compareci
-1nento de nossas mais altas a:ti

toridades ecclesiasticas .e dvis. 
O discurso que, nessa occa

síão, -pronunciou o ex1no. sr. dr . 

Adhemar de Barros, .foi -3:!!llª 
.peça nota.vel, pela opportunida-

Mons. Viga-rio Capitular, e o. 
sr-a. d. Leonor Mendes de Bo.r

ros, pronunciaram bel!as peças 

ora to rias. 

Em qosso .proximo numero, 
pretendemos dar a nossos .Jeito

:res uma noticia àetalh~.§obre 
a orianisação, o ,pro1Jra.mma. o 
as actividades daquella · emis-· 

sora. 

Esta folha, pelo successo do 

·de de -seus 
grande data 
Tambem S. 

conceitos 
do Sa'llto 
Excia. 

sobre a -emprehendi,mento, o.pi:esenta ao 

Natal. Re::-n10._ Pe. João lllaptista de 
Revma., Carvalho suas fellc:ltações. 

;·~:~~;~::•;,-:~;~;:-,;~;:+;:$::0,::~::•::•::1-:"":~::v::cv::~::t::~::~;~;~;:~:~:~~;~~~;:~:~:~:~:(i:~:~~ 
} ~m ~ 
;:; -~[11, 2cüa@o~~a ~reCllÉI~:951 s 
w w 
;:; RUA JOSE' BONIF ACW N.º 39 - 2.º anda~ -~ 
',>: - salas .4? 5 e 6 - Pone 2-2401 ~ '<; '1-4 
,.: ---- lJ 
!i) Sob a exclusiva responsabilidade de rl.E- · I~ 
;; NATO ALVIM MALDONADO, que trata de ~ 
;J immoveis desde 1909, ha 29. annos, sem uma ~ 
',i u. nica reclamação. ·1

•
1 

~ ~ 

Internato - Semi-Internato 

CURSOS: ..--·-·.·.-:·:--·~ preliminar 
fundamental' 

o e 

complementar:· medicma, curei to: e ehgênliari~ 
'+' Administração de Casas, compra e venda 1i 
:i de immoveis por conta propria e de terceiros, :+;. 
~j adeantamento sobre alugueis, hypothecas, ~ "'f: A mrectôria avisa: a)' que o Curso de admissão ao gymnasio, INTEI .. ' 

RAMENTE GRATUITO, deve iniciar-se no dia 16 de Janeiro prox. f 
lq) que as aulas das diversas secções do Curso preliminar, devem) 
miciar-se, para os alumnos que residem na Capital, no dia 1.0 de: 

~J conselhos sobre acquisição de propriedades, \~ i 

~ advocacia em geral, informações sobre inqui- :, 1 

~= linos e fiadores. :<>: 
~ ~ i Dão-se informaçoes particulares e !Jan- ~; 
'i carias . :,., 
t: .................................................................................... it : .~!> .. <>.,,.,.t;.,,.,,.+.i> .• +.J>.,o •. ~.!>. 1>,.,.,,.,.,,.o,f;-.,<> . .<>.,o . .<> •. ~ •. "-.,,.,,!> .. 4-•• o .. <>. !>.!1-. ~ • .'> •• +.,-$>,.~ ,o.!-.. ~.o.,,.,,,.,,+,.. 

nossa vida ·pratica, pela Paro
chia, ou Capella auctorisada 
1)01' essa A uctoridade; .pela Au · 
ctorida,de Diocesana, interessada 
e:na.ima '!lo desenvolvimento da 
"vida mar.lo.na, ·penhor de ben
,;:ams celestes; á propria Séde 
Universal da Igreja, Roma, -;pe
-la ,agregação á Prima Primaria; 

2 - filie.ção mariana por di
reito ·adquirido, ,pois embora -se
ja a Mãe de Deus mãe de todos 
os christãos, censtituem as. As
sociações marianas as phalan
ges que estão .especialmente 
consagradas á -sua ·protccção; 

3 - "Onde estiverem dois ou 
tres a:eunidos em Meu nome, eu 
ahi .estarei no meio dclles" 

(Math. XVIII, 20); a Pia União 
nos ·proporciona a oração cm 
conjunto. Nossos actos de pie
dade devem sei· liturgicos -
unos -em espírito, confvr.me a 
San t11, Igreja. d·eternüna; 

4 - a&!8*1to ,para a. lllOSsa 
vida ,as~lrltual: actos de Jteda
de r.egula.mentarmente, -ensina
mento~ contínuos;· bon-s -exem
plos, são em.prehendimentos e 
salutares ·amizades. 

A .propria consag.ração á San
tíssima Virgem, •no momc-nto -do 
Ingresso na Pla União, -se bem 
vivida e -esclarccidamente orien
tada tornar-se-á pod-eroso meio 
de santifico.ção, que como fana! 
orientará a vida futura. 

F-evereiro do proximo anno; para os o~tros alumnos no dia 1.0 de 
.,4 

Março; 
e) que as aulas do Curso fundamental iniciam-se no dia 1.0 <Ia 
Março; os alumnos internos devem achar-se, de vespera, no Col• 
l \ egio; 
d) que as aulas do Curso. Çomplementar terão inicio no dia 15, 
de Março •. 

Largo de São Bento C. P. 118 

O PRESIDENTE DA A. C. BRASI~ 
LEIRA FALA AO "LEGIONARIO" 

(Conclusão da 1,ª pag,) 1 "Assim, essa autoridade lhe 
men'to universitario vae na vem, em ultima e.nalyse, de. ca· 
frente, noutros os operarias (o da um dos _Bispos do Brasil e 

:,caso da Belgica) tomaram a suas :resoluçoes devem ser 0.ca-
, vanguarda. 1 ta,?a·s. -em todo o palz. _ _ 

"A,J-unta.· Nacional, que_.tem . _ Ahás, ,~s~s resoluçoes n3:o 
caracter :provlsorio, fo.i n.omeada -sao em. ultima _analyse, .ma1_s 
.por S. Em. o Cardeal D. Se- que_ o. mtez;,pretaçao e a aypll
bastião Leme, que é o delegado caçao dos Estatutos, •que sao a 
autori&ado p e Ia Commissão lei sobem?ª· a palavra de or
Episcopal para ·resolver todas dem . official da IgreJa para o 
as questões -referentes á. A. C. Br<;tsil, approvados por todo .º 
Esta Commissão Episco.pal, que Episcopado e .:ada Bispo P":l:· 
se .compõe de s. Em. e os Ex- cula·;,-me_nte, n::-o esta-ndo _suJ:'· 
cellentissimos e Revmos. Srs. tos a <liscurssao ou mod1f1~açao 
Arcebispos de São Paulo, -de no -seu conteudo, e sancc10na
Bello Horizonte, de Forte.leza, dos pela Santa Sé." 
Bispo ·de Nic'Lheroy, foi designa- - Ha quem sustente, atalhou 
do pelo Episcopado Brasileiro o r.eporter, que_ a A. C. quando 
para orgão director ,supremo <la attmgi_r a plemturle de seu des
Acção catholica Brasileira. envolvimento tornará superfluas 

Grandes Festas 
em Jundiahy 

A Congregação Ma·riana -rea-

todas as associações auxiliares. 
O que diz o senhor a isto? 

SÃO PAULO 

D movimento o~erario 
catiml1co nacional 

(Conclusão da 5." pag,l 
'_ - ·- ·---- ~~/_. _.-

Funtla!;'ãO <lo Circulo Opera.ri~ 
Pelotense ~ 

15 de :Março de 1932. Movi:.' 
mento <le avalanche! Propagan• 
da intensa nos varios bairros .. 
Em 6 semanas, .tínhamos 1.147 
socios. 
· O movimento envolveu toda a: 
socic>dade Pélotense por uma 
campanlrn pró cooperação: me~ 
dicos, acl·,ogados, engenheii·os, 
profcssore.s, jornalistas, phar
maceuticos, escolas, e as .pro• 
prias autoridades adheriram, 
cerc«ndo o Circulo Operaria da 
un1 a1nbicnte de sy1npa.thia. 

l lisou ,a festa da Immaculada 
Conceição iniciando, a 29 de 
Novembro, a novena que se pro
longou até 7 de Dezembro. Nes-

- "Um perfeito absurdo. A 
A. C. nurlca eliminará as asso
ciações religiosas e as obras so
ciaes auxiliares. Pensar isto ..é 
ignorar inteiramente o que sej,1 
a A. C."· 

Após C mezes, organisamos 10 
syndicatos, -con1 nossos socios, 
nomeando Tristão de Athayda 
procura<lor junto <-~o Minísterio 
prrra o reconhecimento dos sy!l•· 
dica tos. 

Os circ:.1los operarios obtive-
Falando ainda sobre o desen

volvimento da A. C. no Brasil, 
declarou-nos o dr. Alceu Amo- ra.n1 11 r(!.a grn nde victoria com 
roso Lima que um do~, n~a.is im- a offic!D.lba(:'D.o dos syndicatos, 
portantes secretariados a. serem 

te dia ·realisou-se a recepção de 
novos Congregados, em numero 
de 4S, entre maiores -e menores. 
As conferencias realisadas du
rante a novena estiveram a car
go do Vigario <la Parochia, 
Revmo. Pe. Dr. Arthur Ricci. 
A 8 de Dezembro realisou-se a 
renovação do ac.:to <lc consagra
ção ·C á noite houve recepçii.o de 
Filho.s de Maria. Foi destacada 
a actuação do Prof. Alberto 
Peixoto, mestre de Noviços da 
Congregação. 

A 11 de Dezembro realisou
se a festa de Nossa Senhora do 
Desterro, padroeira desta cida
de. Durante a novena, iniciada 
a 2 de Dezembro, pregaram os 
Revmos. Srs. Conego Santos, 
Conego Salim e o Pe. Moraes 
Junior. No dia da festa houve 
Missa c Communhão geral, ás 
7 hor-a.s. A's 10 horas o R~vmo. 
'.Pe. Luiz G. Biasi, nosso distin
cto -conterraneo, ('.elebrou sua 
primeira ·Inissa. At tarde, á.s 17 
~1oras, reali~ou-se com grande 
brilho a procissão de Nossa Se
nhora do Desterro. encerrando
se a festividade ,:om a benção 
do Santissimo Sacramento. 

CONGREGAÇÃO DE ME
NORES DA P AROCHIA 

DA ACHIROPITA 

creados. é. o da itnprcnsa. J.-,unc- apezar da ;;ucrra. feroz que noi 
cionará, como os dernais e:n n1overu..rn. os chefctes con11nu
-conncxão :com a Junta Nado- n:stns e anticler!cais, por um.a, 
-na!. As associações de jorwi.!is- campanha de calumn,as. 
tas Catho!icos que ací.ua.lmente 
se organisam em divrrsos Ioga- Ent .Porto Ali:gro 
res, seráa, em relação ao S0-
cretai'iado ~e. imprensa de ca<la I Sei~t:mcs a nccessida.d~ da ot'• 
Junt~ Archidiocesan_a : ?ª Jt:i:· 1 gani;;açf,o cir('ulista ·na Cnpitn.l. 
ta Nacional, assoc1açoes auxi, Fo:nos çhamados pa.ra lá, tcado 
liare~. iniciado o movimento eITu-Janci-

Outro secretariado da maior ro d-:> 19.'M. Os communi~tas <lo
importancia será o cto cii,ema, min·:i ,·a m O opcra-rifldo .pehl Feii) 
que fará 0. critica Clnematogra- dcr8.çflo Oper:i.ria e seu ~c;cina
phica, e que aliás já ,:stá or- nario marxista. 
ganisado e funccionancto regu-
la.mcntarmente, -com um bole- Organizamos os Nucleos Clr• 
ti1n proprio, no J{io. cu!i:-;tas nos bairros e -Os Circu• 

Assim, pois, a Junta Nacion:al los Opernrios no interior sola
exerce ao 1nesmo tempo funC'- pando a.isin1 o prc-~tigio da. F'e
ÇÕC's legislativas e executivas, '' 01·açiio. A luta ll'nJU qu,:si 2 
sempre cm união com o Consl'- annos. n,_•:<l!itado: J?oi fceh::!da 
lho Naciona,I. que reune as di- a Feder:tç'io <' o jorr.:\I, tcn,'o 
rcctorias <'.os diversos rn!--:·:os. os Circ,rlos OpcTarios funJado, 
Normaln1cntC>, .porén1, a J<.int.n cm !"in:; de J~l.13, a Fedt~rctc::1,o 
delibera e interpreta sempre do~~ CircH!os Opt·rarios do Rio 
com a presença e approvaçi'co do Cre.nclc do Sul. • 
assistente ecc]c!-,.iastico, ~1onsc- Opcrou-so grande n1etn mor
nhor Leovigildo F'ranca, sub- pfH)sc no nrnblentc opc-rario. 
mettendo as · deliberaçõ~s :rele- F 
va11tcs ou duvidosas ao alto cri- unda:no:, n1uitos syndicatos. 
terio de S. Em. 0 Cardeal ·1c· In.specto,·ia do Tr71balho nos 
Leme. fo.voreceu o trabalho. 

Assim, se facilita enormemcn-1 Ha, finalmente, no Rio Gran, 
te o trabalho, -sem prejuízo de de -elo Sul,_ 30 Círculos Opera-

Cas~m.ir~s, Bri11s 
padrões., 

e ·Linhos·, nos mais 
Y. S. encontrará na 

:variados Esta Congregação festejou, a 
25 proximo passado, seu primei
ro anniversario. A 11 de Dezem
bro houve recepção de novos 
Congregados e noviços, sendo, 
na mesma do.ta, eleita a dire
ctoria que deverá dirigi.r os des
tinos da Congregação durante o 
anno de 1939. E' a seguinte: 

.sua segurança. nos, com 2o.000 associados. 

~~~~~""~~un~~n~nn~~~~·· 

Casa San!~ Antonio Nj 
CASA 

f_;ARGO s. BENTO 
;Phone 2-2336 

S. PAUI:._Q 

ALBE TO 
JlUA FREI GASPAR N.º 39 

Phone 4-476 

~AN'l'OS 

Presidente, -sr. Benedicto Fer
reira; Secreta·rlo, sr. Alberto 
Barba to; Thesoureiro, -sr. Da
niel Brazão; Director da Con
gregação, ~evmo, Sr. Pe. Ma-rio 
Ql~hl!on@. · ·· ·· · ·· 

HENRIQUE HEINS i 
. LIVRARIA CA THOUCA 4! 
----: Grande so:i'timento de artigos religim,os em geral _ i 

Fabnca de imagens - Officina de paramentos e estandartes ~ 
Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 ~ 

SÃO PAULO ~ 
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Após o lnsucccsso de seus esforços contra ~a· Conferen?ia e 

~!ma, cujo exito, embora parcial, causou grande- desgostos as po
tencias totalitarias, parece que o ataque destas dirige-se agora 
fontra a França. 

Anno XII São Paulo, 1 de Janeiro de 1939 1 
1 Nesta a reacção popular contra a entrelt@é de colonias foi 
muito grande. A idéa causou a mesma sensaçãq,-;que a hypothese 
'ela cessão dos territorios suddetos ao Reich, a ~rimeira vez que 
foi aventada pelo Times. J. 
1 E' certo que as declarações do Ministro Bqgpet têm sido as 
l!'lais categoricas possíveis. Mas não o foram tant'êi" as de Deladier. 
Ji! ha sempre a possibilidade de uma ;:emodeJação ministerial. .. 

Pio XI condemna severamente o oover11 fascista 
O gabinete francez mostrou o maior optimismo· em relação á 

F
lemanha, deuois do Tratado de Munich, e da .,_,i'sita de Ribben
op. Mas cm ·Berlim já se falia até na denunci1tt1 do Tratado que 
i a capitulação franco-britannlca. T 

Chamberlain nào deve merecer a menor cotífiança no caso. 
for melhores que sejam suas intenções, quem sabe se uma visita 
já Italia não será capaz de transformai-o de· ag~a em vinho, -

1,,inho azedo para os francews? Se um vôo á Alwmanha teve .esse 
poder, porque esperar menos na Italia? , 
1 Não sErá ele admirar que a França amanl1'ã fique entre a 
pruz e a caldeirinha, se seus amigos cumprireitl. tão bem seus 
·compromissos quanto ella cumpriu os que tinha,., com a Tcheco-
Íi:;Jovaquia. "· 

'.65.781 horas no 5.o ctnno de 
íadora:ção perpetua ao Santis
simo Sacramento em S. Paulo 

Êm Outubro ultimo completou' nas menos que ,o anno passado, 
'o -seu 5. 0 anniversario a Obra j dlfferença que era de se espe
da Adoração Perpetua, nesta rar ,maior, dadas as difficulda
_Ca.pital. . des surgidas COJU as mudanças, 
; Temos em ·mãos o Relator10 etc. 
;do 5.0 anno de existencia dessa A media .de -comparecim~n'to 
·obra que constitue a maior de- por noite foi de 35,'5 e a ·ao dia. 
monstração de fé e de piedade 
ei:Ícharistica da população de S. de 144,7, contribuindo os Con-
~a1,1io. . . · _ · · .. gregados para ·a. Jfaoração No-

A secretaria da Adoraçao Per
p~tua, Exma. Sra. D. Auguste 
;Ribeiro Dantas, antes 'de -se ,·e
fer!r l\O ,.S~\l · relatorio aos dados 
numeriéós 'que comprovam um 
progresso sensível da Obr1:, co
meça por fazer cons1dero.çoes a 
xespeito dos estudos e dos pla
nos ,elaborados para a instal!a
ção do throno de Jesu~ Eucha-

· cturna <!Om 68% e apresentando 
na media de 24!3 -~or· nóit_e... · 

O relatorlo tê'rmina lembran
do a personallda1de 'do Arcebispo 
extincto e que desde a transla
dação de Jesu.s Sacramento da 
Boa Morte pllra Santa Ephige
nia ia fazer, diariamente, sua 
hora de guarda. 

!ristico cm ,um 'templo m::us am- Na vespera de sua morte, eÍle 
pl\> -e, magestoso. o.inda. estivera em adoração das 

;A a.canhada Igreja dá Boa 4 ás 5 da tarde. 
Morte tornara-se bastante exi- No dia seguinte seu cor.po sem 
gua,'· desde ha muito, para con- vida vinha re.pousar no .centro 
<tinuár a ser a séde da adora- da nave da mesma igreja eom 
ção. As e.commodações aos ado- que elle brindara Jesus no -seu 
Ta.dores nocturnos eram de uma Divino Sa.cramento da Eucha
!Precàriedade enol'me, o que dif- ristia.. 
ficuJtava a adoração. Ao Tegistrarmos o relatorio 

"DUOMO" da grandiosa e 
Milão, é umà. das maravilhas 
Nella se encontra o throno 
deal Schuster. 

historieà Cathedral de
da: architectnra italiana. 
archiepiscopal do Car-

Esse Prelado, de remota origem allemã, é conhecido 
em toda a Europa pela sua eminente piedade e pro
funda erudição. Nos circulos fascistas, gozava de 

grande popularidade,, graças .ás reiteradas ao facto de ser tido 
coinô ·aquelle, dentre· os membros do 'Sacro Collegio, que' màis 
sympathia tem manifestado ao fascismo, 

Pensou-se, portanto, na trans- em questão, não podemos dei
laqa.ção da Adoração Perpetua xar de nos congratularmos com 
jpal'll, outra igreja. aquelles que se fcham á frente 
· As -0.ifficuldades, porém, foram da Adoração Nq~turna em .Sã!> 
g1~des: com:tudo quiz a Dlvin_a Paulo; partlcula.rAlente o novo 
Providencia que num dos ulh- Vigario da Parochia de Sânta 
mos actos de seu fecund0 arce- Ephigenia, actuaJ séde da mes
"t>i11pado, D. Duarte Leopoldo so- ma, o Revmo. Pe. Paschoa.l Be. 
Jn-::.inasse O prol.Jlema, ced~ndº I rardo, cujo zelo sacerdotal .tem por occasião da solemnidade recebemos a versão authentica e 
·in p_erpe_tuum a Igr_eJa. de _santa sido o instrumento da Prov1'den- ' ""' th e· etuo em qué os membros do Sacro official do ' Osservatore Roma-
:=phigerna para rono P ·P eia para fazer crescer nas al-
'.de Jesus-Ho~t1a. . mas 

O 
amor a. Jesus Sacramen- Collegio apresentaram seus votos no" - Sua Santidade começou 

Do relatorio_ co1_:sta, a seguir, tado. Entre os leigos que a essa de feliz Natal a Sua Santidade o por deplorar as circunstancias 
,e. nova orgamsaçao ~a commu- obra se teem consagrado, seria Papa Pio XI, teve este occasião em que se celebraria o decimo 
,:nidade. _ Encontra-se ª teSt ª ~a . injustiça deixar de citar O nome de fazer um discurso para o qual anniversario do Tratado de La
;:Adoraçao Perpetua em Sa~ da Exma. Sra. D. Augusta Dan- devem estar voltadas as' vistas de trão, que consagrou a reconcilia
:P.a.ulo o. Revmo. Pe. Paschoa tas, que não tem medido esfor-
Ber'"rdo, que com os Revmos. ços para 

O 
desenvolvime~•o da todos os catholicos. ção entre o Papado e a Italia 

,Pes: ~ourenço Sc!amana, Pedro piedade eucharistica na 'Ârchi- Segundo a versão publicada pe· Unificada. 
r·Nerm1ssen, _Joaqu1~. Brito, An- diocese de São P:1ulo. Ja imprensa diaria - ainda não "Deve!nos infelizmente dizer, 

', gelo Sce.fa:t1 e Phmo Mason e ============================================== '.irmãos Domingos, Isidoro, Paulo 
Severiano e Eugenio, constituem 
e. coinmunidade de São Paulo. 

1· A Adoração Nocturna apre
' senta ,u'm total de 12 .968 horas. 
'.e:ssim di~tribuidas: 400 horas 
;feite.s pélo Clero, 8.865 pelos 
Con·gregados Marianos, 1. 417 pe
los vicentinos, 865 .por outros 
11-ssociados e 1.421 .por avulsos. 
, A Adoração Diurna, apresen
.ta. um total de 52.813 horas, que 
com as da Adore.ção Nocturna 
_perfazem 65. 781, 478 horas ape-

Da; 10 tis 14 

da, 16 a..r .24 

Optimos progrom• 
mas a cargo dos 
melhores artistas. 

PRH-9 
IADIO BANDEIRANTI 
(Syntoniu1 840 Kiloerelos) 

Com vistas aos ~atboUcos bascos 
Em uma ch'ronica intinla

da "As Allianças de Mos-
cow", o "Osservatore Ro~a-
no" affirma o insuccesso da 
politica baseada na amizade 
sovietica. 

"A' Incompatibilidade 
doutrina1·ia com o commu
nismo, escreye o orgão do 
Vaticano, se àjunta a inop
portunidade e inutilidade do 
apoio communista. 

A alliança sovietica não· é 
sómente inutih, mas é positi
vamente prejudicial, porque 

ella atira sobre aquelles que 
crêm poder cóiitar com. o seu 
apoio, a hostlÍÍdade das for. 

ças anti-comm~nistas. O allla• 
do tende a se rtornar cumpli-

Dr. Dur<val Prado 
Oculista 

R. Sen. P. Égydio, 15 - s. 
513114 - 14'· a 17 horas 

Te!ephone :1-7313 ....... 

ce, embora a alliança não es
pecifique a . cumplicidade. 

E' .necessario c-.:,mmar a essa 
inutilidade, a C:o pequeno po

der militar da U. R. S. S .. A 
reéentj,: c1·ise .européa eviden
ciou que o poderio militar 
russo não é aquelle que nos 

mostra Moscow. 
A contribuição de Moscow á 

paz européa não deve, s~r at• 
tribuida á moderação,' da sua 
diplomacia, mas á insuficien-

eia de seus meios de guerra". 
O "Osservatore Romano" 

conclue que a ince1·teza sobre 
a situação militar. da U. R. S. 
S. contribue efficazmente para 
tornar ~ais precarias ainda, 

as amizades internacionaes. 
E' facil prever-se uma re

visão geral dos accordos in
ternacionaes que tornaram 
possivel á. Russia, lançar as 
primeiras raízes do commu

nismo na Europa. 

,··"· 
,.-,•,·, 

~p~onado co:m os ertos d'o nadmct,; S,., &. '~:t. ' 
pouco, uma Carta Pastoral contraria i, cJoutrina. ~-elo- $'r. -: 
ltosemberg. · · 

Tanto bastou para que os fascistas o d~ · a. 
forma tal, que o Sa~to Padre se viu obrigado a proi•·:enl 
sua. allocução de Natal. 

O que signifiéa isto, a solidariedade dos atacantes fascis• 
tas, aos erros nazistas? 

accentuou o Papa, que, da ma- o que causou ao coração envelhe..; 
neira como se annuncia esse an- cido do Pae da Chrlstandade 
niversario, não nos pode elle tra- amargas trjstezas, e graves preoc• 
zer a alegria tranquilla · que tanto cupações." E o Santo Padre · ac
desejamos, mas preoccupações crescenta: "taes factos attlngi
verdadeiramente graves e amar- ram nosso coração dolorosa
gas tristezas. São verdadeiramen- mente." 
te amargas essas tristezas, porque Depois, o Papa prosegue: "Me-· 
são causadas pelos vexames im- ditando sobre a recente apC>theo
postos á Acção Cathollca que, co. se preparada em Roma á: crua 
mo sabeis, é a pupilla de nossos inimiga da Cruz. de , Christo, so
olhos. Diversas sedes da Acção bre este golpe desferido . contra 
Catholica ;foram violadas para se a Concordata e sobr.e · todas as 
procederem a investigações em coisas de que falamos, 'não nos 
seus archivos, como se a Acção pareceria. excessivo eá_perar pelo 
Catholica fosse realmente culpa- menos o respeito aos nossos ca
da de fazer politica, ella que se bellos brancos.. Quiz-se, ao., con
ontrega unicamente a fazer bons trario, agir brutalmente". 'Evo
christãos, nos paizes :catholicos cando, então, um episodio da vida 
como a Italia. de Leão XIII, tambem brutal-

Em seguida o Santo ·Padre de- mente ultrajado, o Papa diz q\18 
nuncfou diversas aggressões feitas se apieda de seus offensores, com 
por elementos fascista:i á Acção coração verdadeframente mise
Catholica. ,E' verdade, diz O Papa, rfoordioso. 
que se, trata de elementos de im· E o Papa termina offerecendo 
portancia secundaria nq Partido. sua vicia a Deus, pela paZ religio
Mas essas · aggressões não se ma- sa no Mundo e especlàlinente na 
nifestariam, accrescenta Pio XI, Italla: "Offerecendo nossa vii:la 
se "gestos ocultos, de permissão pela paz e pela prosperidade dos 
e de encorajamento não viessem povos, offerecemo·la para que a 
do alto, porque esses vexames paz interna permaneça· intacta, a 

1 

não cessam, mas antes ~e repetem paz dàs alinas · e das conscienc!as, 
em differentes pontos, pe um ex- a paz florescente desta Italla que, 

i tremo a outro da península. As· entre todos os povos,. é de Nós 
sim é que hontem esses vexames 

I 
tão querida" .. 

; eram assignalados ein Veneza, em 1 

\ Turim, e em Berganio; e hoje em! ~ 
: Milão, na pessoa de :sei) Cardeal- il Emporio Padaria t 

1 
Arcebispo, accusado de pregar ' 

, certas doutrinas que'tem, no en-. Confeitaria ,. . Paraná 
tanto, plena· approvação da .Santa 
Sé". . 

Pio XI . il.borda, em '$eguida, a 
questão das lei§ raclà.eii, que, se-

1 gundo elle ·· affirma, constituem 
1 "offensa 'co. ntra .. 'nossà concor- ·1 
I data, e isto precisamente a res

peito do slinto casamento - e is
to para os cathollcos é tudo -

Generos a]Jméntlclos, pães e 
blsooutos ae todas as ~uall
dades - A'J)rompta•se encom
mendas para casamentos; ·ba-

ptisados, "soirées", *·---
AVENIDA BRIGADEtaO 
LUIZ ANTÓNIO N.0 11&7. 

PHONE: 7-0553 
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FRANCISCO MONTÊIRÔ ~CHADO Num. 330 

\ x o di·scürso que ,pronunciou 
11w 4a. feira p.:p., o sr. Franklin 
Roosevelt, Presidente dos Esta
ÔQ/l Unidos, affirmou que a Re
Uigião, e. democracia e a bôa fé 
!internacional ,são princípios in-

Onde rejuvenesce a velha Europ;f llo que a Conferencia de Uma não e · oul 

, Jtimam~te -ligados ,mtre si, e 
incllspensaveis :partJ a manuten
ção da civi.Jisação contempo
Jranea. 

A magnifica oraanizac:ão da Accão Catho• 
Hca na Belgica •• Visão de coniunclo 

Ein·ar Alberto KOK raria e ag.ri-oola de Jingua fla
menga, 

A ~Frente Popular Qdc, · Chile, "filho 
da Frente Popular Hespanhola 11

' 

Que.nto á Religião, a affirma
ção tem o -sabor liberal -e -pro
ltestante que seritJ de se espe
rar. E' certo que as religiões 
pagãs, -comquanto falsás, cons
ltituiram o centro de gravidade 
,e o funde.mento das civilisações 
~nteriores a Nos-so Senhor Je
lSUS ChrIS"to, o que é immensa
anente melhor que taes povos te
tn.ham tido religiões falsas, do 
que nenhuma religião. E' certo 
ltambem que as seitas hereticas 
ou scismatice.s que se :presumem 
christãs, pelo ,proprio facto de 
terem em sutJ doutrina algumas 
:parcellas da Verdade christã 
catholica, produzem benefícios 
aos respectivos fieis. A Ingle.
terra, a Suecia, DinamarctJ, No
iruega, etc., puderam prosperar 
ao menos materiaJ.mente, dentro 
de. heresia. No c.t-heismo, nem 
,sequer ·este :progresso material 
!teria ,sido :possivel. 

Explana·r em um simples ar
·tigo e. possa·nte organização da 
Acção Ca'tho!ica belga é huma
namente impossível. Elia offe
Tece aspectos tão interessantes 

(Especial para o LEGIONARIO) 
o 

e complexos que um resumo sa- segunda, Jatina e sob a esphertJ 
crlficaria detalhes de real ln- cuiltural franceza, .emprega 6ra 
teresse. Preferimos por isso des- o f.rancez, óra o .seu d-ialecto 
d0bra·r ,em ume. -serie de chro- wa;llon. Isso sem contar,mos os 
nicas, independentes . ;; .'.ll~às_,, d~ .. -~~~!~_o,i:_to~, _d:a, ,fr_o~~E:iEa _1es!~,. co~ 

A questão :não ,poderia deixar 
de ,excite.r <is a,rlimos e foi o que 
de facto se deu. Na ,política fla
menga -surgiram ,correntes mais 
extremadas, pleiteando medidas 
ta.es coino o federa,lismo e rnes- , 
mo, .o separe.tismo, Se ~ yri-
1.ll~!r_a ,é_ , .. c~~';li_r~rada ad1mss1vel, 

A 5 de Novembro ultimo, o orgão official do Komintern, 
- "A Correspondencia Internacional" - publicou um artigo 
contendo declarações das mais explicitas e das mais gravea, 
para toda a America Latina, 

Abaixo vão alguns trechos do citado artigo: 
"A primeira grande victoria da Frente Popular na Ame

rica do Sul. - O candidato da Frente Popular eleito presiden
te da Republica do Chile". Encabeçada por esse titulo e sub-' 
titulo, dos quaes convem a significativa - A primeira, começa 
assim o artigo a que nos referimos: "As elelções presidenc,iàes 
do Chile - a 25 de outubro - assignalaram uma brilhante 
Victoria da Frente Popular ..• : o candidato unico da Frente 
Popular, sr. Aguirre Cerda, radical, obteve 220. 892 v.otos; o 
sr. Rosse, candidato das direitas, 213.000". 

Para a sociedade contempora
tn.ea, entretanto, não .ba.gttJ uma 
ireligião qualquer, ou a ,plurali
dade de ,religiões na qual o li
.beralismo tc.n'to ·se compraz. Ou 
o mundo contemporaneo rein
gressa inteiramente na Verde.de 
plena, que ·SÓ na Igreja se en
contra, ou não haverá meio de 
,evitar as immeristJs catastro
:phes de que -está e.meaçado. 

Como protestante que é, não 
(Poderia o -sr. Roosevelt ver cla
iramente a .procêdencia do que 
acima ficou dito. MtJs é conve
tn.ien'te iresguardar o espirito dos 
ueitores contra a mentalidade Ji-
1beral implicitamente contida em 
~eu -discurso. 

"' 

O bello e magestoso edifício do Pala.cio de Justiça de Bruxellas recentemente incendiado 

outras, as ob~ervaçõw colhidas co Eupen . .,e Malmedy, onde' se pelo contrario o 1;e:1ar,,,tismo 
nas visitas que fizemos. . l fala.; o a!lep1ão... belga é -considerado acto <)J'imi

/ Ta.mbem quanto á ,democrc.1~· · -Os ,,,,i!zes europ~us off_er~ce.m Sem duvida,. 0 francez é com.- niso e irre~pori-sa.vel de··· nma 
,;,J,,,.,.,.'1:,•m.,o.s 1ws"':as .:-e.'>!. ,;-1-y~,s·.a,..ia_ "· frcc·.:li:ntes éu.rQresas para· nós, , "l'"hei;,glcfo·,nor •mui g,·;:,ridc-, ip&r- ~inoriá exalLada. , 

t;<cr. ·somos dara, positiva. e ar- · d-0 'N'óva'' MJriilo:: ·_"'.K:CõsTufrlá:dõli'f'Te""·c1à .· ,p-Ôpttflf,fo,-,,,··si' 'ii:~ ,êàp!Jlf ?).;:.®.til facl.l /hi. qm,sHév ita.menga, · 
!do:-osamente anti _ ,totE.!itarios. que estamos a viajar horas e belga é biHugue, 0 mesmo não · a A. C. ó considera<la como um 
Nem -p<'lr isto, J:avereinos de af- horas, ,sem difficuldades de acor:tece com a.s cidad~s. <la ,nro~ dos -mais fortes· vinculos da 
firmar que a democracia é uma fl'ontei.ra e -sem se!' necess_ario vincia, onde preclomina em· to- união e harmonia ,nacional. Os 
.condição essencial p-a-ra. ·a -sobre- empregar-se •uma Jmgua d1ffe- das as inscri·pçCes O idioma da frequentes interc,o. mbios entre 

· · d · d d t rente da nossa, nao podemos região em que se acha. a juventude cathvlica flamenga :v1venc1GJ a soe1e a e con em- d . d t h e. frequen e wallona .permit·.em ume. me-
(Conclúe na 2." pag,) eixar e ex ran ar s - O ;problema linguistico é, lhor ,colaboração mutua. Em 

."A~ençôo o lfGIBNA
RIO ex toto cor~e" 
Affirma o Exmo. Rvdmo. 
Sr. Arcebispo Metropoli

tano de Curityba 

tes mudanças que se ,processam aliás um dos mais d:iscutidos Congressos da Acção Catho-no decurso de uma pequena ex- ' . . . 
cursão pela Europa. Entretanto, na pollt1ca belga, O ,pa1z, que lica., conferencistas de ambas as 
os que- mais nos despertam ·;a até . pouc~ tem;p?. atra_z vtvera regiões expõem ,sinceramente os 
curioside.de são os ,pêquenos sob o reg1men. b1lmgue, a_d?ptar seus motivos e •suas .reinvidica
paizes com dois ou mais idio- o· -sY:stema ,regional. - . ·umlmgue ções, · que .em seguida ·são es
m-as officiaes e ,constituído ,por medida essa ,remvmd1cada .. pe- tudadas e discutidas. Do bom 
povos de ,raça e cultura diver• .los f,le.mengos. entendimento entre ambas as 
sa. - tal é O caso da Suissa, da A questão. flamenga é ai-nde. .partes s1,1rgem ~s conclusões, 
Belgica, da Tchecoslovaquia. hoje objecto de innumeras dis- sempre oriente.das pela conside-

A Belgica, q:iaiz de 30.000 ki.lo- cussões e ;polemi-cas .. pela lm- ração dos interesses superiores 
metros quadrados, é dividida em prensa. Ella pode ser ,caracter!- da Igreja e da Pe.tria. · 
duas regiões completamente dis- zada como um movimento con- A divisão da Belgica em re
tinctas - 0 Flandres e a Wallo·· trà o ·menosprezo de. cultura fla- giões· <le Jinguas tão distinctas 
ilia. A primeira, de raça saxo- menga pela burguezia. De facto acarreta., como é de ,se supor, 
nica .e de influencia cultural e a maioria da classe media. no uma duplicidade de trabalhos. 
artística hollandeza, fala o fia- Flandres tem a educação fle.ri
mengo (dialeto do hollandez). A ceza, -em opposição á classe ope- (COnlllUe nà 5." pag.) -

FILHA DA F. F. HESPANHOLA 

Depois de delicadamente dizer que o Chile é "um paiz 
tão atrazado e de caracter semi-colonial", a folha commu
nista continua: "A Frente Popular do Chile é filha da Frente 
Popular Hespanhola si bem que adaptada ás condições par• 
ticulares do Paiz. Tambem ella deve sua origem á iniciativa · 
do Partido Communista Chileno, que, nessa época não era. 
legal. E a brilhante victoria eleitoral não se teria logrado si 
o Partido Communista chileno não tivesse aplainado certas 
rivalidades no seio da Frente Popular", Note-se o tambem e 
a confissão ·da manobra do Communismo na Hespanha e no. 
Chile .. , O jornal continua descrevendo as· rivalidades a que 
alludiu e prosegue: "Finalmente chegou-se a um accordo para· 
acceitar a proposição do Partido Communista de nomear pre
sidente da Frente Popular ao socialista Grove e candidato á 
presidencia ao radical Aguirré Cerda". 

O PLANO DE DIMITROFF 1 

Quer dizer que se prepara para .Õ Chile a mesma mano• 
bra que· levou a Hespanha. á tragedia que presenciamos. O 
cynico plano de Dimitroff, para a Hespanha: primeiro, uma 
alliança hypocrita com os partidos da esquerda; depois, uma 
situação de anarchia social, prologo sangrento da gu~rra civil, 
pura amaô11recer a oportunidade de fazer estalar o conflicto. 
E tudo isso sob a dh'.ecção erfectiva do Partido Communista,z 
que no momento asado, passaildo por cima de ;:;e•1s nlliados po~ 

~tu:,os, rirocedeifa 1 ii:n.plant-ação .da ,çiictr>.dU.r"- 10 pro1et~,r)~.,::i .'• 
.. "A doi·respondeneta Intêrnacio:nal" · accrescenta alguns· 

dados sobre.!', composição dá Frente Poptilar, sobre a sua estréa. 
nas · eleições mnnicipaes de abril Último, e os seguintes lnfOr
mes lnteressan~es: "No Chile o posto de Presidente é de uma 
importancia decisiva, e seus poderes correspondem aproxima
damente aos do Presidente dos Estados Unidos. No Chile o· 

Presidente tem direito de veto e está autorisado a designar ~ 
governo". '. 

A conclusão do artigo é um verdadeiro repto e umà ãmell
ça á Ameri~a Latina: "Chile é o primeiro (o grypho é nosso) 
paiz da America do Sul que tem um governo da Frente Po• 
pular. E' im;Iubitavel que isto não deixará de influir na Argen
tina progressista e no outro grande paiz vizinho do· Chile, o 
Perú". 

Não devemos esquecer que acham-se no·paiz do paclftoo o 
sr. Indalecio. Prieto, enviado especial da Hespanha Vermelha, 
e o sr. Osorio Galhardo ... Resta saber quaes são os "envia
dos cspeciaes da U. R. s. s.... Dimitroff, ou outro 
"technico"? 

------------------------------~ 
Em nosso uliim9 numer();,'nos· o 

iiciamos que recebemos, de .S. 
Excia. Revma. o sr. D. Attico Eu~· .. BEIJO DE Jun·As 
sebio da Rocha, Arcebispo l"tletro-
politano de Curityba, uma hon-
rosa missiva em que aquelle Pre-

O 110sservatore Romano" confirma uma apreciação do 11LEGIONARIO'' 
lado form-plava seus votos de feliz ROMA 15 (Havas) - · O orgão 
Natal para esta folha. do Vaticano o "Osservatore Ro

governo de Barcelona relativo· a 
esta decisão diz que já era tempo 
de pensar na liberdade de c1,11-· 
to" e adianta: "Esta palavra 
"já" é uma revelação. Não por
que nos offereça algo de novo a 
respeito da falta de liberdade que 
, icaracterisâ a retracção até esse 

dia, sinão porque constitute uma 
preciosa revelação feita pelas pro
prias pessoas que ha um anno 
não cessam de proclamar que a 
liberdade de culto era completa 
na Hespanha Vermelha, embora 
em Barcelona não se officiasse 
mais do que uma Missa em uma 
capella aberta exclusivamente pa
ra os bascos. 

·.rranscrevemos, hoje, um tor,ico 
da carta, que aquelle eminente 
Arcebispo nos envioq,; 

"Tenho recebido regularmente 
o valente "~egiónario ", o qual 
leio com cuidado. A sua orienta
ção, sem laivos de lisonja, mcn::
ce os mais francos applauso~ e 
os louvores mais calorosos. Bem 
se percebe em suas fortalecidas 
colunmas, não só a fé esclarccicl:t 
e intrepida de seu preclaro Di
rector, . mas tambem o seu grande 
amor á nossa Santa Igreja. 
! "Como negar, pois, minha po
bre benção de Arcebispo ao va
loroso periodico e a todos que 
nelle se dedicam ás abençoadas 
luctas pelo bem da Igreja, da 

· sociedade e da Patria? Sim, eu a 
' envio ex toto corde ". 

Como se vê, é mais um teste
munho de benevolencia paternal 
que esta. folha logra receber de 
membros do Episcopado Nacional. 
Este testémunho particularmente 
nos honra em se tratando· de um 
Prelado emínente, que por ter si
do Bispo de uma das Dioceses de 
nosso Estado conhece exa.ctamen-

. te as condições dentro das quaes 
o "Legionario" exerce seu apos
tolado, e que, certamente, em sua 
grande Archidiocese, est;i em con

. dições, ainda hoje, de verificar 
de facto, e comprovar com · sua 
autoridade, a opportunidade · !1,e 

" p.ossa.•_,>rientaQâo~ 

mano" publica em seu numero 
de hoje um editorial no qual 
commenta com amarga ironia a 
c9,nstituição em Barcelona de um 
Commissariado Geral de Culto, 
Cumpre· notar que o decreto do 

Contra o Nazisn,o e 
o Cornn,unisnio 

1mnortantes declarações: do] Exmo. Revdmo. Snr. 

Comprovando .que o extrangei
ro vê nesta decisão do governo de 
Bai:cefona uma manobra de· pro
pag~nda, dado q1,1e se fez correr 

Cumprimentos Arcebispo de Porto Alegre 
Por occasião do "Te-Deum", dade do ,martello e da foice 

Recebidos pelo 
de « LEGIONARIO » 

na entrada do Anno Novo, S. Stalin, porque symbolisam a des

Excia. Revma. D. João Becker, truição, o despotismo e a tyran

no sermií,o que então pronunciou, nla, nem a cruz gramada ou swa

declarou: "Antes que o goverw tica do néo-germanismo jamais 

da Republica iniciasse esse mo~ deverá guiar o Brasil, por ser um 

vimento de nacionalisação, eu fá symbolo de perseguição religiosa 
e o fructo de um imperialismo 

vinha empregandº grande~ esfor- desenfreado". Por isso - conclue 
ços afim de alcançar o mesm') 

o arcebispo de Porto Alegre -
objectivo, de accordo com ª ps~ª a Nação Brasileira repelle o domi-

Entre os cumpr~mentos re
cebidos pelo "Legi()nario ", 
pela entrada do anno novo, 
temos a registrar honroso te
legramma de S. Exela. Re
vdma. o Si·. D. Aloyslo Masel
la, Nuncio Apostolico. 

Tambem os Revdmos. Pa-
dre Ernesto de Paula, Auxi
liar do Revdmo. Vlgarfo Ca~i-

chologia do J.l.º. v_o e com 3:s 1!-0 rmr.s_ nio moscovita e condemna os 
- tular e Padre Renaud, Pro-

pedagogicas ": P.roseguindo, diss~ erros e as heresias do nacional- vlnclal da Companhia de 

o ar~bispo d~ ·João. Bej::k~r qu/ ! soclal!s~o, com todas as suas ,de Jesus, nos distinguiram com 

.f?. Bra,sll não. JJ.óde . .es.l)erar. fellc1~J~seai11Íliol.A.a :::. . . - -~ ,felloUa~ 
.i' ' 

) 

o boato de que se havia entabo
lado negociações com a Santa 
Sé, para estabelecer um "modus 
vivendi", o dia.rio conclue: "Para 
os catholicos, para os ecclesias
ticos e para a Igreja não houve 
até agora mais que um só, porem 
terrivel "modus vivendi": a pri-

;ão, assassínios, depredaçõe_s, fti• 
-ilamentos, profanações, esse o 

"modus vivendi" real para os 
:atholicos, que os vermelhos pre
;endem disfarçar aos olhos inge
mos daquelles que não querem 
~rêr na realidade da Hespall\ha 
vermelha. 

OS OPfRARIOS CAJHOllCOS fRANCfZES 
Não adheriram 

O "Osservatore Romano", 
constatando que; a Confederação 
dos trabalhadores christãos, fran-
cezes não havia, obedecido a or
dem de gréve geral, resalta a lm
portancia do papel reservado aos 
catholicos no _ domino socia!, o 
jornal do Vaticano assignala que 
quando tomada esta decisão, os 
trabalhadores christãos não re
nunciaram por isso a seus direi
tos. 

"Mas, diz elle, quando a luva 
lançada ao sr. Daladier era "o 
ultimo sangue" e que a collecti-

á gréve -geral 
se nella - sacrificoü-=se--â ra.zãÕi 
a justiça, quando o bem commum 
estava em jogo, não só mat.erial
mente mas tambem espiritual
mente, os trabalhadores cathoU
cos livremente pronunciaram-se 
pelos ensinamentos da doutrina 
da Igreja". Mais adiante prose-
gue o jornal:-

1
• 

"Os catholicos francezes, da 
mesma maneira que os outros 
de todos os paizes, ·como todos 
aquelles que obedecem a Igreja, 
não são alliadôs nem dos socialis
tas nem dos communistas. A so
ciologia catholica não é o manual 

vidade e a nação, a patria e a da mão fechada, o manual que 
ordem, não eram as testemunhas, se ousou pretender ser o que os 
mas as victimas designadas, quan- cardeaes e bispos eram autores ... 
do a gréve geral constituía, na O jornal prosegue affirmando 
competição economica, o appello, . que os catholicos aos quaes · se•, 
o recurso á força, e significava I quer confundir com "a revolu
a · guerra, a guerra civil que co-

1 
ção anti-rel!gidsa:•. constituiu, pe;_ 

mo toda a guerra, consagra o lo contrario, uma fo~leza inth 
triumph~ da violencia, mesmo balavel contra esta. r11v9lui;ãe..,:_. 
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SEMANARIO CATHOLICO COM 
; '1PPROVAÇÃC ECCLESIASTICA 
\,: 

Pirecção:' 
Rua. Quintino Bocàyuva, 54 
Sala 323 - Phone 2-7276 
Rll<lacção e administração: 

-~ Jw.IDa!l11lada Copcllição, 59 
· Telephone 5 - 1536 

Caixa Postiil, 2849 
Assig-naturas; 

."Anno • 15$000 
" exterior • • 25$000 

tlemestre • 8$000 
' " exterior ., :o: •. 13$000 
/Numere> iwulso $200 
f R!Jgamos aos nossos assignan
. tes communicarem a mudança de 
' seus : endereços para a Caixa 
;.Postal 2849. 

Annuncios 
~eçam tabella, sem compromisso 

l'iál> pubU!llHP!I$ c9Ual,11;iração de 
:J:lessõas extrapti.as ao nosso q\la.frO de regactores. 

O tEm:ON.I\.RlO tem 9 maxl
,mo 1tra;!:er em niceber visitas ás 
installa~ões de sua redacção e 
offlcina, ma$ pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as,, 3as. e 
. 4as. feiras, por exigenc!as do 
,:.erv!ço. 
i 

icOMMENTANDO ... 
VERDADE E A CARIDADE 

'S. Excia. Revma. o sr. Arce
t:>ispo de CuyalJ:j,, recentemente de 

•'Volta ao Brasil da viagem que 
\.realizol.! á Europa como represen
! tante do Governo Brasileiro ao 
[_congr~sso Internacional de Edu
; cação,. e em que teve opportuni
tdade de avistar-se com s. s. o 

1,_,Papa, trouxe para os jornalistas 
l-.catho!icos do Brasil a benção e 
(.a palavra de ordem de Pio XI. 
f ,Esta palavra. é à segµinte : 

:·:>1'QÚeremos dar-lhe um pensa-
tneµto q.e Sto. Agostinho - Dila
teJ1tqr llP11,~ia. parJtatis" - Dila
tem-se ps dcm1Inios q.11, caridade, 
:c:}jz a t!>4c>s o santc> do~tor. Aos 
i.Oor.!W,l!l!tas, pc>re!ll, direw.os assim: 
f.1' Pnatentiµ- sp11:t_ il!- verit11,tis" ,,..... 
~-:Úilii,te,iie. c> çampo da verdacle". 
' certamente, a primeir11, obriga-
ltão ela !mprimsa 'i a de vehicu,Iar 
~ verçlade. o jornal que, cons
i(:ientemente, givulga,. falsic!11,qes, 
'p;,mm.ette um rqµbo co11tra o lei
,t~11:. ~ntretal:lto, a verdaçle, 11, qµe 
:,,ie referiu o Santo Padre, é ain-

N 
AO ~ommentamos ainda no 

LEGIO:\'AUIO, as palavr,.s ào 
Papa. contra os erros de que 
é culpado o fascismo. Estas 

palavras, entretanto, foram de tf.i 
theor que um jornalista catholico não 
poderia deixar de lhes dedicar sua 
melhor attenção, sêm falt!.:r a um ele
mentar dever. Procuraremos, ,pois, em 
nosso numero de hoje, dizer alguma 
coisa ·a este respeito. 

A primeira observação que as pa
lavras do Summo Pontífice suggerem 
é de que -seu tom foi -peremptorio, e 
não ,:.xlmittiu duvidas, nem inter,pre
tações capciosas. Sua Santidi+de, p;i.ra. 
tornar claro seu pensamento, não pou
pou adjectivos. Para .m!.:nifes'tar sua 
aprehensão, fez questão de dizer que 
as ·preoccupações que a situação ita
liana lhe causa -·são "graves" e -lhe 
tr!.:zem amargas tristezas". Em outro 
toplco, para definir as medidas coer
citivas de que a Acção Catholica tem 
sido objecto, o Santo Padre as chama 
de "vexatori4S". E, depois de declarar 
que seu coração foi "dolorosamente 
;i.ttingido", teve elle. esta ,phro.se digna 
de nota: foram "desrespeitados os ca
bellos brancos do Papa" e f.J conducta 
do governo italiano píl.1'6. com el!e foi 

\. "brutal". 
Com ·isto, ,para um espi·rito catholi

co - já ·não digo ,para um catholico 
de primeirf.J agua, mas para -um ·ca
thollco qualquer, dos mais medíocres e 
até dos mais imperfeitos - está de
finitivamente con<lemnada a .política 
que o governo fascista tem -seguido 
para com a Sé.nta Sé . 

Quando o Vigario de Christo é "bru
talmente" attingido, quando até seus 
"cabellos brancos · de Pae" são ultra
jados, quf..ndo seu coração se enche de 
"amargas tristezas" causadas pelos 
erros do filho, ou já não se ama o 
velho Pae offendido, ou se rompe com 
ç_._ pf.J:f!nsor. 4.,svairado. Não· ha O'utro 
cé.minho. 

A -este proposito, cumpre notar que 
as pali+vras do Papa definem nitida
mente uma situação aguda. Não se 
trata de, mé.les toleraveis, de desatten
ções simplesme11te negligentes, de in
justiças. supportaveis. No dizer do 
Papa, a,'..'situação se tornou intoleravel, 
a.s offen(las ·são brutaes e intencionaes, 
e as injustiçf..s feriram pontos taeti -
como o casamento - que atti11gir,im 
na sua •substancia. o. ,paz religiosa na 
Hali..:. 

'.Abstracção feita. dos fac'tores sobrena• 
turaes, fl.Uaes as circunstancias con

·cretas ·d~. tro dàs quaes o Papw falou? 
As mà\f~ desfavoraveis que -se pos

sa.m imaginar. O adversario, o Papa 
o qué.lificQU de "brutal". Ora acontece 
qul'l este .adversario brutal é, ;no mo
mento, o)llnipotente. Toda a immensa 
engrenag'}m de um Estado que se tor
nou absorvente e totalita.rio, está em 
suas mãds. A qualquer momento, este 
t, r: 4 

adversf..-rio · "brutal"' poderá investir 
sobro o Vaticano. E, coro isto, ni\o é 
:-;ó a sltu:1.ção religio~a <ln lUilia, n1-a.s 
a do mundo inteiro, que soffrerá. um 
estrEmecimento profundo, pelos incon
venientes decorrentes de uma -pertur
bação da mf.ior gravidade, introduzi
da pela violencia, no ,proprio governo 
da Igreja universal. Effectivamente, 
pode-se imaginar que inconvenientes 
acarretariw para o -mundo inteiro uma. 
eventual occupação do Vaticano por 
milícias hostis? Claro está que a for
ça bru.ta nunca conseguiria forçé.r o 
Papa a falsear o magisterio de São 
Pedro. Mas a -paralysé.ção, ,por tempo 
indeterminado, de toda a engrenagem 
de governo espiritual da Santa Sé tra-

Plinio CORR!J\ DE OLIVEIRA 

Ainda o 
Fascismo 
AH t .., 
1·ia., .eviden'temente, incé.lculaveis pre
juízos .para a Christandade inteira. 

Falando com ta.! desassombro, o Pa
pa, evidentemente, se e-xpoz a isto. Se 
não immedié.tamente, ao ,menos em um 
futuro que não seria talvez tiio ab
solutamente remoto como alguns ·se 
compra.zem em ,prever. 

No errrtanto, -arrostando todos estes 
immensos inconvenien.~es, o Pi/,!)~ ta-. 
!ou. Falou· ,parw que? Para remedia.r 
•um mal maior. Que mal? A situação 
actualmente existente n<'l. Italia, com 
ps perigos futuros que el!f.J encerra em 
,seµ bojo. Neste ,ponto, ,port-,wto. reside 
·um -mal maior do que no de toc]s.s as 
<eveµtualidades funestas que acima 
~embramos., •. 

* Entrevejo, ,nos Iabios irritados de 
alguns leitores, um sorriso sceptico e 
cheio de ironii.:. O rovo italia.no é 
catholico, di r-se-á, e este ,povo ca.tl)o
lico nunca· da.ria sua adl)esão a. uma 
situação tão ·intoleravel creada ,por 
Mussolini. Este, se -não em vir!.ude de 
suas convicções intimi.:s, ao menos em 
a.tte11ção a seus mais essenciaes in
teresses, se absteria de taes vialen
cias. 

Sim? E o -povo hespanhol, seria elle 
porventura menos ca.tholico do que o 
ita.lié.no? Entretanto, o que é que lá 
ocorre .presentemente? E a unanimi
da.de catholica da rtalia de hoje, será 
ella porventura mais densa do que a. 
dai Italia de 1870? Entretanto, o que 

aconleceu ao Papado em 1870? E o 
l3rasil'? Tambem não é elle muito ca
tholico? Entretanto, não são os pro
prios fascistas aqui residentes· os pÍ'i- · 
mei ros a reconhecer que escapamos de 
gr,.·ves perigos por occ'ílsião <h> motim 
communista de Novembro de 35? 

Dirá alguem que isto se dá com o 
communismo, ao qual o fascismo não 
póde se·r comparado. E' um argumen
to confusionista. Entretanto, ,refuta-se 
facilmente este erro. Concedamos, ,pa
t'é.' argumentar, que o fascismo seja. 
âmmensamente ,melhor do que o libe
ralismo e o com'munismo. Se a Italia 
em 1~70, a Hespanha e o Brasil não se 
oppuzeram ao mal infinitamente 
maior, que serii.: o communismo ou o 
Jiberalismo, como esperar que sua. op
posição fosse decisiva contra -um mal 
,menor, como o fascismo? 1 Quem não 
se move .para evitar um mal igual a 
100, mover-se-á .porvenlurt.: para evi
tar um ma.! igual a 10? 

* A situação, ,pois, é muito séria, 
Achar ·o-: contrario ,seria chamar o 
Santo Pà'dre·:·de ·,i~viano. Séri,;, porque? 
Porque. o -sr.·· Mu_ssolini quer que ella 
assim o ,seja. Do ,contrario, se tiver.
mos que admittir.. que alguem, fóra da 
Italia. ou de'ii'tro della, forçe o sr. Mus
•solini ·i,.; agir -assim, chegaríamos ií. 
conclusão de que este não é o grande 
homem que a propaganda. fascista nos 
aponta, mas um -simples boneco do 
palha. · 

Mas se o -sr. Mussolini quer agir 
·é.ssim, como se ex.plica um outro fa
cto curi_oso? Disse'ram os jor.naes que 
o Chefo do G6vernó Italiano ,passou 
com sua familia o Natal em absoluta 
intimidade, ten<lo ordenado ~ erecção 
de um <-presepe·, para -substitujr a ar
.vare de Na.tal "nô'rdica e -pagã" .. 

Bella.· scen-â f'EínqUanfo as ordens do 
sr. Mussolini ferié.m brutalmente o 
Papa, ·se ,prepara.va, tambem por sua 
ordem, um e_nternec·eaor presepe de 
Natal! So1-rir ao: Menino Jesus, em
q1.1e.nto -se esbofeteia. o Papa! Como -se 
chf..ma. isto? Coherencia? Lealdade? 
Ou ·mera ,manobra ·",pour epater les 
bourgeois"? 

:Muito mais 111ordica. -e muito mais 
pagfs {jo qtJe a arvore de Natal_que o 
sr. Mussolini ·proscreve, é sua políti
ca ri.cista.. Porque a adop'ta el!e então? 

* Dirão alguns que todos os fa.scistas 
aba.ndona.rão o sr. Mussolini em . ca.so 
de conflicto deste com a Igreja. Mui
tos, -sim. Toiios, níio. A ,prova disto é 
fornecida por muitos leitores que, em
quanto lerem este artigo, se encherão 
de furor contr,;, nós. 

Seu furor não se dirigirá contra o 
sr. Mussolini, que offendeu brutalmen
te o Papa, mas contra ·nós·, àccusados 
de offender -brutalmente ( ! ..... ) o sr. 
Mussolini. E. ainda. haverá ·gerife as-· 
sim, que tenha <.1 coragem de dizer 
que é catho!ica.? 

CATHOLICOS 
ll).Uit .. P· especfa.lmente, e_tll J_µlga. r os Çoj;npr~ffi 
~çr,iµtectmentc>s çom lealclade, l

f(l11, maus 11,lgJJma (lOisa: !)OllSiste, 

q11,ndo 9 verdacleiro p.ome ~s coi-

EXCLJ)SI.YA-~lENTE suas Joias e 

JQALHA.RIA 

Préserttês 
. -. -.'-r.,•;-,,•,.·r.·.•,•.·,·, .. -·-.. • 

conliêcida .... -··· ·- ..... 

~:~ ;:;;~;,;:;,:~ 
ue fez Sua Santidade nas pala- CASA CASTRO 
as de Sto. Agostinho; . substi

\tuindo a palavra Caridade por 
;Yerdade. Evidentemente: isto não i 
~)Je]:. dizer que o jornalista não r 
· .deve_-.·;Ser car.id(lSO. A carl,dade é o I R U A: :i 1 5 
_eentr_p da vida christã e, §em ella, · 
,comCl}lisse s; Pa,ulo, as mais bel
/las,.p11-1avras são çomo o sôar ge 
aun sino. Infelizmente, porem, a 
,mr!dade não está senqo bem com-

DE 
Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 "(Esquina ela Rua Anchieta) 
concessionarios dos· AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

(;

, rehendida por . certas pessõas o 
ue a confundem com uma certa 1 

tolerancia amavel, ou com ou-
~ros sentimentos mais ou menos 
~docicados. E' a mentalidade das 
1"'mentiras piedosas", das trap
viigencias, das acommodações, da 
~onfusão emf!m. Ora, a lingua
~em do verdadeiro catholico deve 
J;er "não não, sim sim, porque 
~ resto vem (ic> demonjo ". Um dos 
lt)rincipaes deveres de caridade é 

Natal do s Fnncionarios PubHcos 

(Q de · maµter a m(l,j$ nltida se~ 
\paração de campos, porque é na 
)Confusão que as almas se perdem, 
Ji!stà separação tem, algum11,s ve-

Desejando commemoi:ar a pas
sagem do Natal, os l:"unciona,rio:, 
Publicos Ca~holicos fizeram rea
lizar no dia 27 p. p. , no Tl,e!l.tro 
Municipal, um Festival Artist!co 

fORMATURA DA ESCOLA 
DE COMMERCIO 

dedicado ao funccionalismo 
gerii,l. 

em Antes mesmo de se abrirem as 

portas do nosso principal Thea-
Pado o carinho com que fôra tro, grande já era o numero de 

organizada essa festa e tendo em pessoas que se postava nas escà

conta os numeros que constavam darias do Municipal, aguardando 
do programma e os nomes ao 
cuidado de quem fôra confiada a 
sua execução, previa-se que o fes
tival promovido pelos Funccio
narios · Catholicos alcançasse um 
grande exito. 

A' ent~da, a todas as pessoas 
foi of.ferecido um exemplar do bo
letim dos funccionarlos catholl
cos - P AX - cuia edição deste 
mez foi inteiramente dedicada á 
bella festa do Natal. 

Iniciou-se o festival com uma 

Interessante paiest;a do dr. C~r

rêa Junior, que.· discorreu sobre 
"Im~essões . de. N;;:t~i ". 

;-, poranea. Nc.m 
~,. , ~-- :J.. de1nocracia, 
.,. "_·. ~,·1;,7-\•:,"r, .• :;; ·nem f..' aristo. 

.r., 
1 

LA ¼4· cr<.~cia, nem 
ín u. a monarchia. W illitíl é·' e s s encia\ \V3 para a fel!· 

. ciclade d o s 
povos. O que 

sobretudo é in
dispensavel é que 

a forma de governo 
-seja inspirc.:da -na au~ 

thentica doutrina do Evange• 
lho. Quanto ao -mais, podem os 
povos adoptar for.mas de go
verno diversas, conforme ·SU!.:!I 
•tradições e índole, e de accordo 
com as licções fornecidas pelo. 
experiencia historica de c;..da 

1 

povo. 
Isto :posto, como contesta.r que 

a experiencia historica de quasl 
todos os povos · ~on'temporf..neos 
póde difficilmente ser interpre• 
tada em sentido favore.vel á d.:• 
mocra'iia. liberal? -

* 
Merece nosso franco applauso 

o gesto de delicadeza do gover• 
no. francez, que i.graciou com 
uma alta distincção .)J.onorlfica 
S. Em. o Sr. -Ca.rdeal D. Se
bastião l,eme, em· uma solemni
daii~ cheia de delicadeza e ex
pressão u bordo da. bellonave 
que traz o bello ,nome de "Jean• 
ne d 1 Arc". 

Condecorando aquelle Príncipe 
da Santa Igreja, não foi a.penas 
seus altos meritos que o Go
verno francez -reconheceu. A 
delicadezi.: do gesto foi mais 
longe, e attingiu a .propria alma, 
.catholica do ,Brasil. 

* Tambem merece um largo ap-
. platiso o fé.cio de ter feito par
te das cerimonias commemorati
vas da retirada da Laguna uma 
Missa -celebr!.:da .pelo Exmo. e 
Revmo. Sr. D. Carlos Duarte 
Costa, no Mosteiro de São 
Bento. 

Com este gesto, mostra. o 
bravo Exerci'to ]'l'acional que 
não esmoreceu ~m suas fileiras 
Ó espírito catholico que foi a. 
grande -cé.racteristica. de seus 
maiores heroes -no ,passa.do, 

* 
E' um gaudio .pa.ra. o LEGIO• 

N.A!RIO vublíci:.:r -louvores e elo• 
gios. Oaudio -este tanto mais 
intenso, quanto ,menos frequen
tes são as ocasiões e·m .que seu 
dever Ihe .permitte rtomar essa 
agradavel posição. 

No numero de hoje, •temos 
ma.is um ,elogio a. inserir.' Re, 
fere,se 'll.ll fEJCto de ter ,sido da.dá . 
a unia' :a.as .ruas· desta.. ·capitàl · 
o ,nome do grande e -saudoso 
Ja.ckson de Figueiredo. · 

* 
Quando o ;na.zismo ,subiu ao 

.podÚ, · é.ssenhoreou-se do jornal 
catllolico "á:er~nia", que, ,en
tregue·. ás mãos·: de. von Papen 

· ( !) ~oris·eryava mµa vaga colo
rnção:,catholica, afim dé ver se, 
retendo alguns Ieit9res Cé.tholi• 
cds, instillava neste-s o veneno 
da doutrina. na.zista.. 

Depois, o .sr. von Papen andou 
fazendo 'tràhições e -infa.mias 
pelo Ruhr e pela. Austriu. Ago
ra., está ,no ostracismo. E fina.!• 
mente o s~u jornal foi fechado. 

Diz o Evangelho que Judas 
-nem os .trinta dinheiros conser, 
vou .•• 

* 
E' digno de .nota o seguinte 

telegrnmma da United Press, 
pt\blicado por nossos jorna.es 
djarios no dia 1 p.p.: "Uma. per
som.Jidade fascista. bem infor
mada, em declarações á :impren
sa, d-isse que a França. está fa
zendo o jogo da Italia. Elia se 
irriti.: abertamente com as exi
,gencias italianas, que a:té a.go
ra não foram a.presentadas of
ficialmente e que, provavelmen
te, não o serão, por emqi..i.:nto. 
Mussolini jogará as cartas em 
tempo opportuno." 

~es, algo de cirurgico e violento; 
~em por isso deve ser protelada. 
1
1
:m• _preciso não esquecer, emfim, 
que castigar aos que erram. é uma 
l(las obras de misericordia. 
; 

Celebrou-se á,s 8 horas do dia 
17 do fluente a :missa mandada. 
celebrar :pelo~ alumpos da Es
cola de Com!ller.clo em acção de 

;:, Foi o que aconteceu. 

o momento da abertura, afim de 
conseguir os melhores lugares. :Jll 
mui previdentemente agiram as 
pessoas que . assim procederam, 
pois bem antes de se inici~r o 
festival, estava o Theatro cciriiple
tamente lotado. 

qonstituiu a palestra: do ch~he~ 
cido honi:em de ·· 1étr!l.s/ uiiíâj~~l

lissini.a pagina evoêâüva\i(~~i>n~ 
tecimento ·. tão grato ·:- aos:_:riossos .· 
éÔi;a'çõ~s-.d~·:·iw~{iÚis·· ~\{ nàsci-

o 
FUNDADA EM 1.900 

maior sortimento 
de casimiras nacio

. nàés e · -estrangeiras 

l~~;;;ÂRIO 
]J l ··. 11· 1 

... E' DEVER DE TODOS 
OS CA'l'BOLICOS 

graças pela sua. formatura, na 

capella da Séde Social da Liga I 
das Semhoras Catholicas. 

No -salão ,nobre da Séde ~s 

16 horas do , ,mesmo dia, effe
ctuou-se a e11'trega dos diplomas. 
· Gratos -:pelo· convite."- · · 

Alfaiataria lnsleza 
4cceltamos FE.lr;rIO de temos, trajes de 

e tallleur. 
PREÇOS SEI\I. CONCURRENCIA 

rJ.gor 

:Orande sortimento de casemiras nac!olll).es e 
eatrangeiras. ..H-~........,..,.,..-

;Rua ;Benjamin Constantt, 159-.161 
TELEPBONE: z.111m1 

'!.-'. 

1 ilr;tº :;a~,w itf i ~:1tt-1:1~:: 
e:ç.çerrando~se . assim a la. parte 

. ·, do pi:'ógrariima, 

A 'exeêÚção das 2as. e 3as . 
partés, esfüve·:·a cargo de destaca

<;los ~rt,~tas\ie · n?siÍ!l- socíedade, o 

que muito contribuiu para o maior 

brillÍiintismo daquena noite de 
arte, 

:>R, ::)ECIO FERRAZ 
ADVOGADO 

ALVIM 

', ::iuà ~11:ntmo· B_ocayÍi\/a. N.0 54 

.. ··-., .... { ,;1Jmnê;: 2~35Q4. -~i:::: ... · '13, ~~t.Y.!&. 

• 
CONFECÇõES 
PRIMOROSAS 

• 
Chapéus "DUJ(E" 

Gravatas, Lenços, Suspen
sorios, Ciiitos, L i g a s , 
Meias e muitos outros ar
tigos finos para .cava-

lheiros. 

* J. S. Marques 
Rua Quintino 
Bocayuva, 30 
SÃO PAULO 
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m ~ ·ero especiaí da\r 
âôA r em'' so ,·•-
Jackson de Figueira o 

o Centro D. Vital, fundado por, "Jackson" - um estudo sobre a dido em tr.ez partes onde J.,,.,..son 
Jackson de Figueiredo, comme- mentalidade e a psychologia de é estudado como:- 1) O Homem; 
morou o dec!mo anniversarlo da Jackson e ainda "Introducção á 2) O Catholico; 3) O escriptor, o 
morte de seu fundador com um correspondenc!a de Jackson de politico, o homem de acção, 
numero especial da "A Ordem". Figueiredo". O mesmo artigo que São os seguintes os artigos es-

Nesse numero, todo elle desti- abre a obra recentemente publi- crlptos sobre O saudoso fundado1 
nado á personalidade e á obra cada "Correspondencia de Ja- do Centro D. Vital, que foi tam
:jacksoniana, destacamos os arti- ckson de Figueiredo". bem fundador e primeiro director 
:go:. de Alceu Amoroso Lima. O numero especial está dlvl- da "A Ordem": 

JACKSON DE FIGUEIREDO 
- Versos, 

' XAVIER DE OLIVEIRA - Ja-1 
ckson - Estudante na · Bahia. 

MANUEL MONIZ FALCÃO -
O pensamento social de Jackson 
de Figueiredo (l.ª parte). 

LUIZ SUCUPIRA - Jackson e 
a mocidade. 

ALCEU AMOROSO LIMA -
, Jackson. 

PERILO GOMES - o amigo· l 
BARRETO FILHO - Introduc- l 

ção á correspondencla de Ja- . 
ckson de Figueiredo. 

JORGE DE LIMA ' Depoi-; 
! mento. 
\ HEITOR DA SILVA COSTA 1 

. 1- Jackson de Figueiredo. 1 
'' [ C. A, BARBOSA DE OLI-

í VEIRA - Um pensador, comba
tente emerito da boa causa. 

DURVAL DE MORAES - Ja-
ckson,-: O homem de oração. 

CONÉGO MELLO LULA - Ja- ( 
; ckson d~ Figueiredo. 1 

WWW 

A vs 

Nervos 
Pegando Fogo 

(""'! •.• '1'( 

Em muitos dias as mulheres àmã:~.n.e.c:ei:n m.t1··:: 
tes, tão nervosas e desar{imadâs, tiêlâ~~r.fé~~ .. 
inquietas e irritadas que parece. 9µij~i#:iq~~. os ·1 

nervos estão pegando fogo ! 
Estes sofrimentos intoleraveis dó's'''ii~fy,'o~;,'e;_.,. / 

outras alterações mais graves da sàtÜle, !:!iél"~u-:·· 
sados por desananjos e petturbaç9es . .ele certos 
importantés orgãos internos. · 

Para evitar e tratar tudo isto; use .!f.:lgt{{ador 
Gesteira sem demora.· 

Regulador Geste1ra evita e trata os padecimentos nervosos:~r?dtfaidos 
pelas moléstias do utero, a asma nervosa, peso, dores e col~~s· ri.o verit\e, 
as perturbações e doenças da menstruação; anemia, palidez, amarelid~ 
e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fraqu~!:1-: ~ral · e 
desanimo, a fraqueza do utero, tristezas subitas, palpitações, oprésE!~?, no 
peito ·ou no coração, sufocação, falta de ar; tonturas, PfSO, <:a:l.?r e dores 
de cabeça, dormencia nas pernas, enjôos, certas coceiras, certa~ tosses, 
pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas cadeiras, falta de animo 
para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas as perigosas alterações 
da saude causadas pelas congestões e inflamações do utero. 

Regulador Gesteirâ evita· e trata estas co~gestões e.fo.6.amações desde 
o começo. 

Regulador Gesteira evita e trata '. tambem as· compligiçQ~l? interQa~, 
qu~ são a,inqa: mais perigosas do que as inflamações~ 

Comece hoje mesmo 
a usar Regulador Gesteirc1 

FRANCISCO KARAM Tre-1 ==================::::::=================. 
~ ::.:~:=:~RR,\NO-Q,s. LITERATURA INFANTIL 

ANDRADE MURICY _;_ t, cri- -
: tico literario, 

XAVIER PEDROSA _, Alma 
i eleita. 
1 AUGUSTO FREDERICO SCH
. ;•,f.IDT - Depoimento sobre Jack-
son de Figueiredo, 

São Severino ·Apostolo da ~:;t~stria 
9 DE JANEIRO 

Da nacionalidade e procedencia I catholica já estava mais conheci-: ram I com o Santo que fixasse sua 
de s. severino, nada se sabe pois ida, insistiu ,muito na pratica da: residencia na ch8.ll", qur, cllc, por 
elle nunca O disse, nem mesmo I caridade christã. 1 fim aecedcu. Como vae _Ioi:,gc 
aos seus discipulos. Pelas manei-1 Uma pobre viuva, velha e ava- ; esse tempo e1!1 que um prmc1pe 
ras extremamente finas, pela fa- 1 ra, amontoava trigo e centeio, pa-1 harbaro apreciava un'. :anto, do 
cilldade e elegancia' com que fa- 1 . . • ! tempo em que um cai de ai da Sa-

. . 1 ra vendei-o mmto mais caio, ºTada Curia Romana é enxotado Java o latim todos JU gavam-no , ., , 
romano e de' boa casta. i quando a fome apertasse ainda de seu palacio. 

o seu zelo aposto!ico levou-o i mais. O Santo porem reprehen- Grandes foram os milagres que 

a companhia.. Melhoramentos res de Roma, o fausto do Impe- volume anterior, ha tambew. tt 
de São Paulo em boa iniciativa, rio dos Cesares, à gloria e o po- "imprimatur" ecclesiastico, .. _. 
resolveu publicar UMa collecção der dos exercites romanos, a * 
de livros infantis: sob orientação dissipação do mµndo idolatra. Formando o terceiro volume dÉl 
catholica. ,Já appareceram quatro Descreve, a seguir, a tristeza t;!I:> collecção, appareceu "O menin(!; 
volumes, primorosos, agradaveis, ' Povo Eleito, .subjugado por Ro- salvo das aguas" de Barros Fer .. 

Abre a collecção "Uma histo- j ma, ma.s_ firmes ·na adoração do reira. E' a historia de Moysés, o 
1:ia verdadeira", de D. Olga Fer- rverdadeno Deus, e esperando a llbertador do povo hebreu da ser
ra;:; Kehl. E' um resumo da Vida ! v!nda do Libertador. As crianças vidão egypcia. Aproveitando a/ 
ct0. Nosso Sénhor Jesus Christo. ficam .conhecendo ª Judéa, Jeru- base biblica, o autor faz intellf .. 
,12. é bem definido o titulo dado sa!ém, as maravi.!.,has do Templo. gente obrazinha para a criança .. 
R. essa pequena obra, porque de- Vem Nazareth, ª familia de S. da. Desde o nascimento e con
VG proclamar-se sempre com de- Joaquim, Sant'Anna e Nossa Se- servação providenciaes até â mor~ 
sa3sombro e hl.;.toricidade divina nhora Menina. Tudo isso conta- te do grande conductor do pov() 
do Homem-Deus. O llvrinho de do em llnguagem .. candida, infan- hebreu, o autor percorre toda:· 
D. Olga Ferraz Kehl, prefaciado til, entremeiada de reflexões mo- essa parte bellissima da . Sagradaf 
oelo competente pedagogo catho- raes. E ª criança vae lendo e vae Escriptura, vertendo-a, deliciosa: ... ; 
Íico, D. Xavier de Mattos - O. , gostando, porque ª leitura prende mente, para a mente pequenlnatl 
s. B. - é uma obra toda para Í insinuantemente. das crianças. Mas causa certa;/ 
crianças. Optimo presente para I Nossa Senhora cresce, casa-se cxtra.nheza não explicar O autor 
a meninada das escolas, que já com S. José. E a scena da Incar- qual O motivo por que Moysés 
principia a conhecer os attractivos nação é descripta com muita de- não entrou na terra da Promis;.. 
de Jesus. licadeza. Nasce, em Belém, o Me- são. Pois que dava esse facto 

n. Olga F. Kehl, com instincto nino-Deus. Correm os pastores a excellente occasião para uma d!s• 
I adorai-o. De longe, confiantemen- sertação moral sob·r·e "a falta de maternal de professora, leva, pe o 

ás rvargens do Dal}ubio, onde deu-a publicame_nte, e. ella arre- , Deus fez por intermedio desse seu 
ainda restava alguns vestigios das pendendo-se distribi:iu .º\ seus! Santo. O ultimo, foi a prophecia 
antigas colonias romanas, devas- ha~eres pelos pobres, mic1ando-~e; de sua propria morte. 0 seu 

· tadas pelos hunos. assJ~, a melhora de toda a s1-1 col'po, sem· se saber bem porque, livro, as crianças aos seculos pas-
0 christianismo nessas terras tuaça0 • foi transportado a Napoles, onde sados, quando a humanidade .!'1:~ 

sempre soffreu dos desatinos dos Todo o povo de Vienna, e o repousa na lgreja dos Benedicti- ciava pela vinda do -Messiai 'Mos
povos. Ordas semibarbaras, vin- seu principe Fara, tanto insisti- nos. 1 tra-Ihes a soberba dos imperado
das do sul ou do norte, deixam 

te. vêm tambem os magos ver e confiança na Providencia Divina. 
adorar o Verbo que se fez Carne... o Hvt'o de Barros· Ferreira é 

Jesus. cresce e se faz homem. dividida em duas partes: 'li· prl
Até aqui vae o livrinho de D. 01- melra; sobre Moysés; a· tieg'unda 
ga Ferraz Kehl. sem ir até a Pai- sobre Samsão e David. 1imbas 
xão do Re.demptoí:. Mas do pri- ! bem escrlptas, dentro da ·orlenta
meiro a~ ultimo capitulo, o livri-1 ção catholica, pelo que não lhes. 

frequentes marcas indeleveis na 
ph?slonomia desses paizes. 

Foi depois de uma de!las que 
s. Severino se dirigiu para Melk, 
onde se estabeleceu. Pelo genero 
de vida por elle Jogo adoptado. 
deduz-se que antes estivera na 
Terra Santa, onde conhecera a 
vida monastica. A sua pregação 
inspirada em motivos orientaes, 
era violenta como a de São João 
Bapt!sta. só sahindo da choupa
na que habitava. para clamar pe-

· 1a necessidade de penitencia. 
Naque!les tempos, os principes 

germanos embora pagãos respei
tavam a virtude. S. Severino logo 
se impoz pelas suas virtudes e 
pela austeridade de sua vida. Co
mo recompensa de seus esforços 
e parà facilitar a sua obra. Deus 
lhe deu o dom da prophecia, e 
~Ile, com segurança absoluta pre
disse a ruina de varias cidades, 
entre outras v. de Asturls. 

As suas recommendações limi
tavam-se ao augmento das pe
nitencias. Os asturienses porem, 
escarneceram do santo, e amando 
muito os proprios vicios nelles 
permaneceram, confiando da 
tranquilidade presente. Severino 
abandonou a cidade e alguns 
dias depois, os hunos passaram 
~odos os seus habitantes a fio 
ie espada. 

Esse facto tanto Impressionou 
aos habitantes da região, que de 
Fariana (hoje Vienna) manda
ram-lhe pedir que livrasse a c!
,iade de uma horrível fome que a 
dizimava. S. Severino atendeu, e 
como de costume pregou peniten
!)Ja, e .. dei,ta.yez como a doutrina 

COlfGIO AR~UIDIOC(SüNO O[ S40 PAUlO 
1 N ·T; E R N A T O 
Dirigido pelos ln71ãos Maristas 

MATRICULAS· abertas a partir de 10 de Janeiro 
lugares desde já.; 

Reservam-se 

Reabertura dos curso.s Especial de Admissão: em 24 de Janeiro. 
Primario : 1 de Fevereiro. $ 
·Ginásial: 7 de Março (La, 2.a, 3.ª séries), 
Ginásial: 9 de Março 1( 4. ª ~ 5. ~ séries) • 

R. Domingos ae Morais, 405 Fone 7-7052 

nho esta sempre dentro do ver- falta o "imprimatur" eccleslas, i dadeiro espírito da Igreja, seguin-1 tico. 
I do · a interpretação catholica. E • 

1 bem haja á autora, .não faltou o I T 4 d ,. A · • · d' 1 "i . ., em o numero a 5.,r1e n ... , m 1spensave mpnmatur· da 11. t r · 11 d o A d 
autoridade eccles· t· 1 c ie ª 0 ivrm O e , . e 

ias ica. _ j Mattos, "o sonho da escada ma ... 
Co~ o numero ·2 . da Collecçao: ravilhosa ". E' outro opusculo so• 

A~ch1eta. D. Graz1ella Martins I bre scenas do Antigo Testamento,; 
brmdou as crianças catho!icas [ Como o titulo já deixa entrever · 
com o in~;essante volume "José : trata-se do patriarcha Jacob. Co~. 
do Egypto · j o mesmo Intuito das obras pre•' 

E' de louvar-se a autora pela cedentes, este tambem é o bra.J 
mimosa obra. Apanhando o fundo de vulgarisação da Sagrada Es• 
bib!ico da historia de José do criptura, para as crianças. Bem 
Egypto, a autora desenvolve a bel- escripto, cheio de attractivÕs, as 
la scena do Antigo Testamento. crianças- terão gosto em lel-o e· 
As crianças ficarão assim conhe- folheai-o, porque tambem é 11 .. 
cendo um pouco das Sagradas j 1ustrado com figuras bem dese .. : 
Escripturas e tambem uma das nhadas. Possue tambem o "lmprt .. ; 
figuras symbolicas mais bellas de matur". ·! 
Nosso Senhor Jesus Christo no 
Antigo Testamentó. 

Linguagem bem tratada, á al
tura dos cerebros infantis, leitura 
interessante, bom presente para 
os meninos de nossas escolas ca
tholicas. 

José, o filho de Jacob, fôra des
de bem pequeno, o objecto das 
complascencias do ; velho patriar
cha. Nasce dahi a inveja dos ir
mãos de José, inveja que chega 
quasi ao assassinio do pred!lecto, 
se não fôra o alvitre de Judá, 
de vender-se o menino a mer
cadores que negociavam para o 
Egypto. Escravidão do filho de 
Jacob, prosperidade, prisão, gran
deza, tudo isso a autora apresen
ta ás mentes pequeninas de modo 

, bem attrahente e sempre dentro 

Merece parabens a Editora pol' 
essas joiasinhas de literatura in .. 
fantil, que deveriam occupar o 
lugar de muitos presentes de Na. 
tal. E ~ambem o de muitas obras: 
para crianças, obras que . por es-' 
te Brasil afóra vae envenenando· 
a intelligencia infantil. Venham·l 
mais obras no estylo e na orirln
tação . das já publicadas. Bet11 
attrahentes, be!D educativas. 

~~ 

Amador Cintra 
do Prado 

Engenheiro· Arquhe.tÕ -
Arquitetura religiosa/ cole. 
gios, residencias coietivaa. 

Rua Libero Badaró· 6'1 

L:::=;;======.=.=================================• 'do pensar orthodc;>JÇO, E como .no .r 

. S. PAU·. ' 

~ 
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. . ~- ~. ~ 
··n:--, '.\t ,Rlf A. JOSE' BONIF ACIO N.º 39 ~ 2.0 andai::).~ ~t 

:i•i . - salas 4, 5 e 6 - Pone 2-2401. (~ 
·!°:'• ---- . . ... ..f ~.., • Um . exceHente Boletim da Acção Catholica Brasrteira\. e: 
i · W 
;•f ·" Sob a exclusiva responsabi.Iidi{de •de. RE::· :i: · .. Já··· se.· acham)ipubHcados ·>al-
)!i NATO ALVIM MALD.ON.A.DO, _que ;t;rafa dei ;:+· guns. illumeros do orgão official 

!+; immoveis desde 19.09,.ha, •. 29. a .... :n .. nos,•:s.en{u. ma.· ;;t -~~/~~ã~e~~~~U:iB!~!~
1
i'.~!it~ 

~ - ~ }*: unica rec. lamar'ãO. :+: mo 'llumero, o dr. Alceu Amo-
·"'- 'f , • roso Lima, Presidente .da Juntf.l 
;+; Administração de Casas, compra e venda •:~· Na:dorieJ de .Acção catholica. ·•·· 
;~ de immoveis por conta propria· e de terceiros, Í_:; > E'. uma :;>excellente publicação 
• d · .·que · sSe destin. a á orienta:ção das 
~; a eantamento sobre alugueis, • hypothecas, :~ ·actividades de A .. e., ,com .. 1-n-
;~ conselhos sobre acquisição de propriedades, ;:: teress-a,ntes. artigos <le doutrina 

; advocacia em geral, informações sobre inqui• ;~ ~~/~tir:~ç~i~~:ii:ªse~~0 ;::b:; 
:•, linos e fiadores. :+' Acção càtholica Brasmeira. 
.... D- · f - f 1 '.<>' No seu'/1. 0 numero>:;traz, illa 

.
;_!!, cari·aªs0-.Se lll Ormaçoes par lCU ares e Dan- ~. !. in'tegre.,:.- 0 · Ma:ndamento·: dos 'Ar-
~. :..· cebispos e Bis.poo >Brasileiros so-
M ~: bre A. C.: -e :os Estatutos: desta. 
fr;;+;:~~;:+.::~~::<>::+.::•:~~:~:+;:+::~~~:+::•::+.::•:;~~;~:+::+;~~~::+.::+::~~~;~~~;~;~:+::+!..:~ Com o titulo."Para frente e pa• 

ra · -cima" o: Presi<lep.te da Ju.nta 
Nacional ,publica .um :magnifico 
artigo de apresentação. _.:: ·: . 
. . Transcrevemos, a s.egµlr, rpela 
sue.·: gra:nde opporti.ihiãade/·as 
palavras do dr. Alceu •:·.Amor0;so 
Lima: 

LITURGIA 

A . . palavra Missa 
Para o Santo Sacrificio do Altar fonte em que as creaturas 

'vão buscar os thesouros obtidos pelo sacrificio do Golgotha, foi 
dado destle o inicio da Idade Media, quasi que exclusivamente o 
nome de llf\issa. A origem do emprego deste nome tem sido motivo 
rle estudos profundos, e a sua explicação é assumpto bem interes-
.~ntc para os fieis. · 

Organisação Internacion,.àl .. da 
Feminina Catholica 

:.A organlzaçll.o internacional 
:a juventude feminina catholi• 

(~. (secção da juventude da 
União internacional das Ligas 
feII).i-IÍ.inas catholicas), anunciou 
,seus ,primeiros trabalhos -prepa
'ratorjos -pe.ra o Congresso que 
terá lugar em Roma, na Pas
clioa. de 1939. 
: · Estes trabalhos ,pros!'lgui_rão 
0

dentro em breve rpo.r uma. re-
- ·união <lo Conselho· •dos· Jovens 

Dar 10 ás 14 
das 16 as 24 

_Opti1n9s program-
mos a cargo dos 
melhores artistas. 

·PRH·9· 
.aADIO. BANDEIRANTF 
·tSyntonize: 840 Kiíoeye/os) 

Juventude 

confusa:,. ·imperfeita, tantas. ve- e joven . que exige um t~l pro
zes.-.erra<la. Pou-cos: e pouco uni- posito. Ne.m ·pretendemc.s •trans
dos.:·•entre si, rpe!a<;.y.,:riedade de formar esta ,tribuna sereno.. nu
fo:ónações distintás/;::pe)a.s diffi- ma barricada incendiaria. Cada 
CÚ!dac<les. <le ·. vida, .pelas ,pel.iple-· coisa illO seu log~r. Este Jogar, 
xidades rpoliti-cas e sociaes dos porém, não quer ser e.penas . .um 
d-ias que vivemos. Poucos .e sem posto <:Ô.nvencional e frio onde 
recursos, ou antes •não sabendo se· <ll•strlbua a.penas agua, de flor 
aprov'éifor convenientemente os de -lara:nja catholica, ·p~râ·: acal
reçlJ.rsos que u.ma classe: in<'l.if~ mar os nervos dnquietados ·pela 
ferente á Fé: accum'Í.lla ou. dês- agitação <lo mundo ambiente. 
p·erdiça. em filtilidadiúi .Q°u. hiios Queremos ·ser um orgão varon_il 
c,jmiriosos. Poucos e asfixiados e vivo, em que se ,prégue ,a maIB 
p~~~.s .. ;r>~~pri~~ ... ~w,pe,i:f'.~~çõe.~,./P~~:;1-.,._.estd;~~.t'J- .·. ob_edi~11.<t!~~,:'-l..~~::::. Santa 

BRINS E LINHOS 
nos mais modernos padrões V. S. encontrará na 

Casa· lb ri 
RUA. FREI GASPAR N.0 $9, 

:S. AJ/t~ . .O .. S 



l 

'S8..o· Páüfo, 8 de Janeiro de 193~ 

EVANGELHC 

E M Jesus aevemos <1;stinguir trcs cspecies di'
versas de operações: operações propnas da 

Natureza Divina, como crear, e conservar as coi
sas na existencia; operações proprias da natu
reza humr..na, como comer, caminhar, etc.; e, 
finalmente, operações para as quaes concorriam 
as duas naturezas, a Natureza Divina como causa 
principal e a natureza humana como causa ins
trumental, por exemplo: as pregações dos myste
rios de Deus, os milagres e actos semelhantes. -
Estas ultimas acções constituiam- a razão de sua 
vinda a este mundo, de sua Incarnação; eram 
o meio de realizar a sua missão de mediador en
tre Deus e os homens. 

; Por este motivo é que, emquanto nos actos 
: enumeradós' 'em segundo lugar, durante a sua vi-
da occÚlta, jesus se mostrou sempre submisso 

, áquella · que o gerou . segundo a carne e áquelle 
·que a Providencia destinou para ser. seu Pae nu
:nutricio rios ultimos, chamadas operações thean
dricas,. Je~µs · â;giu sempre com a maior indepen
:ctencia ·com relação aos seus paes terrenos. Nellas 

LEGIONARIO 

ACÇÃO CATHOLICA 

lhes dissera Jesus, e que sua mãe conservava estas o pnimeiro cuidado da Acção 

I 
outro mundo e nunca imaginei 

palavras no seu coração. catholica é forma: bons christãos, que ~qui na terrn tambem a gen-
A Igreja, cm Jesus, Maria e José, apresenta- instruindo-os, tornando-os conhe- te tivesse alma. 

nos o exemplo da familia christã. A nota distinc- cectores do cathecismo, afim de um grupinho de emJregadas 
tiva dessa sociedade domestica padrüo daquellas que uma vez formados irradiem que se havia aproximado para ou
que hão de constituir as cellulas da grande so- no seu meio a vitalidade recebida vir a conversa começou a soltar 
ciedade civil, é a obediencia. Não a submissão e "leve por toda parte O thesou- piadas picantes contra a pobre 
á intelligencia, o acatamento natural dado aos ro do christianismo, fazendo-o jocista, acompanhadas de fortes 
que são superiores pela sciencia ou maior illus- fructificar nos diversos campos gargalhadas de tbda a sala. 
tração, nem mesmo o respeito e veneração de que de suas actividades". Nisso entraram algumas patroas 
espontaneamente é cercada a santidade de vida, Graças a Deus esses portado- e a conversa foi -interrompida. 
ou inteireza de caracter, mas a obediencia, a sub- res de Christo já estão despon- A jocista elevando o seu pen
missão devida á autoridade constituída por Deus tando por ahi afóra e para me- sarnento a Deus disse baixinho: 
nessa sociedade natural. - Realmente não havia lhor prova disso damos alguns senhor, tende misericordia da
outro motivo porque Jesus obedecesse á José e "casos vividos" na Juventude, nos quellas que vão :se achar em 
Maria. Em santidadl), ainda que lhe considere- meios jocistas. perigo no dia de hoje, tende mi-
mos apenas sua natureza humana, Elle os su- sericordia daquellas que vivem 
perava em grau que nos não é dado avaliar; NUMA AGENCIA DE COLLO- no erro e na ignoracia! 
na sciencia Elle era o thesouro de toda a _. sa- CAÇõES * 
bedoria. Mas Elle era ·filho e como tal tinha su- Esse outro caso passou-se num 
periores com autoridade para impor-lhe manda- Entra um senhor, bem apessoa- hospital, entre uma dirigente e 
mentos. Por isso e só por isso Jesus era; obediente do, numa agencia de collocações algumas enfermeiras, durante um 

1devia, dé facto, dar 
.-contas apenas ao Pae 
'.que o -:-::::enviou ao 
,nundo. · Suas · prega
. ções e milagres eram 
obras proprias do seu 
Pae: neJlà.s portanto 

DOMINGO INFRA OITAVA DA EPIPHANIA 
a seus paes. ·. aqui da cidade e depois de diri- circulo de estudo. 

Têm, . pois, ' os gir, em voz baixa, meia duzia de - Ora essa, diz umá das en-
paes indiscutivelmen- palavras á gerente volta-se para fermeiras, o tratamento aos do
te autoridade sobre os as empregadas e pergunta alto: entes é dado de accordo com a 

devia obediencia só 
aq Pae. 

·, . ' ~ -

· São Luccas, cap. II, vers. 42-52, 
filhos. Si o proprio - Haverá por aqui alguma bai- gorgeta que se calculou . 
Salvador, apezar da Jarina para esta noite? . -E como v. pode calcular a 
sua :: imi;:eriori~~de e _ Eu · não sirvo para bailados; gorgeta que os doentes vão dar no 
inconteste sobre seus . · . d' d t'd ? t d' 

t 
.. r· . Ih - so para tangos : argentmos, mas -· ia a par i a. pergun a a 1-

paes errenos. 01- es h 1 · d 1 rigente. 
Subnll·ss·o, é si_g··,.,a1 de I posso l e nformar . os . ugares 

., d trar hoJe mes ·:. - E' muito facil. Quando a 
c:uc todos os · fllhos on e 

O 
sr. encon d~ • apparencia do doente e das pes-ei b mo o que procura, 1z uma gra-

d 
?vel:1 aos paes o e-1 ciosa loirinha que acabara de soas da familia nos deixa duvida, 
ienc1a. . chegar. logo vamos examinar as malas, 

1
.,,.,. 

---· -.. -i 

E assim continuou o circulo •.. 
Passaram-se 8 mezes e vamos 

assistir outro circulo de estudos 
entre a mesma, dirigente e a.a 
mesmas moças. 

- Mas como v. conseguiu, emli 
tão pouco tempo, um progress~' 
tão grande nesse ponto? perguntai, 
a dirigente. 

- Nessas coisas é preciso VIO• 
lenci~ p&ra não se ficar sempre 
no mesmo ramerrão, e sabem o 
que eu fiz?. . . pedi para passar . 
lá paru a geral onde não ha gor• · 
getas, responde a moça que . no 
primeiro circulo dissera só gostar i 
de doentes· millionarios. · . 

- Eu me lembro. . . nós toda!' 
ficamos de quéixo .· cahido vend<>. 
você trocar voluntariamente uma1 .. , .. ' !. 
posição tão invejavel par ir,: pa.ra.i 
a geral... · ·.. l 

- No. principio foi tiina hicta;1 daqú.ella's. Lembi:o'-se que u_m:: dia/; 
chorei de desespero por na~ ve~j 
Christo numa doente rabuJenta,; 
pouco asseiada, velha e feia, dia:' 
a moça com simplicidade. · .. ·. 
~ Nessas , occasiões : a phra~ 

que mais me ·anima· é aquella. <1ua\ 
tanto discutimos· aqui nos:-: cir-· 
culos: "Tudo que fizerdes ao maisj 
pequenino dos vossos irmãos é ~ 
mim mesmo que o fazeis", · ob~ 
serva uma dellas. .,._ 

Foi o que Jesus 
·tignüicou á sua mãe 
e a S. José naquella 
phrase á primeira vis
ta um tanto aspera, 
· (aspereza como se· nos 
apresenta a nós que 
não sabemos o modo 
como Jesus a pronun
ciou e é certo que a 
. maneira de dizer mo
'. ctifica ás . vezes total
mente o tom de uma 
phrase): '_'Não sabeis 
que eu me devia oc
cupar nas coisas de 
111eu Pae?" 

Quando teve o menino Jesus doze annos, stíbiu 
com seus paes, segundo o costume, por occa,sião da 
festa de Paschoa, a Jerusalem. E, passados os dias 
festivos, como voltassem, ·deixou-se Jesus ficar 1?ª 
cidade sem aue seus paes disso se apercebessem; pois, 
julgando qu; elle estivesse µa comitiva, caminharam 
durante todo um dia, procurando-o entre amigos e 
conhecidos. Não o achando, voltaram a Je1·usalem 
afim de procurai-o. E aconteceu que o encontraram, 
tres dias depois, no Templo, assentado en_tr,e os dou
tores ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. <:- '.l'odos, 
porém, que o ouviam, ficavam estupci'actos de sua 
prudencia e de suas respostas. Assim que o viram 
ficaram admirados, e sua mãe lhe clisse: Filho, por
que agiste assim comnosco? Eis que teu pae e eu, 
afflictos, te busca vamos. Então elle lhes. respondeu: 

_ · ~ sta é autdon cta~e ,. · .. o fal, senhor e a arrumade!r!T pois as malas carcterizam bem os 
nao e por m espoti-- . . . ricos: .. ,.,. , .. ,." . . Ainda outro dia uma: do .. 

b l t H nha contmuam baixo o seu dia- ~nte,· no momento da sahida\ 
ca e a so u a. a . logo emquar,to lá no outro canto - Eu vou mais pela roupa d 
paes que se arrogam j · . . t branca, diz uma das outras, e quando eu a acompanhava até a; 
sobre os filhos domi- da sala, uma ardorosa Jocis a nunca me engano. ambulancia, apertou-me as m_ ãos:1 

. 1 t· 1 s- . pergunta a sua companheira: b lb · 1 de g a mo comp e 1ss mo. ao 1 _ Ora, observa uma moreni- a uc1ou umas pa avras r • 
egoistas no amor dos' -. Que é que você acha dessa nha, eu não -vou muito na onda tidão e deixou cahir no meu bol•j 
filhos. Querem-nos só i h_istoria ~e virem b~sc:r baila- de rico ou pobre, o que procuro so um nickel de 200 reis. Não 
para si. E delles exi- j rmas aqm nas ag:nc1as. conhecer é si se trata de gente sei bem porque, mas ella. chorou 
gem uma dedicação ! - Eu acho mmto ruim porque "pão duro" ou de gente manga e eu tambem chorei. ~. .. ·'-'-' ' 

Porque· me procura veis? Não sabeis que é necessario 
que eu esteja occupado nas cousa.s que são de meu 
Pae? E elles não comprehenderam as palavras que 
lhes disse. Então clesceu com elles e veiu a Nazareth, 
e lhes estava sujeito. E sua mãe conservava todas es
tas cousas no seu coração. E Jesus crescia em sa
bedo~ia, em edade e em graça c'teantc de Deus e dos 
homens. 

só explicavel caso ou-; muita moe~ séria pode f!ca_r ten- larga, pois nem sempre· sãos os * 
tra finalidade não 

1
1 t~da e c~hir nessa profissao pe- mais ricos que dão melhores gor- - Guarde esses 200 reis, elleii' 

. . * tivessem os filhos que ngosa, diz ª moça. getas. Apparece aqui cada ricaço sybolizam a sua grande victoria.' 
alegrar e encantar as - Que perigo V. acha que tem "unha de fome"! aconselha a dirigente. 

. · Quando o anjo Ga-
(briel annunciou a Ma-

vistas dos paes. E' I para uma moça ir dansar á noi- -Isso Já é verdade, mas com- São casos simples mas "vivt .. 
erro grave que só te nesses lugares? migo é na batata ... A campainha dos'' que mostram bem o quanto-

ria que ella tinha 
sido escolhida para mãe de Deus, certamente c~
nheceu a Virgem, antes de dar o seu . consenti
mento, de modo sufficientemente preciso, espe

. eialmente na intensidade que elles comportav~m, 
'os pesados sacrifícios annexos á dignid~de m
' signe que lhe era offerecida. ? que ~ao qu~r 
· dizer que, Maria conhecesse ate as ult:mas mi
'.':iiüciás · tóâos e· cada um desses martynos, como 

r,ontribue para defor- - E' que uma moça não pode leva o dia inteiro: triiin ... tr- o "sensus Christi" aos poucos se· 
mar a educação da prole. Primeiro que aos paes frequentar esses lugares de exhi- riiin ! ! ! ! ! e eu nem estou escu- vae infiltrando no meio da JU• 
os filhos pertencem a Deus. Os paes são mais bição sem perder a saude e a tando... ventude, 

0 
que nos enche de uma.

propriamente depositarias destes thesouros do honra. - Sempre ti~e sorte com os ri- grande esperança: a de vermos 
Creador que são estes feitos á sua imagem e - Só a saude e a honra é que cos, tambem · faço uma torcida dentro em breve, 0 resurgir de 
semelhança. Aos paes o que incumbe é o grave se perde nesses lugares? - insiste louca para só tratar de doentes uma sociedade que se deixou nau• 
dever de tornal-os dignos de prerogativa de filhos a jocista. millionarios, diz uma que até ag0 • fragar nas ondas revoltas de um 
adoptivós de Deus que lhes confere o Baptismo. - Só, o que você queria mais? ra est· · 1 d · 
:Ao envez de um- cuidado ,exclusivo, quando• não -- Não ha . mais alguma coisa ivera ca ,ª ª· egoismo materialiSta e atheu. 

tambem não se demonstra conviesse que . ~!la 
conhecesse todos os particulares do plano divmo 
de salvação do Genero Humano. - Assim, El!J. 
não sabia que já aos doze annos começasse Je
sus a, se dedicar ás obras do Pae Celeste, ?orno 
tambem não comprehendia que nessa tenra idade 

excessivo, do bem estar physico, devem os paes preciosa, preciosíssima que se po-
procurar para os filhos a formação de ur.»i, pie- de perder tambem., i D t' 1 · t • 1 • 

~~i~m:~~~a~ ::i:~~~~º~·a af~::e~~i: :~ ~=~~-~= ~ ;;;ê· não sab~ que tambem ua~ ismo'. em crrcums anc1as on°mts 
mentas e - o que é fundamental no chriztianis- podemos perder a nossa alma? !J 
mo - na pratica da mortificação. - Ora essa é boa, a ~ente só Em Providence, eidade situada 

Infelizmente a ausencia de espirita chris- tem alma depois de morta! - no norte dos Êstados Unidos ve-
ao lon::;o de um reservatorlo 
quando um tufão que varreu as 
costas do Atlantico, precipitou o 
carro e os passageiros na agua re~ 
presada. 

· sua missão lhe pedisse já um afastamento de se~s 
paes. Só com o decorrer _dos ~1;1nos, ~~la med_1-
tação continua dos mystenos divm~s vma a M~e 
de Deus a um conhecimento perfeito dessas coi
sas. E' o que o Evangelista assignala quando diz 
·que seus paes não entenderam a palavra que 

t~~ catholico nos paes com frequencia impossi- exclama a moça com espanto. 

1

1 rif!cou-se um _(facto singular de 
bil!ta-nos de comprehender estas verdades, - Então você nunca ouviu fa- felizes consequencias. 
(qpando não os leva a um gencro de vida l lar que nós temos uma alma que I Dois sacerdotes, os Revmos. Pes. 
q~e lhes tira !oda a a~toridade moral para exi-1' um di,i, deverá dar contas a Deus?' John Mac C'onnell e Patrick 
girem o respeito dos filhos). - Eu só ouvi falar em alma do Crawley passar,am em automovel 

ONDE REJUVENESCE A 
(Conclusão da Iª pag.) 3. a Vrouwelijk Jeugdver-1 e inspiram as organizações ana-

. 1 bond voor Katolicke Aktie (V. Jogas quo começam .a se espa-
'As organizações da Belgica wal· 1 J.V.K.A.), com sede em Ma· lhar ·pelo Brasil. 
lona têm e.s ·suas corresponden- lines. . Os ,poucos contactos que pu
tos -na flamenga; entretanto, Dessas organizações, as duas :demos ter com os dirigentes da 
os seus dirigentes -são completa- primeiras -são destinadas á ju- -Acção Ca'lholica belga -permit
nnente differentes e mesmo a ventude mQsculina e feminina tfram-nos formar uma rapida 
extructura interna varie. em de- na. Wallonia. As duas outras visão de conjuncto. Pudemos· 
talhes ,peculiares a -cad~ uma. são as associações corrésponden- imaginar e.s grandE's difficulda
Assim sendo, são quatro as a~- tes para o paiz flamengo. des ,passadas e vencidas e julgar 
socia.ções da juventude ·ce.tholl- Durante a nosse. estadia. na os obst_'.1-eulo_s que continuamentd 
ca na .. Belgica. Belgica, foi-nos dado estabele- se oppocm a -n,archa de menta-

l Association Ca'tholique cer contactos mais frequentes !idades que se chocam· em uma. 
de ·la ªJeunesse Belge (A.C.J.B.), com a Acção_ Catholica Masculi- mesm_a geração. -chamada_ a re-

taria geral em Lou- na da Belgica Wa.llona, dos solv~r os problemas mais an-
c~1!\nse~~mprehende a J.A.C. quaes já 'tivera·m -noticia os gust10sos de ·nosso século. Vive
( ric~la), J.E.C. (estudanti- leitores do _LEGIONARIO. mos horas de emo_ção,_ con_te~-
a~ J r c (independente), Os brasileiros -conhecem e ad- piando a extra.ordmaria vitall-

!lla C ( · · ri;.,) e JUC (univer- miram a Belgica. atravez de ve.- dade da Igreja, que outróra 
J_O . º)P~ªs e' (Fédération eles rios aspectos de suas activida· apontou para os céus as -magni
sitaria ' c· th. 1·. uesl e· FNP des -e de suas -realizações. Den- ficas 'torres das Cat.hedra.es e Scouts a o 1q , 1 · b · · 
(Féd' t'on Nationale d;es Pa- tr,e esses aspectos, um e es· lOJe, so as mesm~s ogivas un
. era i. ,pecialmente merecedor de nos- ponente-s, faz ouvir os cantos 
tr~ne.gesi~ugverbond voór Ka- sa. sympathia e admiração: o ".ibrantes da juventude catho-
ith~lict.e Aktee, (J.V:K.A.), dce ter_ ella uma -m

1
odelar _Actçiio lica. 

com séde em Melines; atholica, na qua se orien am Que.ndo visitamos pela primei-
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CHAJ\iMA e NILO S. DE 

VELHA EUR.:.OPA 

O mesmo aconteceu a um ho• 
mem que por alli passava na OC• 
casião. 

O Pe. Crawley pereceu. Mas o 
outro conseguiu nadar, indo em 
socorro do terceiro naufrago. 

Emquanto tentavam ambos sal• 
var-se, mutuamente, diz o homem 
ao padr,e, que .ti11ha medo de 

ra vez a J. O. C. e suas organi- ma. formação dos di:-igentes e a 
zações -auxiliares, não pudemos c~mprPhensão mutuo. da., ?leces
conter ·pahtvras de admiração. ,-idaC~s de uns e do1 planos de 
Ao entrevistarmos a alma d~ out:·03, Esses qirigentJd serão O morrer. 
todo o -movimento operaria ca- ferrnento a ·que se refore o "E' catholico?" - pergunta• 
t-holico, Conego Cardijn, tive- :E:v'.1ngelho, qué !evantar.'t pa::-a lhe o' Pe. Mac· Connell. ·· 
mos uma das explicações do Ch, .. üo a massa q•1e, d'El!<J se o outro responde 1Jegativa,' 
successo da J.O.C.: era o che- ufa,3:úra. mente. " 
fc. o animador do movimento, Fni 0 comei::o da. n~hristiani
que soubera impôr a todos os zação das massas que tivPnios 
jocistas uma disciplina cons- occasiãc de presenciar na Bel
ciente e voluntaria. O Ccneg-o gica. Vimos o milagre estup0n-

- "Quer morrer comó morre 
um catholico?" - replica. o sa.•. 
cerdote. 

Cardijn é obedecido e estimado;,:_, do :de. Acção _Catholica - ao _ "Sim". 
cada <liri·gente da J.O.C, (para · envéi de ounhos cerrados vi- · 
não dizer "cada jorista") tem yas a Christo Rei. Em lugar do Padre Connell dá-lhe, então, 
em -seu escriptor:o o retrato do desanimo e das maldiçóes, a algumas instrucções sobre a fé e 
"aumonier", que .pan~ce obs<?rvar coragem e a esperança da nova. a lei catholicas, emquanto os dois 
atravez dos ol_hos penetrantes, a geração. E _sobret~do a confian-

1
1utam pela vida. Baptisa-o, em 

obra que reallza c:ida um. ça .. ª confiança m~balavel na 

I 
seguida, com a mesma agua que 

Não só na J. O. C., ma.~ Prr, 1 IgreJa que e11; vmte sec•1los os ameaça. 
todas qs secções da. Acção C«· nunca raltou a sua ·palavr,1. e Quiz, entretanto a Providencia·, 
tholica da Juventud.~ Bel~a ti· que hoJe se propôz a devolver . • 
vemos occasião de obs,1;;,dr O a justiça e a !)az ao ,.nundo por ao. contrano tio que esperavam os 
contacto perenne encr,1 os mi-1 -intermedio da Acção Catholica. dois, que pudessem elles ser sal-· 
lita ntes e o ,seu Assistcnt-~. voi sem maiores prejuízos, da pe. 
DP<se convi vio result3. uma opti- Rejuvenesce a velha Europa! rigosa situação em que estavam. 
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S. PAULO 

Especialidades: Pivots. Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás ============== 1 19 horas - Cons. Rua Direita, 

j 64, 2.0 anda~. s1 · 7-7 A. Res.: AI. 
DENTISTA S I Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

1 ======== 
MEDICOS 

Arnaldo Bartholomeu 
Ctrurgião-Dentlsta 

GYNECOLOGIA 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molestlas de senhora1, 
Cons.: Rua Sen. F'eijó. 205 - n." 
Predio Itaquerê - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo E:llis N.0 301 

Phone 7-1268 
Cons.: das 10-1i e das 14 ás 17, 

8abbados. 10-ll. 

DR. RUY DE AZEVEDO , 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondaa 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
cayuva, 36-4. and.-s1 53-$5-56. 
'l'el. 2-9566, das 14 ás 16 horas. 
Res. Te!. 7-5265 S. PAULO 

M u s I C A 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 

Joaquim P. Dutra da Silva CARVALHO FRANCILCO EUGENIO DO Raios 
l;tua Benjamin Constant N.º 23 R. Quintino Bocayuva, 54 - 5.º AMARAL l X - Diathermla - Clinica 

Dentaria em Geral. 

CLINICA·, GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Res!dene!a: Largo S. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

PROFESSOR DE PIANO 
Diplomado pelo Conservatorlo 
Dramatico e Musical de s. Paulo. 
Prot. pelo Instituto de Educação 

t.º~.r~~~.:.,~~.f?.~t 3t: • and. 2_:7a:J -5~-~. e13•5,~4%~:one , __ ;,;;;;_1_1;;~~'.(~t ~~::~:;.,~~~~i. -~UA 
MARTIM FRANCISCO, 97 

l:ele»hont1,_. ~~~~~l. 
Cons.: R. QUintino Bocayuva, 36 

l)l'S_:;3,_ás:_5,,ll<>~. 

da Universidade de s. Paulo. 
AVENIDA RANGEL PESTANA 
N,0 

.. 2_W~::-P.h<;>ne 2-5402-S. PAULQ 
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sobre os celiba-

, tarios 

NOTICIA-SE que o sr. Getu-
lio Vl:,:rgas assignará breve

miente dois decretos: um delles 
'impõe 'impostos e.os celibatarios, 
:que atiingirá homens e mulhe
j'res ,clo.s 25 e.os 64 annos, assim 
; como e.os casaes sem filhos; o 
·outro, isent"-.ndo ou reduzindo os 
impostos, concedendo empresti
'lnOS, ,pensões <> facilidades ·na 
. educação dos fi.lhos aos caso.es 
numerosos. 

Esses decretos visam a pro
_tecção das familias e o augmen
;to da popul~ção do :paiz, e são 
delles exceptuados apenas os 
religiosos, assim como é pass1-
vel de multa e prisào cellular 
todos que abandonarem suas fa
milias ou não lhes derem sub-
11istenci:;;. 

O auxmo que o governo pres
_.te.râ. ás familias numerosas só 
'.comprehende ·as que tiverem 
·mais de 6 filhos, -ais pensões se
rão de 120$ á 240$ annuaes para 
as famili~s que tenham mais de 
r; filhos maiores de 14 e meno
r_es de 18 o.nnos .e os impostos 
federaes -e estaduaes sào redu
zidos de 5% á 10% por filho 
·que exceder o numero 5. 

O processo do sr. Pedro 

Ernes,to 

A._ S razões finaes do sr. Pires 
9-e Albuquerque sobre o 

processo crime a que responde 
·o sr. Pedro Ernesto, foram dia 
;2 entregues ·no cartorio d~ 7.• 
;Vara Criminal e te!'minam pe
.dindo a condemnação do ·-ex-go- · 
.-venador do Districto Federal. 

Academia Brasileira de 

Letras 

i\,_ Academia Brasileira de Le-
tras abriu dia 2 de Janeiro 

as inscripções .par~ 5 premios 
de 2 :000$ cada um, destin·ados 
ás melhores obras de autores 
brasileiros sobre poesia, roman
ce, contos e novellas, theatro, 
erudição e critica publicad"-.S em 
1938 e 5 outros premios, tam
·bem de 2 :000$ cada um, desti
·nados ás melhores obras inédi
tas de autores brasileiros nos 
mesmos generos que os ante
riore:;. 

O dia do Município 

1 Nº dia 1 de Janeil-o commc-
morou-se o dia do Municí

pio cm todo o Br:o.sil, tendo o 
sr. Henrique Dodsworth presi
dido a sessão realisada no Thea
tro Municipal, á qual comparc
cerai;n representantes do ·sr. pre
sidente da Republica e da.s au
torid"-.des civis e militares. 

Em commemoração da data, 
varios Estados crearam novos 
municípios e fizeram novas dc
_n'la.rcações de outros. 

Noticias militares 

r - Effectuou-se dia 28, a 'ce
rlmonü.: da entrega de diplomas 
'Ms alumnos que concluíram o 
curso da Escola Naval, com a 
presença do pre8jdentr da Repu
blica e altas 'à.utorid:o.de-s 1~ili
tares. Falaram, durante a ceri
monia, o.·almirante Vieira. de 
Mcllo :afrector · d!l,· Escola· :.e o 

: ministro ;eda Marinha. 

- Varios officiaes brasileiros 
que ·partiram dia 4 ,para a Al
lemanha ~ convite do governo 
desse .paiz, offercceram um 
jantar ao sr. Werner von Le
vetzow, -encarregado de· Nego
cios da Allem<rnha no Brasil. 

- O general de brig:o.da Ra
phael Tobias, foi nomeado gran
de official da Ordem do Merito 
Militar, pelo sr. presidente da 
Republko., grão m<estrc da mes
ma or-den1. 

- Foi inaugur:o.do no dia 5 a 
Secretaria Geral da Guerra, no
vo Departamento do Ministerio 
da Guerra crce.do recentemente. 
E' chefe desse Departamento o 
general V.:..lentim Benicio. 

-- O sr. pr(•sidcnlc c1'L Repu
blica assignou u~n decreto-lei 
mandando que o 10.º R. I. pas
se de agora em di<tnte a cha
mar-se Regimento Pedro João, 
em ,memnria do heroe de Dou
r:· dos durante a retirada da 
Laguna. 

Notas economicas e 

financeiras 

1 . 
. 

BRA 1 
F,mfim, o ,Japão votou um or-

nos paw um porto proximo des- 8. Proezas O piloto civil Se
sa cidade, o.fim de ganhar a ----~- verino Nogueira 
confiança dos negociantes bri-tannicos. v1aJou do, Para hyba ao Rio, em 

1 

,;amonto especial .para as dcs
p ... zas de guerra em 1939 que su
pera de 59 milhfles de libras o 
do anno poss"-.clo. 

A guerra sino-japoneza 
co1npanhia da. c:,posa, nu1n 

- O Conselho do Commcrcio :o.vião minuseulo e que niio of-
Extei-ior dcte_rminou a ,prefercn- ferecia. as necessarias condições Ü ex-chefe do governo chinez 
eia obr1gator1,c do marmorc na- de segurança. o sr. Severino e vicQ-prcsidente do Parti
cionai cm todas ob:as publicas I N.ogneira prdendia voltar a Pa- do do Kuomitang, W-ang-Ching
federaes que necessitem do em- rahy!Ja no mesmo a.ppr,rclho, '\Vcei .preparou o terreno para 
prego de ,mar-more. tendo, -no cmtanto, 0 dircc.:tor da uma -possível conferencia entre 

' Aeronautica Civil 11Pgaio ~t au- a China e o Japão, afirn de .por 

NO t 1
• • torisaçi'to ,·nso não seja 'refor-! trrmo á guerr:c sino-japoneza. 

C 1 a S rnado o t-pparclho. Depois de ter, c,rntelosamentc, ---==-- se collocaclo ao abrigo do qual-d o B r a "' i l 4. Chegada Chegou ao Rio quer eventualidade, 'telegraphou 
______ .;.~;..;'';..;;..;. ~ do J,cnciro 

O 
sr. ao marech,d Chang-Ko.i-Chel, 

1. Aposentados Foram apo-
sentados 0:5 

srs. José Bonifacio uc Andrad:o. 
e Silva e Ad·alberto Guerra 
Durvo.l, embaixadores do Brasil 
no_ Vaticano e na Italia, 1·cspc
ct1v&mente. 

Pctcr Detgt:r, director do jor- infor1nr,,,ndo-lhe quo os prcpara
nal catholico "Ne\ver \Viencr tivoR para a .paz estavam con~ 
Tagd,lalV', que se edita cm clniclos entre o Japào e a 
Vicnna. l Chtna. 

" O jor~al ,,ªº _exercito japonez 
5. Municipio o governo de I Yung l oa rCJub1Jou-sc, dccla

Minas c1cou 63 rand0 que o sr. W&ng-Chmg
novos n1unicipios em con1n1t'n10- VVci sen1prc advog-ou a coopera
raçfw do din do Município. ção sino-japoncza e será "per-

2. Homenagem Organisou- 6. Accidenic A Caixa Eco- doado" por se ter e.lliado ao ma-
um . 

7 
·Se no . Rio ------- -nomie,, I<'0 deral rechal Chang-Kai-Chek. 

T,Jm virtude de uma repre- ·a a tcommiss,w tendº -por pr~- suspendeu no dia .primeiro os I Poróm, logo depois de tor,1,~,· 
sentação do Centro de Fiação e sAJ enhe supremo O sr. Oswaldo seus pagamentos no Rio cm vir- ! conhecimento <lo tele"ramr~·.1 do 
Tecelagem de Algodão ao Con- ran a, .por ·pres_identes de hon- 1 tudo d,;- um aeciclcnte ,,m 1rna sr. Wang-Ching-Wet o ;;1arc
selho Technico de Economia e ra os ;rs. F.rancisco de Campos I casa forte, que apezar de todos I chal Chang-Kai-Chck reuniu o 
Finanças do Ministerio da F~- 0 re~,~~e~t Mof eSto Leal 

0
·e co':1° os esforços n'io foi _,passivei ser Conselho <lo Partido Kuom,tang, 

zenda, na ~ud o. Centro co_ns1- i ·al 
O 5

• e i ªr/ommis~.io cc_n-1 aberta po:· ter emp1rrad,1. a fc- do qual é ;:>residente, e expul
d'}r3<V"l:,, ,'_:, 

1
1nçl.usti;10. em. tecl~OS'., ie"·:,·1:o·d:.~;~r ghi~edn~ ;'Ima, af11:1 chulura._ Sol1e1tada autoris·ação SOU-O do par_ti(J,,, or.i<)'.laado ain

de algo·dao. em super .producçao, 'Afr~nio -d M 
11 

, '.'..,cns. ao 81 · 1 da policia, o Director da Caixa da [,! sua ·prisão, as,: ,r, como cte 
a -sec-rctaria do Conselho enviou re; de • Le_ ° Fianco no sSCU ordenou o arrombamento de todos os -seus ;partidarios . 
a. todas as fabri-c~s de tecidos gresso e ima. urna -parede de casa forte. Essa cnergica. decisão do ma

rechal Chang-Kai-Chek mostra 
que a China continuará a de
fender-se elo invt-sor e que este 
jú. se encontra fraco, o que é 
corroborado pela demissão do 
príncipe Konoye\ chefe do go
verno japonez, por não tei· o 

do paiz um questionario ,pedin
do informações, .e a indicação 
das ·providencias que ·suggere ;pa
ra o combàte á super-producção, 
c:o.so julgue -ser esse o estado 
actual da industria. 

- Foi publica.dó o orçamento 
pare. 1939 <lo Estad. _º do Rio, que 

1 fixa a receita e ia despesa cm 
91.500 contos. ] 

USE SO'MENTE 

HO EOP IA 
do Dr. ALISE!RTO 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

< necess-ario a·poio -pa.ra enfrentar 
• a nova phase <la guerré.J sino

ja_poncza. 

1 ' . 

Noticias 
dn fVl u n .:i o 

1. Benés Na revisào do ,pro-

-- O sr. Getulió, V~rgas pro
rogou ,por mais uír, anno a mo
ratoria dos agricultores institui
da por decreto-lei.' de 30 de De
zembro de 1937. N'o mesmo dia, 
assignou outros dois decretos
leis que fixa.m as operações da 
Cartcir[,! de Credito Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil 
e autorisando a emissão de 1e·
tras hypothecarias destinadas a 
effectuar empresti.mo r:.: agricul
tores para pagamento de divi
das ,contl'"ahidas alé 31 de De
zembro de 1937 e gilrantidas por 
hypothecas. A viagem do sr. Daladier 

- O consulado br:o.sileiro em 
Liverpool em resposta o. uma 
consulta do Conselho de Com
inercio Exterior a'conselha aos 
C'Xportadorcs ele mamona o em
barque de sementes em bom es
tado e sem mistura com m:o.te
ria extranho. que prejudique o 
valor comrnercial do oleo a ser 
extrahido e tentar embarques 
directos para Hull, ou .pelo me-

c?ntinuo. a campanha diploma
t,ca. O conde Ciano, affirma-se 
que propoz ao embaixador cl~ 
Inglate:-,.a em Roma, lord 

cesso do general 
Rudolf Gayda, chefe da legião 
tcheque que foi degrado em 
1927 por tentar -provocar um& 
revoluçào na Tcheque-Slova
quia a mandado <le um paiz es
trangeiro o seu advogado .pediu 
a prisào do sr. Benés .por falso 
testemunho no processo de 1927. 

DR. VICENTE DE OLIVEJ,RA 
RAMOS 

Da clinica Obstet:ica da Fa
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -

Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 ás 
15 horas Res.: Avenida 
Tumallna, 90 - Tel. 7-0401 

EM resposta á manifestação 
dos de.put~dos italianos, o 

sr. Dal&.1:li,-r emprehcndeu uma 
v!agem por 'lodo imperio colo
nial francez, tendo siclo recebi
do enthusiasticomento em toda 
a parte onde tem passado. Em 
todas ~s cidades, o chefe do go
verno franeez recebe das auto
ridades provas de que a Frün
ç;a poderá contar com as colo
nias, caso venha t.' soffrer ag
gressão de .paizes estrangeiros. 

O sr. Daladier, por outro lado, 
não cess11, de proclamar que a 
França ,defenderá ~- todo custo 
o seu terri'torio. Em Ajaccio de
clarou o sr. Daladier: "A Fran
ça não foi crcada por uma sé
rie de accidentes historicos, mas 
é a união vo!unt:o.ria e livre de 
todas as -pr,:ivincias que formam 
a grandeza do .paiz, numa at
mosphera de civilisação e fra
ternid:o.de. A França não tem 
necessidade de ser e ·não é ag
gressi va, mas o ·paiz que ousar 
ataeal-a deve ser dos mais for
tes." 

A imprensa Halian& tem se li
mitado a noticiar sem destaque 
a viagem do -sr. Daladier, 'tendo 
diminuído de intensidade a cam
p&nha que .promoviam contra 
as colonias francezas. 

A pendencia franco-

italiana 

Perth, •a convocação de u,:ia 2. Visita Os srs. Ch~mber
confercncie.. internacional afim -=--- lain e lord Halifax 
de serem discutidas :.s preten- são esperados dia 11 em Roma. 
sões itali:rnas, ten(lc, mesmo Preparam-se desde já os feste
chegado a propor a mccliaçfto da jos que se re·alü,arfto durante a 
Ingl·a'terra á pendenci:1.. s(•rvin- sua pcrmanen-ci:--..,' na capiü~l ita
clo a viagem do sr. Chc,mberlain liana. Os dois ministros britan
a Roma, como ponto de partida nicos serào recebidos por S.8. 
das negociações. o Pa.pa no Vaticano, .pelo sr. 

A Italia .procura dar um ca- J\Jusso[ini no P-alacio Veneza, 
racter intcrn:o.cional ,, s sua:; pelo rei da Italir.: -no Quirinal. 
prct~nsões, mas, nào só a In- O conde Cia.no lhes offcrecerá 
glaterra tem se mantic1o reser- um espectaculo de gala na 
val~-a. con10 tamhc1n a Franr;a I Opera. 
a_:rirma :tuc nenhumr·..: negocia-!· 
çao sera cntabo1rrc1a, ,pois a 3. Manda chuva O eng e

nheiro ar
grntino Baigorri Velar affirma 
ter sido o caus,.dor da tcmpes-

França nií o Cf'd<'rá. ni~tn un1 pal-
1no ele seu territorio. 

Os preparativos para a 

guerra 

TODOS os .paizes curo.peu~ 
preparain-se ac'tivamcntc pa

re. a guerra. 
Os Estados Unidos pretendem 

reforçar e ;o.,mpliar consideravel
mente o seu plano de rearma
mento. clevendo o novo plano 
ser discuticlo no Congresso dos 
Estados TJn idos. : 

tade que desabou em Buenos 
Aires no clia 31 e que mediante 
o f1tnccionamc1 nt0 dí' :i, oparPlho 
ela su,1, in vcnçfw, poder:í. provo• 
car chuvas <Sempre que quizer./ 

4. Schah e Cha t o governo 
do Ir a n 

rompeu relações com :;; França.' 
por ter um jornal francez feito 
charge do schah do Iran, usan
do um trocadilho com as ,pala•·. 
vras schah e chat. Apesar da;· 
charge 11ão -ser of'fensiva, o 
schah do Iran Tompeu -as rela
ções com a França. antes mes
mo de ouvir as explic~ções do 
encarregado de 11egoclos da, 
França. 

5. Televisão A "Rivertread 
S 't at ion" de 

Nova York viu e ouviu os pro-, 
grammas <le televisão do "Ale•J 
x-andre Palace" de Londres. Es-i 
s~ recepção <lo ·programma do: 
Alexandre Pa,lace constitue um i 
recorde ela televisão, pois, a dis- 1 

tancia entre Nova York e Lon-· 
drns é proximamente de 4.800. 
kilornetros, e ató agora -só' era.l 
possível [,! ·recepção da televisão! 
até a. distancia maxima de 48 1 

kilometros da estação trans-} 
1nissora. 

.1 
6. Acções. O governo 1ranccz'. 

, v e n d e u :P o ri 
10.80{).000 dollares ao Bfuncoj 
Anglo Tcheque-Slovaco 'todas as! 
acções da fabrica de armamen-! 
tos "Skoda"; o.ffirm~-se, entre-i 
tanto, que os verdadeiros com-l 
pradores sSão o Banco <la In-1 
glaterra e a fabrica de arme.:•' 
mentos "Krupp". .l. 

7. "Wilson Os Estados Uni-Y 
dos Unidos orga-1 

nisaram, dia 29, grandes home•· 
nagens em memorié.J de Woo-i 
drow Wilson, em virtude da.1 
passagem do 82. 0 anniversairi<,; 
de seu ex-presidente. 

8. 1Cerveja ,um 1ncendio quo 
se ·manifestou <bm 

uma .confeitaria de Munich foi 
apagado com 6.000 g~.:rrafa.s de 
cerveja. 

9. Destroyer o destroyer 1e~) 
galista hespa•\ 

nhol "José Luís Diez" foi ;posto/ 
a pique por uma unidade ~ pe-/ 
las baterias de cos't:;; n3:c1ona1 J 
listas, quando tentava <le1xar o.1 
porto de Gibra.ltar. 

I 
M i 1 O. nauguraçao Inaugurou..-1 se dia. 3, l:Jl 

76.• reunião do Congresso dosí 
Estados Unidos. 

11. Prisão 8ebastián, o 
Foi preso cm 

cc-consv i inglez, accus.1do 
c~pione.gem. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

vi.:r; 
San: 

d.e; 

VINHO 
CREOSOTAOO l 
de João da Silva ' 

Silveira 
GRANDE TONICO 

LEMBRE-SE OUE EM 
S.PAULO CHOVE 142 
DIAS EM CADA 365 Uivt RADio·-·oE-·GRANDE AL-' 

f~ÇE, AO ALCANCE DE TODOS APEZAR de ter <liminuido de 
intensidade a campanha dos 

jornaes italianos sobre as rei
vindicações coloni:o.es da Italia, 

O senador David I. Walsh. : 
relator da commissào senato,_·i,i.l 
da M:o.rinha esclareceu á Uni
ted Press que os Estados Uni- ' 
dos nào devem se preoccupar 
com os tratados ,para se tornar 
realmente poderoso e capaz de 
enfrentar os outros paiz<cs. 

A Allernanh~ prrtenc1" a .pa- · FABRICA E LOJA: 
ridade com a esquadra britan- • 83 

MODELO CUNCERT 
1 'fALVULAS, CURTAS, LONGAS E ULTRA-LONGAS e l:5l!.Mr~E 

VM ANNO NA FRENTE e O RADIO MAIS COPIADO 
. , ,RECEPÇÃO MUNDIAL GARANTIDA e PEÇAM 

J)EMONSTRAÇõES SEM COMPROMISSO A 

·.rAMERI C O NICOLA TTI 

nica no tocante aos submarinos, P RACA DA SE, 
já tenclo inkiado junto ao go- TE L - 2 666 7 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME Só 

verno ck Londres as suas "de-.; li,lao,......,.,m,11i:$,..., ________________ • _____ J 
n1L.rchPs". 

ELIXIR 

NOGÜ~1RJ 

COMPRE BOAS 

Em Portugal, o sr. Oliveira 
Salazar ,•xp1ica o pequeno s~ldo 
do actual orçamento pelo facto 
do nào ter Portugal ainda os 
meios de defes:o. modernos que 
lhe são necessarios. 

A França pretende gastar 230 
milhões (lp libras esterlinas com 
as obras de defesa nacional, ('m
qua.nto este ·anno g&stou apenas 
85 milhões. 

MERCADORIAS 
FRIOS - FRUCTAS - BISCOUTOS 

EMPORIO MONTENE'.GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) PHONE 7-5453 
clistI·ibuidores da 

·----------------~ 
Indicador Commercial 
o 

ACCESSORIOS 
PI automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
Importação Dlrecta-

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

STOCK COMPLETO 

BICYCLETAS 
TODOS OS PltEÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
-------........ ---1 
SORTIMENTO V ARIADISSIMQ 

Importaçlo Directa 
CASA l\LBERTO 

LARGO S. :aENTO N.0 10 

CASIMIRAS 

· fn;.ça. Ramo~ de Azevedo N. • 
fhone: 4-442~ 
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Consultem a 

CASA ALBEUTO 
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Aurora - Pri11tex - Piritµba 
Nactonaes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO 
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Feder- tFff m:r 

~~ Co1r1gregações 
Encerra: =se amo:nha:n o to Retiro de 1939 A Federação Mariana de São 

.Paulo, a exemplo do que fez em 
1938, determinou que se rea

;l!zassem este anno varias épocas 
de Retiro. A priméira, especial
mente destinada aos membros das 
:Directorias das Congregações da 
1C,ipital e do interior, foi marca
!da para os dias 6, 7 e 8 de Ja
neiro. Iniciada antii~hontem no 
;Lyceu do Coração .de Jesus, com 
a presença de variás centenas de 

:congregados encerra-se amanhã 
; cendo com Missa e Comriiunbão 
: Gera.!, esta. primeira típoca do· Ee
:,.t~ro de 193'9. As me~tftções estão 
f sendo feitas pelo Revdmo. Sr. Pe. 
\ Irineu Cursino de Moura, s. J., 
(~irector da Federação Mariana. 

Presidida pelo Revdmo, Fe, Cur- e foi destinada especialmente ás posito do Carnaval, o Revdmo. 
sino de Moura, Director · da Fede- Directorias das Congregações da Pe. Director se 1'eferiu ao "Le
ração, s. Revdma. abordou o Capital e do interior. Assim, os gionario ", que em seu numero 
tbema do Retiro de 1939. Mostrou congregados pertencentes ás Di- de 1.º do corrente já iniciou uma 
s. Revdma. que não é digno de rcctorias poderão achar-se em campanha contra aquclla festa 
pertencer á. Congregação Mariana, suas Parochias. e em suas cida- quf) é uma vergonha para o Bra-
0 congregado que foge ao Reti- des, durante o Carnaval, para si! e que deve para honra nossa, 
ro. As Congregações existem para auxiliarem os Rcvdmos. Padres dcsapparecer inteiramente de nos
o aperfeiçoamento espiritual de Directores nas cerimonias religio- sa Patria. 
seus membros e é no Retiro que sas de desagravo e para chefia- A segunda época de Retiro se
o homem faz a revisão de sua rem d reacção catho!ica contra rá nos dias 22, 23 e 24 do cor
vida, estabelecendo o balanço de aquella festa pagan e immoral. rente mez. Esta época é clestinada 
seu "deve" e "haver" espiritual. Esta reacção não será physica, especialmente aos congregactos 
E' no Retiro que elle vae desco- o que é ridiculo e contraprodu- menores, que se deverão reunir 
brir suas fraquezas, collocal-as ccnte, mas será moral, promoven- no Gymnasio S. Bento. Será pré
em fóco e destruil-as. E' por isso do a Adoração das 40 Horas, con- gador o Revdmo. Pe. Director da 
abosolutamente nccessario que ferencias religiosas, ReLiros aber- Federação e os congregados maio
todos os congregados de s. Paulo I tos, Horas Santas, etc. A pro- res que nas congregações diri~em 
façam o Retiro Espiritual. 

,os menores deverão acoinpânhal~ 
os a esse Retiro. Finalmente, a 
terceira época será como em todos 
os annos nos dias do Carnaval que 
será neste anno, a 19, 20 e 21 de 
Fevereiro. Haverá diversas tur
mas cm todos os Collegios Catho
!icos da Capital e na Immigra
ção. Torna-se necessario agora, 
que em todas as Congregações se 
faça a mais intensa das campa
nhas, para que nenhum congre
gado falte ao Retiro, promovendo
se tambem festas em beneficio da 
Caixa Pró-Retiro, afim de au
xiliar os congregados necessita
dos a comparecerem aos exercícios 
espirituaes. 

REUN(ÃO DA F~DEaAÇÃO 
Para facilitar a todos a sua () 

Realizousse domi~o ultimo, no realizacão a Fecteração organiZ(JU '·1, ~~6!'J~fl'lfik;~,B;\~~~ da ee.aarm*';O U5,;!.'a.!S!l 
rsalão nobre da cúHai'.Metropolita-1 para este anno 3 épocas. A pri- ' fl~,J;,1~~1!.Hl1hlt;11ll~~,nr~~ Yll!iil r ~11!if. flill.'9~ M~ llf61111/'Hllllil'J 
:na, a prµnejra reúnião'de 1939, da meira, nos dias 6, 7 e 8 de Ja
;Feder'ação Mariana 'dé · São Pàulo. neiro, está sendo terminada boje 
\ . .· .... 

,:Federação Mariana Femh1.ina 
fonto do Prooramma do Aspirantado á Fia miião 

das Filhas de r~iaria 
íttiAn. IA, nrn.Df}LO PERli'EITO I quando, nivelirnc\o-.se ás .quiras 

mães, ,s;:.,crifi<)a .perante o mun-
Mari~, escolhida .,para ·ll1ãe de do a gloria tão ,cara. ao ,seu co

'.'llm Deus que se fez homem, re- ração, a pureza virgina.l. A 
,<uniu, •em gráu '<Ldmiravel, to.9à.s grandiosidade de fal ,sacrificio 
,111.s virtudes. San'tifl~(m-se, entre- deve s.er estimulo par~, as ·nos· 
.>!tanto, na vida cpmml!m, .pele. SJJ-S ·pequenas moi·tificac,-,c~. in
(ifide!idade ,aos seu11, deyeres de compNhendidas .pelos homens, 
\,estado, Nad::., <je ·extraordinll,rio, ~~ realmente avaliadas para u 
'aI>.parentemente, n~~a existen- cternid&de. 
;eia ;pil.cifica e ,µplforme cuja Fugindo ,para o Egy.pto, a •ter
\maicir parte ·Se iprou ·no ]ar ra, . extranha de palmeiras C ele
pobre ,sustentaqo c11m o ,suor de s·ertos escolhida ·por Deus para 
;:ião .José. abrigar o Messias pelo f;:.,cto de, 
Í Vid::., occulta, ,permeada de col!ocacla directamente sob o 
n!egrias e tristeza:i, de q1.1ando poder ·romano achar-se fóra da 
·.em vez focali,sada.:,(llai, p;.ginas jurisdicçiio de Herodes, culmi
. do Evangelho. S~o passagens nam a fé profunda ele M&ria e 
1,impl!ls mas, &nalyl!'.8,das, cons- submissão total á vontade de 
jtituem ,exemplos {lncantadores Deus porque, destituida de re
jdf) vi.rtude christij,, cursos, ·parte· sem relutancia, em 
' E' o exemplo YÍVI> da fé, hu- tempo invernoso, ,para essà jor
Jmildade e .recol!}fmento, q>..:c nada de m&is de cem leguas. 
\surge já nos ,prim~iros textos Como se salientam, deante de; 
fevangelicos; São Q-ji.]:>riel, o en- tal ,passagem, as nossas faltas 
(,viado celeste, encpµtra-a im- do confiança em Deus! 

tersa '!la oração; ,a::icuq.é.:-a, an- Né.: Visitaçào, é a caridade ad
unciando-!lle a dig-!lida4e a que miravel da Virgem que se re
trapa,ssava as lei,s da .nüm·e- vela e, annos depois, 0.0 compa

~a, .responde-Ih.e hµnµldemente; decer-se da confusão dos espo
/'E/s .o. e.scrava .do Senhor." Que sos nas nupcias <le Call'á, di-

Um as/1ecto, tomado 110 pateo do Lycen do Coração de Jesus, 110 dia 
o Recolhime;i/o espiritual d.a F. C, li[, qundo S. L;xoia. Revma. D. 

a Santa Commuulzão ao retirmites 

18 de De::e.mbro, durante 
Aquino Corrêa distribui(J, 

t;ontraste ,profundo com a vai- zei;ido ao seu Filho: ."Não têm 
\l('!ade j:los que se ~e11tem &ureo- vinho", novamente transparece .só o que Jesus devia soffrei· na 
8ados com as glor~s humanas! ::., ca.riqade nessa expressão sin- ··sua paixão mas durante ·SUé.: vi
i;Demandamdo Belém paTa ,se ins- gela, appellando ,para a Omni- da toda; é no Cal vario, .porém, 
)crever ,por occasião do ,recensea.- potencia e Misericordia do Se- que lhe cabe a palma <lo mar
)rnento ordenado por Cesar Au- nhor. tyrio. E' aqui que 1.: Rainha <los 
~~s'to, dá-nos exemplo de obe- Ao pé da Cruz toca as raias Martyres nos prega a resigna
r:!. ienci::., á ,lei dvil, tão desres- do incrível sua submissão á 

I 
ção christã, nos momentos mais 

·rpeitada .em nossos tempos e, vontf,de do Altíssimo. A prophe- angustiosos da vida, tendo nos 
\mais tarde, no dia da Purifica- eia de Simeão sempre lhe amar- Iabios as palavras do .propheté. 
•,ção, obedece á lei ,divina e nos gurára o coração, e, diz São Je- Jeremias: "Oh! vós todos, que 
;ensina a mortificação christã ,nonymo: ",,Ia.ria ,conhecia não ! passa.os pt>lo caminho, ·parae e 

Gym·nasi 
Internato - Semi-Internato - Externato 

' ,CU.RSOS; -~·-· .... ~ .. , 

preliminar 
fundamentai 
complementar: medicina, dh:eito e eng-e1111aria 

vêde si ha. uma dôr ·semelhan··1· de · Maria formularem á sua 
te á minhé.: !" Mãe, '!:lo dia da recepção como 

Como estrella de iprimeira Filha de Marié.:, a homenagem 
grandeza fulge, entre todas as que ma.is cara 1he póde ser: 
virtudes que brilham na .corôa protesto de tomarem por mode
gloriosa de Jl,1:aria, sua purew. lp aquella que, como diz Tan
excepcion&l. Jesus, que tantas querey, "jamais comme'tteu a 
vezes acariciou as creanças, menor falta, , LJ menor •resi,sten
symbolos de pureza; Jesus, que eia á graça, executa,ndo fiel
tanto a.mau a João .porque era mente o fiat mihi secun,;Ium 
puro e que, por isso mesmo, lhe verlmm tuum. .1. · · · 
permittiu reclinar-se ao seu f 
peito no momento de angustia, A VISOS 
elegeu ·p<Crn mãe Aquella que 
possuiria, em gráu elevadissi
mo, ess·a virtude. E prova·oisso 
ella nos dá' preferindo sacrifi
oor ,sua dignidade de ,mãe <lo 
Messia,s a romper ,seu voto ele 
virgindade. 

Só quando o anjo u tranquil
li;m, não hesita em offerecer 
seu concurso aos desígnios mi
sericordiosos do Senhor, accei
tando generosamente todas as 
provações, sobretudo a immo]a
ção de seu Filho. 

Seja ::., considcra~ão de :tantas, 
virtudes alento !)a-ra us Filhas 

Reunião mensal da F.M,F. -
A 15 do cori:ente, ·no Salão da 
Curia Metropolitana, ás 10,30 
:hor&·s, ·será .realisada a -1.• ~·e
união da F.M.F. deste anno, 
A' tarde, no, mesmo local, des
envolver-se-á o Circulo de És
tu<los para as Mestras de As-
.pirantes. · 

Círculos de formação familiar 
- Depois do dia 15 serão re
iniciados né.: séde da F.M.F. os 
Círculos de Estudos, .nos ·Se
guintes <lias 9 horarios: terçq_s
feiras, ás 17,15; quintas-feiras, 
ás 17,15 (principiantes), e 19,15, 

Formatura dos Bacha:reis dti 
1938 na Faculdade de Direito 

Realizou-se no dia 5 do cor
rente p. p. a solemnidaqe de 
collação de grau dos bachareis de 
1938 da Faculdade de Direito da 
Universidade de s. Paulo. A ce
rimonia teve lugar no Theatro 
Municipal, sendo que pela manhã, 
no patco da Faculdade foi cele
brada M:Ssa em acção de graças 

pelo Revmo. Frei Angelo Maria 
do Bom Conselho, que dirigiu aos 

Grande foi o numero dos ba
cbareis e estudantes que se ap
proximaram da Mesa Eucharisti
ca. 

Foi orador da turma o Dr. 
Francisco de Almeida Sal!es. 

Entre os bacllarels de 1938, fi
guram os seguintes redactores do 
LEGIONARIO: Anclré Franco 

r a B r a o'' melda, Jo~é Dani!o de Paiva Car-
UT d s - 1 Montoro, Alberto Soares de Al-

y valho, Lmz Tolosa O, Costa Fi
lho e Nilo Gordo Verguelro. o 

· Dr. André Franco Montoro é 
Recebemos o numero 7 da pu- Presidente da Juventude Univer-

blicação bimestral do Recife, di- sitari!l, Catbolica, á qual tem 
prestado assignalados serviço;,. · 

rigida por Guilherme Auler. E' Os iuclstas offereceram ao seq. 
a revista da mocidade intellectual Presidente, por esta occasião, um 
pernambucana. Destacamos no artístico presente. 

CIRCULAR-BOLETJM J),\ 
~--... 

FEDERAÇAO 

Acaba de sablr o numero 'la, 
correspondente ao mez ãe De• 
zembro de 1938. Traz uma pboto• 
graphia do dia de recolhimento 
realizado a 18 daquelle mez e no 
qual tomaram parte 1866 con .. · 
gregados e uma outra tirada du .. 
rante a Concentração de Tietê, 
com a presença dos Exmos e Re• 
vdmos. Sr. Bispo de sorocaba e 
Botucatu' e do sr. Guilherme 
Wintér, secretario da Viação e 
ntifü~fosas informações sobre os 
Retireis de 1939. Na capa presta' 
rima homenagem ao sr. Manuel 
Messias, congregado de Presiden .. 
te Prudente, que entrou para o 
noyJ,ciado dos Padres de '.Nossa; 
sêrihora'''do Iw,fugio, em Villa/ 
Fortüiia e ao sr ... ·Jetonymo Mas
saó Qnuma, congregado Japonez 
da c.o~re~ac;,~o. da Quarta • Para
da, nesta Capital que acitba de 
ingressar no Noviciado dos Pa• 
dres do Verbo Divino, em Juli ·, 
de Fóra. · · 

C.J r eu I o O:p.eraitoJ 
raulis.ta.uo·--

-----1 
, 1\:farcada para o dia Z7 di,'!/for• 
rente, ·reaUz.ou.-se ·a ''.A,ssembléa.' 
Ge~l. Ord~riai:ia. .para a •eleição 
da.. Directoria· que ,regei:ã. OS: des
tifü>s do COP no periodo 1939,. 
1940, Assistiu a ella o Revmo. 
l?acl.re Paulo Freire, -da Cúria. 
Metropalitap,a. FQi '/Jlc)lamado 
Presi:d.ente da. Assemblée., o sr,: . 
dr.. Socrates de. Oliveira, Dtre .. 
ctor do Departa,mento .Juridico. 
Assentadas 'as bases ipara ,a ,elei• 
ção, em escrutinio ,secreto, ipro< 
cedeu-se. á •chamada pelo Livre 
de P.r,~sença. :A ,a,.puraç·ão do~ 
voto_i, constatou o seguinte re, 
St\Jl:ado; 

·' ··'Porfirio Prado, (Presid&ntei 
José Moreira,. vice-presidente: 
João da Silva, 1. 0 .secret!lrio; 

. Salvador Russo. 2, 0 s.ecrE1te.rio; 
José Gomes, 1.0 :tnesoureiro; Be• ·, 
nedicto T. de Oliveira, 2. 0 <t,he• 
soureiro; Hilario ':Alves da. ·sil .. '. 
va, Bibliotnecario. · 

O ,sr. P.residerit.e ida. :Assem• 
biéa.. pediu ao Rev'mo. As~isten• 
te, :'Ecclesiastico; · nomeado 'espe• 
cfalmente .para·:.>esiia. As.semblét\ 
Geral Orâinarla; q,'Ü:e, ,com euM 
,palavras, .encerr&Slii~ os t·raba
lhos. O Rie~o. ·:~ate Paulo 
COng-ratuloÍJ,~lle :<»ln Q '!l0V~ Di• 
rectoria. .El:tterna.::Q ,:i~u. conten• 
tamento por ·a~iiuiür. ·e.· 1füià '•ré• 
união, -Onde o diirtsto .tf~~imente: 
ilii:p~ra. Pela . otdt'm e ;pel<1, dis, 
dplina com que os ~balhos se 
desenvolveram. ~or ,Úl{Jmo,' 
transmittiu o. 'benção aos jre11en, 
tes, a todos os COP, da .A,µ.to .. 
ridade EcclesiastiN,, · · 

o iifíNatal" 
Do Dtfoensai'io N. ];,jAPfrn.~ 

reciüa da Parovhia·, de 
São João Bant!~ta 

O dlspensarlo de Nos$!' Senho~ 
ra App11recfda, da fip:pcbta de 
São João B9,ptlsta realizPH sua 
festa: de Natal, nos dlai, 25; ·~9 a 
1.0

, no salão nobre da Cai;a da:. 
Associações, da ParQçl:).la .. 

No dia 25 foi offerecldo um. al~ 
moço aos pobres do Dispetisarlo •. 

Como contlnuaçã,o ás festas do 
Natal, o Dispensaria realizou nos 
dias 29 a l.º c:lo·corrente, a expo-. 
slção das roupai, que neste ult!- · 
mo dia foram dlstrlbuidas, após 
Missa e communbão geral. 

lloje será realizada a Assem
bléa Fe;,tiva, na qual se proce
derá. á. leitura do relatorú:i dos 
trabalhos ,e o Dr. Ma,noel V. de 
Azevedo fa!a,rá sobre a "Carida~ 
de", seguincl.o-se m.uneros de· piu .. 
slca, 

fA. .Vírectotia avisa: a) que o Curso de admissão ao gymnasio, INTEI~ 
RAMENT.I:!.: GRATUITO, deve iniciar-se no dia 16 de Janeiro prox.; 
b) que as aulas das diversas secções do Curso preliminar, devem 
~nic~âr-se, para os alumnos qqe residem na Capital, no dia 1.º de 
:F~Vereiro do proximo anno; para os outros alumnos no dia 1.º de 
',Março; 

exemplar que nos foi enviado: , 
Conferencia pronunciada pelo Di- i 

rector da revista no Theatro San- 1 

ta Izabel, uma transcripção em 
que Jackson de Figueiredo estuda 
o sentido da, obra de Charles 
Maurras e o Diario da Missão Sa
!esiana entre os índios Chavan
tes, em Matto Grosso - 1936. 

.. -.... ";:-,· 

'.e) que as aulas do Curso fundamental iniciam-se no dia 1.º de 
iMafço; os alumnos internos devem achar-se, de vespera, no Col
)eglo; 
.d) que as aulas do Curso Complementar terão inicio no dia 15 

'. c;le lv.târço. A secção de chronica de livros 0••T"'""'""" .. •••••• 
e noticiaria está bem interessan- ISNARD- .8. ClA. 

RVA .:H~ rfE ~AI!); ~ . ~ 
te. Ha tambem uma secção reli- Pbº"º" 4,,;!Gs•,- • ,-1!4'fi 
giosa .e outr\él .de c_ru.·onioa)ned.i_ç?,,tlÍ!~!!Í!lllllili•.,JQlf...~l,l,-g_.;;:~--..;,;;,;;: . .::._;,:',;::· • ,:,~~ · · _;r,i; 



4_ M[NSAGf M D f '.- R~OS[V[l l 
'.Veney Sales ~Ô'A!Jl!f!Af~~~¾.ttdíd'~~mni:U: 

A mensagem cro presidente Roosevelt ao Congresso constituiu 
mna nova definição da politica norte-americana em face da situação 

,mundial. 
·, Os ataques aos inimigos da democracia vem azedar ainda mais 
as relações com o Reich. No entanto a attitude assumida por Roo
isevelt não constitue mais que o revide natural aos discursos de 

, Hitler e de Mussolini, cujo thema permanente .é o ataque aos re-
i gimens democraticos. 
\ Ambos se acostumaram a ver seus discursos acolhidos e expli
: cados pelas democracias européas com prodígios de dialetica afim 
: de convencer que nada continham de offensivos aos respectivos -re
gimens. Vejam-se os discursos de Chamberlain.;. 

1 Desde, porém, que Roosevelt se convenceu que nada podia es
' perar fazer de accordo com a França e a Inglaterra, resolveu revidar 
, á altura os ataques, fazendo a apologia da democracia. 
\ Na mensagem ao Congresso ha um entrelaçamento da religião, 
democracia e boa fé internacional, que não corresponde á realidade, 

._. Roosevelt .. considera-as indispensaveis. Sem uma, outra não pode 
existir. o conceito é typicamente protestante: falta-lhe a fé, que 

. 4â a verdadeira noção do "non praevalebunt ". · 
Alem disso a democracia - ou melhor, o liberalismo - sendo 

uma resultante da Reforma, tem vida ephemera e morre com ella. 
Se é muito preferível um regimem democratico - máu em si -

fl um regimem totalitario - sempre pessimo - nada existe de ver
'. dadeiro na connexão descoberta pela mentalidade protestante de 
Roosevelt. 

No mais o seu discurso diz com firmeza a verdade que o führer e 
o duce não estão acostumados a ouvir, mas só lhes pode fazer bem, 
'lembrando-lhes que ainda não atting·iram á propria completa di
vinisação. 

CATHOLICISMO 
MACONARlA , 

1, 

) 

E 

Na "Revue de Paris", do dia Theodoro RoosAvelt, em um seu 
15 .de Setembro p.p., I. Berteloot discurso ha dois annos pronun
dedica algumas paginas á expo- -ciado, solemnell).ente proclamou 
sição dos motivos que, segundo que "a fé em peus é necessaria 
elle, poderiam resultar em uma ao ser humano , e que "o chris
approximação entre catholicos e tianlsmo é indjspensavel a todas 
maçons. as nações democraticas, desejosas 
felicidade a fallencia do sonho de salvaguardarem a liberdade e 
humanitario da maçonaria. "Em a dignidade do ~ser humano". 
lugar de exercer salutar influen- Nova orientação que se reflecte 
eia sobre os espiritos e corações, nas numerosas ;e symptomaticas 
o laicismo foi fatal. Exaltaram- demissões dentr.e as quaes des
se os direitos do homem, mas es- tacamos por reç.entes e notorias 
queceram-se os deveres. -A idéa a de Charles Rjf!het, membro do 
da patria é posta em duvida; co- rnstituto, que n;iorreu reconcilia
meça a· derrocadá da familia; a do com a Igrejíl-, de Garobiand, 
consciencia profissional atravessa director de "E;e Nouvelle", de 
uma grande crise. Até a propria Camillo Savoirer de André Le

:_ liberdade, tão cara aos nossos bey, e muitos outros. 
·avós, está seriamente ameaçada. Por quanto sejam lnteressan
Não mais existe liberdade de tes os relevos df Berteloot, não 
pensamento." Os tres "dogmas" podemos compa11tilhar de sua 
da humanitarismo maçonico, á esperança em uma collaboração 
'prova. ~os factos, demonstram-se entre igreja e . maçonaria. A 
_insuff~c1e~1tes e fallazes. Quem doutrina da Igreja é muito ex
podera amda falar em . bondade plicita neste po,nto. Considerou 
natural do homem, depois de tu- , a maçonaria corno a mais insi
do o qu~ acon_teceu e acontece diosa e implac~vel seita adver
na Russia,_ Mex_ico e i:espanha? saria "pernicios;i, á fé christã e 

Quem pode ~mda crer no a~-1 ao consorcio humano". 
.vento do para1so na terra, apos "' ·. _ . _ . 
tts crises sociaes e economicas De_sde ª Constitmçao ln em1-
que afligem a sociedade contem- nen_ti, de Clemen~ XII (24 de 
p ranea? Meditando nestes e abnl de l 738), ~te as outras de 
n~utrôs fracassos dos princípios Bento XIV (Providas, 18 de maio 
_leigos, André Lebey, já em 1918, de 1751), de Piq VII (Ecclesiam, 
. aconselhava seus irmãos a vol- ~3 _ de setembro, d~ _ 1821), de 
tarem para um espiritualismo ea~ XII (Quo, giaviora, 13 ~e 
mais elevado, possivelmente á maiço de_ 1825), até as_ ~ncycl!
Igreja Catholica. Em 1926 Fer- cas_ de Pio VIIf (Traditi,_ 21 de 
;o.ando Rignatel affirmava que ma~o ~e 1829), ,de Gregono XVI 

catholicismo e · maçonaria ne- (Mira.ri, 15 de ,,agosto de 1832), 
~um motivo tinham para se de Pio IX (Ql\l- pluri_bus, 25 de 
combatérem pois que "uma e setembro de 1865), ate a famosa 
outra têm 'seu v~lor, methodos, Humanum genus, _de Le~o XIII 
qualidades, plano, fins e meios". exi:ressame~te lecticada . a expo
Até mesmo Fülop-Mül!er, no seu siçao doutrmaqa da ~ 1~ª· e os 
demasiado celebre livro sobre o decretos d_o Santo Off1c10 _ e da 
isegredo do poder dos Jesuítas, . C?ngregaçao_ d~ Propagaçao da 
referia-se ao mal entendido que Fe, succedeiam-se sem ti:_egua, 
au1gava verificar-se entre a nem rese:·va as reprovaçoes e 
Jgreja e a seita. condemnaçoes. 

com uma pitada de phantasia Ex vi do art. 2335 do Codigo 
_its observações de Rignatel e de do Direito Canonico, quem dá 
Fülop-Mül!er poderiam servir co- seu nome á seita maçonica (é 
mo thema para um romance. E o unico caso em que o Codigo 
com: effeito, foi o que fez Jules expressamente cita uma seita), 
jtomains em 1934. para escrever torna-se passivo de excommu
o seu livro: "A' procura de uma nhão reservada á Santa Sé e 
'Igreja", tão louvado pelo maço- privado de sepultura ecclesiastica. 
nico Symbolisme. Chega-se des- Até mesmo, considerada a in

. t'arte á famosa carta endereçada dole, fins e meios absolutamente 
ao summo Pontífice, carta que antagonicos, não é siquer conce
constitue um volume de mais de bivel collaboração de qualquer 
iduzentas paginas, redigida por natureza. Nem mesmo é o caso 
'Albert Lantoine e que termina de se falar em melhor estendi
com esta surprehendente affir- mento, de mais profundo conhe
mação: "Christianismo e Maço- cimento entre ambas as partes; 
nar!a se completam e podem pois que, depois de alguns se
prestar-se um mutuo soccorro culos de lucta; Igreja e maço-
' para o bem da humaniddae". na.ria muito bem se conhecem. 

A carta suscitou, mesmo nos Relembrar o principio da mão 
ambientes maçonicos, mui~a po- estendida é portanto tão inop
Jemica e dissabor, mas não fal- portuno quão perigoso. E a pro
taram vozes autorizadas que posito, citaremos a palavra do 
suggeriram uma tregua e uma Pontifice Leão XIII na supra
tentativa de conciliação e colla- citada Encyclica: "Ninguem se 
:boração com a Igreja. E Berteloot deixe enganar por um certo as
elita varios episodios que teste- pecto de honestidade. A muitos 
munhariam a nova orientação de pareceria que os maçons nada 
varias Lojas Maçonicas. procuram que seja evidentemen-

Recorda, por exemplo, que os te contrario á religião e á santi
n,.açons da Grande Loja da In- da.de dos costumes; mas desde 
pterra, fizeram celebrar uma que a razão de ser e o fim da 
cerimonia ···religiosa por occasião seita consistem em falsificar e 
do vlgesimo-quinto anniversario corromper, absolutamente não é 
:do reinado de Jorge V; que em licito a ella associar-se ou de 
·Albert Hall, em junho de 1937, qualquer modo auxiliai-os." 
'no acto da entrega das insignias Portanto: a unica condição 
de antigo Grão Mestre á Sua para tornar possivel um trabalno 
1\-{agestade Imperial, estiveram em commum para um fim com-
11resentes um bispo anglicano e muro, é que a maçonaria deixe 

\IUQ. ~~@I.J:C)J!,O.i,__}4Ue 9 ma11on de aer maçonaria ••• 
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A proposito ~o novo ~ecreto-lei so~re o casament0
1

\ 
O "Osservatore Romano" pu

blicou, a respeito do decreto-lei 
italiano que prohibe o casamento 
entre arianos e judeus, uma con
demnação lapidar e firme, que 
traduzimos a segufr: 

"As derradeiras disposições le
gislativas acerca dos matrimonios 
de cidadãos italianos de raça aria
na com indivíduos pertencentes a 
outras raça_s, tornam necessaria 
uma explicação para evidenciar 
qual seja, em materia de tama-

gundo veda as nupcias entl'e ca- ferente. Verdade é que a Igreja, 
tholicos e pessôas baptisadas, mas mãe amorosa, costuma desacon
não catholicas (hereges, scismati- selhar seus filhos de contrahirem 
cos), Para taes im1ieclimentos a prole minorada e está neste sen
Igreja sómente concede dispen- nupcias que apresentem rixo de 
sas, quando existam graves mo- tido sempre disposta a a.poiar nos 
tivos para tal e se offereçam as limites do direito divino, os es
devidas garantias de que o con- forços da autoridade civil, tenden
juge catholico não encontre· no tes á consecução de tal honestis
outro obstaculo pa,ra a sua fé, e simo escopo. Mas a Igreja suge
que toda. a prole sem excepção, re, reprehende, persuade: não im
venha a ser baptisada e educada põe ou prohibe. Quando dois fieis 
catholicamente. [_de raça diversa, decididos a con-

annos esses mesmos :matrimonios : 
que o nosso ·necreto ora prohibe, 
foram - si canonicamente cele• 
brados - transcriptos para os re~ 
gistos civis,. em todos os casos, : 
sem clifficuldade. Rompendo ora. 
unilateralmente aquillo que foi 
objecto de um pacto bilateral, o 
vulnus inflingido á Concordata é 
innegavel. E é tanto lnais dolo
roso, quando a Santa Sé não só 
se julgou obrigada· a tempesti.-a-, 
mente baixar suas observa1:ões. 

Nosso cliché representa, no primeiro plano, o historico cas
tello de Santo Angelo, construido em forma de uma immensa 
torre, o que lhe dá um aspecto muito caracteristico, explicado 
por sua primitiva finalidade, 

Foi do alto deste castello famoso, que o sr. Hitler, quando de 
sua recente visita. á !ta.lia, contemplou longamente o Vaticano, 
que, na photographia, se percebe ao longe. 

victima, Ou foi talvez o olhar pensativo de quem sente o re- ~, 
morso lhe devorar a consciencia estimulada pela visão · directa 
da séde do Papado, e pela vaga inquietação que as consciencias ·. 
más teem, quando se sentem em contacto com as coisas divinas, 
das quaes recebem uma vaga e inquietadora impressão. 

Foi, talvez, um olhar orgulhoso e frio de algoz que já sente 
aproximar-se o momento em que julga poder estrangular sua 

nha. transcendencia, a doutrina da 
Igreja e qual a attitude da Santa 
Sé, especiàlmente perante o vul
nus inflingido á Concordata, La.
teranense, que no artigo 34 esti-
1mla: "O Estado Italiano ... 1·eco
nhece ao sacramento do matri
monio, disciplinado pelo direito 
canonico, os effeitos civis." 

* 
Todos sabem que a Igreja de 

Jesus Christo é catholica, isto é, 
unive1·sal. Conforme o preceito 
divino, a bôa nova evangelica foi 
levada a todas as gentes "euntes, 
docete omnes gentes". Todos, a· 
qualquer raça pertençam, são cha
mados para serem filhos de Deus, 
membros vivos do Christo vivo, 
cidadãos daquelle reino do Divino 
Redemptor, que é a sua Igreja. 
Vinte seculos de historia paten
teiam essa grandiosa e admiravel 
universalidade. As raças, portan
to, jamais constituíram um dis
criminante entre os fieis eatho
licos. A Igreja dirigiu-se aos ho
mens de todas as raças: instruiu
os, si Ignorantes; educou-os, si 
selvagens; aperfeiçoou-os, si já 
civilisados. E com trabalho lento 
e por vezes perigoso e difficil, 
sempre procurou demolir as bar
reiras que separam espiritualmen
te a humanidade e crear e des
envolver em todos, sentimentos de 
fraternidade e amor. 

Mas no emtanto, mestra e cus
todia da verdadeira fé, preoccu
pou-se sempre a lgTeja em affas
tar dos crentes o perigo de per
der esse lnestimavel dom. 

E como dentre os mais graves 
perigos para os crentes o matri
monio com pessôa que não pro
fessa a fé catholica é dos maio
res, a Igreja com sua sabia le
gislação impede promptamente 
taes enlaces perigosos. Dois são, 
com effeito, os impedimentos 
canonicos que lhes oppõe. O pri
meiro prohibe o matrimoniÓ entre 
cathollcos e pessôas não baptizc
das _(hebreus, parãos, etc.) () se., 

* O Decreto-Lei approvado pelo 
Conselho dos Ministros em sessão 
de 10 de Novembro prohibe e de
clara nullo todo e qualquer ma
trimonio entre cida.,àãos italianos 
ele raça ariana e pessôas perten
centes a outras raças. Não se ad
mitte nenhuma excepção, nenhu
ma dispensa está prevista. E' 
evidente o antagonismo entre a 
recente lei italiana e a lei cano
nica. Contraste que mais difficil
mente se verifica em se tratando 
de matrimonios já attingidos pe
lo impedimento, isto é, pela pro
hibição da Igre.ia, que como dis
semos, raramente concede a um 
catholico unir-se em, matrimonio 
com pessôa não baptisada ou com 
pessôa baptisada, mas não catho
lica. 

Diverso .é o caso quando se tra
te de dois catholicos de raça dif-
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Em qualquer caso, emquanto o olhar ameaçador de Hitler 
pousava sobre a cupula historica de S. ·Pedro, o olhar ameaça~ 
dor de Deus pesava sobre Hitler, pobre e miseravel verme hu
mano que desapparecerá inexoravelmente da. politica, e da face 
da terra, no momento para isto determinado pela Providencia . 

trabir matrimonio, se lhe ap1·e
senta,m livres de quaesquer impe
dimentos canonicos, a Igreja não 
póde, só pelo facto da diversida
de de raças, negar-lhes a sua as
sistencia. Assim o exig·e a sua 
missão santificadora; exigem-no 
os direitos que Deus deu e a 
Igreja reconhece indistinctamente 
a todos os seus filhos. Por conse
guinte, neste ponto uma probí
bição geral e absoluta de matri
monio, oppõe-se á doutrina e ás 
leis da Igreja. 

* Comtudo não basta. O Estado 
Italiano concluiu em 1929 uma 
Concordata com a Santa Sé, no 
qual com o a1·tigo 34, obrigou-se 
a reconhecer no matrimonio re
ligiosamente celebra.elo os ef.~itos 
civis. 'Compromisso solemne. êóm
promisso acceito, reconhecido, ob
servado, visto que ha quasi dez 

mas fez de sua parte o possivel 
para evitar tal coisa. A propria. 
Augusta Pessôa do Santo Pacll'e 
<lirectamente interveio com dois 
paternos Autographos: um dirigi• 
elo ao Chefe do Governo, o outr<» 
ao Rei-Imperador. E não obsta~-
te, as novas disposições Jegislati• 
vas foram emanadas sem enten .. 
dimento com a Santa Sé: qmf' 
com gtande pesar, viu-se com"' 
pellida a apresentar os seus p1·0.., 
testos, como já o fez. Na. reali
dade o recente Decreto-Lej u.ttm
girá apenas algumas dezenas de 
matrimonios por anno, porque no 
territorio do Reino da Italia, no 
qual estão vigentes as disposições 
concordatorias, os matrimonios 
religiosos celebrados entre pes• 
tôas de raça differente são ra
ríssimos - raridade favoreci!la. 
pela nenhuma propensão, com
mum a catholicos e israelitas, de 
unirem-se com pessôas de outras 
raças. 

Verdade é outrosim que :r.4esmo 
apoz essas novas nol'llla;,;, conti• 
nuar-se-ão a celebrar- · todos o~ 
annos na Italia, mais de 3~. 001) 

matrimonios com ritual re6gios~ 
e pleno reconhecimento dos ef"4. 
feitos civis: facto .este verdadei
ramente consolador para a Igre
ja, e summ3pt_ente util para o 
bem do Estado, que sabiamente 
quiz, estabelecendo a Concordata. 
"dar novamente ao instituto d<> 
matrimonio, que é a base da fa
milia, dignidade conforme ás tra.• 
dições catholicas do seu povo." 

Mas todas essas considerações 
não fazem cessar a dolorosa sur
presa · dos bons de vêrem vulne
rado um compromisso, ainda que 
se po_ssa contornar com opportu
nos entendimentos uma. divergen
cia, que, embora a.travez exiguo 
numero de casos, investe, como 
demonstrámos uma questão de 
principio, em materia . de. ca.1>ital 
IJn.portanola. " .• 
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, O sr. Prestes Maia, prefeito 
(de São Paufo, resolveu não of
',ficia!isar o carnaval deste anno, 
';cmno vi.µha fazendo a Prefeitu
~.- já ha algu-ns annos. 

O totalitarismo :.:perMante a -º~r. 
doutrina do Corpo:::: ystico .ÍU a sã liberdade de ensino 

l UM INTERESSANTE ESTUDO DE LOUIS LE FUR 
' · -A opportunidade e o acerto 
a~s-sa medida são 'Por demais 
irrtanif.estos, tanto mai,s mais que 
a Prefei'tura nunoo deveria ter 
da.4,o ,o seu p&trocinio ás immo
:ra!íd,ades désmandos e crimes 
.'comn;iettidos -no Carnaval. 
/ O :prefeito de São Paulo, des
'Off}oi!ii,listtndo-o ,logo no primei
·ro .aiino de -sua gestão, merece 
porte.nto os maiores elogios, não 
só de todo1, os paulistanos, co
,mo ~r,inci.palmente do governo, 
;que viu o seu nome enxovafüa
'do todos os annos em uma fes
ta, que cada vez mais se 'trans
formava em uma vergonhosa 
;bacanal. 

* Em contraposição a essa mo,
oida louvavel do sr. Prestes 
'.Mia.ia, alguns jorn-aes de São 
Paulo, como o "Estado de São 
Paulo" e os jornaes ·dos D.iarios 
Associados infelizmente procu
ram annuncJ.ar o Carnaval des
te ,a,nno, instituindo fes~ e 
;concursos óe bellezas, que ·mes
:mo erµ -eP,ochas normaes seriam 
;1reP,r~.vaveis. 
· Esses jornaes deveriam com
lpreherider ,a 13ua grande missão 
de eduoodora do 'POVO e, portan
;to, coadjuvar 'tanto quanto pos
;!Sivel a acção moralis,adora do 

"La Croix", de Paris, publica 
um artigo do jnsign2 jurista 
sr. Louis Le Fur, que_ trans
crevemos abaixo, pela sua 
grande opportunidade. 

O 
S excessos do racismo 

""- chamama a attenção so
bre uma verdade que o 
Catholicismo sempre pro
clamou a bom som: a 
primazia da pessoa hu
mana. Esta verdade tem 
sido ,repetidas ve:,çs re-

cordada, em vista dos exageros 
que surgem aonde vencem os re
gimens total!tarios. Sobre ella 
falou Pio :XI em varias opportu
nidades e a Semana Social da 
França consagrou-lhe toda uma 
sessão. Tambem var!os theologbs 
da França, Allemanha e Sulssa, 
o grupo dos "Theologos de Fri
burgo", publkaram uma consul
ta sobre a moralidade da guerra, 
e fogo a seguir fizeram apparecer 
outra consulta sobre as relações 
entre o Individuo e a Sociedade. 
Como se vê, a questão é actuali~
sima, devida · a orientação dos 
Elstados totalitarios e é bom re
pisar bem o- assumpto. 

1,sr. Prestes Mo.ia, e não procurar SENTIDO SOCihL DO 
incentivar uma festa ,que só I CRRISTIANISMO 
contribue .para a decadencia de !!.....,_ .... ..., __________ ,.. 
nosso !POVO. 

* 

O Cardeal· Arcebispo do 
Rio de Janeiro tele9,ra1>ha 

ao · LEGI0NARIO . 
_ Outras felicitações recebidas por esta folha 
.Por occasião da passagem do anno, o "Legionario" enviou a 

S. E. o Cardeal Dom Sebastião Leme um telegramma em que apre
sentava respeitosamente, a Sua Eminencia, suas homenagens e vo
tos de felicidade. A este telegrainma, aquelle Príncipe da Santa 
Igreja nos enviou a seguinte resposta: 

"Agradecendo e retribuindo votos queridos amigos do nosso in
trepido e benemerito "Legionario ", sobre redactores, assignantes ~ 
leitores invoco a exhubera.ncia das bençãos divinas. (a) Cardeal 
Leme". 

Não é necessario dizer quanto nos penhoraram os termos tão'. 
paternalmente bondosos com que Sua Eminencia honrou esta folha. 
como recompensa suprema pelo multiplos labores e pelas prezadas 
cruzes que temos carregado, sempre almejamos a benção da Sa~ta 
Igreja. No momento em que esta nos vem, procedente d~s ma~s 
augustas de nosso grande Cardeal, só temos a agradecer a Provi
dencia este signal certo,: de que estamos cum11rindo nosso dever. 

Pa.rticularmente confortado se sentiu o "Legionario" com a 
missiva abaixo, que recebeu de S. Excia. Revma. o Sr. Bispo d!' 
Bragança. Suas referencias expontaneas e elogiosas constituem para 
.. O Destemido", como nos chama, um poderoso estimulo: 

Jllmo. Snr. Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Chi'isto. 

Com os votos de feliz 1939, extensivos a todos os que colla
boram na vida do "Legionario", que bem pode ser chamado, an
tonomasiamente, "0 Destemido", venho felicitar, Já a este, pelo 
integral desempenho de sua ânua tarfea, já a V. S., pela segura 
airectriz, que lhe deu e, sobretudo, pelo~ esp!endidos artigos, com 
que O mustrou e que li sempre com sa.bsfaçao e louvor. 

Tenho recebido com regularidade O DESTEMIDO, e, como 
'dignus est operarius mercede sua, aqui vae o cheque do _pagamento 
lle minha. assinátura ânual. 

Mando-lhe tambem affectuosa e larga_ benção, com a repe
iição do anélo de vê-lo, não longemente, diario. 

t José, Bispo de Bragança 

_ ·, De S, Excla. Revma., o sr, Dom José Carlos Aguirre, BispOI de 
.-Sórocaba, recebemos o •seguinte cartão, que tambem constitue um 
bónroso estimulo para esta folha: "Ao Exmo. Dr. Plinio e a seu 
-valente "Legionario", as melhores bençams para 1939, com votos 
w, triumpho em toda linha, pro Christo, Eclesia et Patria ". 

s. Excia. Revma., o sr. Dom Paulo de Tarso Campos, Bispo 
de Santos e antigo assistente ecclesiastico do "Legiona.rio", enviou
nos tambem sua preciosa benção: "Ao presado Dr. Plinio e a todos 
os que trabalham no "Legionario", Dom Paulo de Tarso Campos, 
muito grato pelos cumprimentos, roga a Deus, Nosso Senhor, lhes 
-conceda as bençams mais preciosas em 1939 ". 

Do sr. Dr. Alceu Amoroso Lima, Presidente da Acção Catholica 
f.'1r~'lirA, ~~ J;e.!!eJl.e~ ~tjJ, j))lÃat p11rAA~ f,elici.tl!,i.õlll,lit , · · 

viduo certo philosopho allemão. 
Em tudo - seja no Estada ou na 
Igreja, seja na familia ou na pro
fissão - o social está intima
mente ligado ao individual e, sob 
certo modo de vêr, o :social so
brestá ao individual. Porque e 
homem não é mais que- _ uma 
parte do todo, sem o quai não 
poderá viver. Se é um ser social, 
deve pois subordinar-se ao fim 
desse todo, e muitas vezes, até se 
sacrificar por elle, porque a exis
tenc!a desse todo é nectcssaria a 
si proprio e aos outros . 

Mas esta superioridade do to
do sobre a parte, não impede, 
em outro sentido, certa superiori
dade da Pessôa humana. "O ho
mem - notam os theologos de 
F'r!burgo - emquanto substancia 
espiritual e immortal, possue um 
valor que não pode ser sacrificado 
a nenhum outro valor creaclo ". 
A zoc!edade tem como fim o 
bem da Pessoa: ne 0 te sentido, a 
st,ciedade es~á suboi-dlnada c,o di
reito primordial da Pessoa huma
na. E' esta Pessoa humana, e não 
o Estado, quem tem a µremessa 
de Immortalidade. E' a Pcs~oa 
humana que por sua natul'eza 
ospiritual possue uma capacida
de infinita. Dissera-o Jacque3 
Chevalier: tudo muda para o ho
mem e para a sociedade que elle 
constitue, conforme creia, ou não, 
na immortalidade da "lima. 

Explende a importanci::t destas 
verdades e toda a sua força li
bertadora quando posta~ em con
fronto com os erros racistas, to
talitarios. 

A TYRANNIA ESTATAL 
NA'. ALLEMANHA 

giosa, até ·ena, desapparece _dian
te da adoração devida ao Estado. 
A Allemanha actual resuscita a 
antiga, a velha maxima dos tra
tados de Westphalia: cupis regio, 
epis religio, ;_ maxima de que 
tanto se apaixonou Hobles - o 
homem deve seguir a religião de 
seu chefe • 

Não ha mais que um só director 
e que uma só justiça: é o inte
resse do povo allemão, tal como 
o define o Fuehrer: - incarna
ção da alma allemã. Se o Fueh
rer prescreve tal religião - seja 
a catholica, seja a judaica ou 
protestante, todos devem incli
nar-se, sob pena de serem maus 
allemães, que é necessario elimi
nar do corpo social. 

Ainda mais. Suas palavras são 
de fé, não só para os allemães 
da Allemanha, mas tambem para 
todos os allemães do extrangeiro. 
Devem todos prestar-lhe jura
mento de fidelidade incondicio
nal, e a agir conforme a suas 
ordens, sejam quaes forem. Ou 
em outras palavras: o significado 
antigo do estado territorial está 
abolido. Chefe do Deustchtum, o 
Fuehrer torna-se o titular de 
um poder que transborda as :fron
teiras: Apparece como o papa de 
uma nova religião - religião al
lemã - á qual está sujeito todo 
o allemão, mesmo no extrangeiro. 
E' de se notar o caracter mais 
religioso que politico do nacional
socialismo allemão. Isto annuncia 
que,· em filtro mais ou menos 
remoto, advirão dias "agrada
veis" aos Estados que têm mino
rias allemães ou colonias teuto
nicas. Teve disto a prova a in
feliz Tchecoslovaquia. Inutil é 
insistir que será applicado o mes
mo processo ás minorias slavas, 
lithuanas ou dinamarquezas en
quistadas na Allemanha. Porque 
o direito não pode ser o mesmo 
para as raças inferiores e para 
a raça superior! . • 

N!etzche tornara-se arauto de 
uma reviravolta no quadro dos 
valores moraes. Com a Allema
nha actual e a nova Weltauschc.
nung, assistimos a uma troca de 
valores moraes, ainda maior, que 
attinge tanto a rellgião e a mo
ral, quanto a politica e o di
reito. A maior transformação no
t.a-se na concepção do Estado. 

Desde -o triumpho do Chrls-
~Ç~~élq~ ~.~ ~,~ .eª(:l 

Importantes declarações do Revmo. Pe. Arlindo Vieira ao LEOIONARIO sobre a situa
ção do ensino no Brasil. Reformas inefficientes. As vantagens da liberdade do ensino 

Encontra-se em São Paulo o 
Revmo. Pe. Ar-lindo Viei-ra, já 
muito conhecido nos circulas in
tellectuaes desta Capital por 
tantos titulas que o tornam cre
dor da :mais viva. ·admirá'ção et>! 

São Paulo e em todo o Brasil. 
O insigne jesuita, natural d~st,) 
Estado e .pertencente a tra,licio
nal familia paulista., illuscrndo 
pregador e educador, muito se 
tem destacado pela ,campanha 
pers,istente e -sabia feito. em pró! 
do ,melhoramento do -ensino no 
Brasil. Nesse sentido, é o R,,_ 
verendissimo Pe. Arlindo Vieira 
uma autoridade de renome in
confundivel e de projecção n.<t
cional. Desejando ouvil-o sob,·e 
a actual situação cio ensino, ,;,s

.pecialmente em vista de altera
ções recentemente effectuadas, 
fomos gentilmente recebidos por
S. Revma. no Collegio São Luiz, 
onde se acha hospedado, 

Permanece o maior de todos - '.nefcriu-se V. R. ao Curso 
os males, o mal que tem sido f Complementar; não será elle um 
objecto de condemnação gerai, eorrcctivo efflcaz das :falhas do 
isto é, as quatro provas pa:- c•.t.1·,;o fundamental? 
ciaes, essa "plalsanterle démor,i. - E' verdadeiramente lastima• 
Usante" como as .qualificou m:t· vc 1 vr.'r tantos jovens intelllgen• 
glstralmente um ~rofessor e•, - t,,, que, em um ·longo .periodo de 
trangeiro da nossa Univerni- :sd0 annos, poderiam ter rece• 
dade. bido uma soléda foi,mação !nt~!· 

Permanecem os mesmos pro- lectual, condemnados a vegetar 
grammas doidamente encyclo;,~- durante o restante da viela na 
dicos, já ,pelo numero excessivo mais lastimosa ignorancia ! 
de disciplinas. accumu das e,n Nos cinco volumes que p:i')li• 

quei -sobre a que~tão do ensino, 
·mostrei, com abundo.ncia de nr
gumentos e o exemplo dos- pai
zes mais cultos do mundo, tódl) 
o absurdo dessa ·especlalisaçlo 
prematura, aggravada ainda uor 
programma!j .phantasticos e ou
tras circumstancias. 

O curso complementa.r estit ~ 
completamente desorganisadc; 
tornou-se de todo ineffi.ciente e' 
só serviu para confirmar a !na-
nidade de tod-o nosso ap.parel:<ia ... 

O. "LEGION ARIO" ment-o escolar. Aliás foi elle pra
'tioomente absorvido ;pelas csco-

Co.meçou o illustre entrevista- -las -superiores, -as quaes e.ccor• 
do -por se referir com e. mais rem os alumnos <l)Or julgarer,'l 
viva sympathia ao LEGIONA- que ahi terã-o o exame de en• 
RIO. muito louvando a orienta- trada mais seguro. 
ção e o vigor com que procede Tanto é assim, que.a :pr!maf• 
esta folha e declarando estar ds :ro. preoccupação <lo!l' collegios 
pleno .accordo .particularmente ' que ·se aventuram a .fazer ess!J;. 
com .nossos commen'tarios quan- ex.periencia é pro:curar obter-
to aos factos politicos conccr- j professores das <liveri.;as- Fa·cml• 
nentes á Igreja, e recentemente dades. Sem isso difficilmente 
occorridos na Europa. : conseguiriam as matricu,Ja,s suf--

Accrescentou que todos os Pa- ficientes .para -enfrentar a ta1ea; 
dres do Collegio de Santo Igna.- exhorbitante, ,extorsiva :e qua,sf 
elo -são ardentes leitores ~t:l. prohibitiva de 24 :000$ ,annuae3 ,, 

folho., destacando-se entre!' Jles além de :1:500 de 'taxa de inspec~ 
o Rev.mo. Pe. Leonel F . nca, ção ,preliminar! Isso tudo ,se,m 
que é assiduo leitor do L GIO- -levar em <:!onta os 12:000$ CO'l' .... 

NARIO que, com frequencia, cm Revmo. Pe. ARLINDO VIEIRA respondentes ao curso funda .. 
·palestra, commenta encomia-sti- mental e que .se -conv~rtem em ,. 
camente ! cada_ ,serie, já ;pelo desenvolvi- 24 :000$ quando -o numero da 

- Que nos :diz V. R. a res- mento que toma~,-; ab1'angendo alum1;10~ va'? e.Jém de 400. Mui4';. 
J>'eito ,los ultlmos de.eretos rela- .mil nin·hartas _que até'. os esp.:)- gente ignora •estas bellezas. ·do· 
ti vós ao ensino -'ê das s.ondições' cia!Jstas ignoram, e só serve11, ·!1oss.9 e1;s_ipo, _ ~ue ,çlifiwm:. d;e nó, 
qeste no· mómcnto actual? - c.:, ~par.~_ opprimir ·a memorJ,e.·. ~s·es os, •_est .eµ; ~~'l\'i'el!sém.:~ S!l,• _. - · - ·,_. 

''ós pÓf.'1'.'1e~guntai:: e. , · rádos· m'.eninos,rt a · · · b~ ,d tos .d.eii>ri-metités~ . , .. - . -· · , 
:: · 'l.~.::'i · ~-· . - _- ~:,.# s·;&í~à~_ti> v~ , t iA-m;:,cofu. it-ó~i~i" '·, ·,· ;.",'M "~'-'' 

-~ ~-.. .. ~~ór~lt -J • ··:.~:·rpé.~~i::-'lli!i;-.,if,1 
MEDIDAS INEFFICIENTES cratico que· estonteia ·inspecto. villsados? O cU'l'~o •cómplei:nen .. ·· " ·· 

- Alguns exageraram ,a im
portancia do decreto que. revo
gou -ce1'tas concessões do L~g;,_ 
,!ativo, contro.rias ao que est:1-
tuia a .reforma que está <''n 
vigor. . 

Houve até quem falasse e:n 
reforma do ensino, nessa refoe
ma necessaria e urgentíssima. 
nessa reforma ha tanto t~mpo 
esperada. 

Infelizmente, não ha nada d:.,
so. As medidas que acabam ·de 
ser tomadas, .mediante o dccret0 
a que nos referimos, pouco c-,1 
nada contribuirão para melho
rar o que impropriamente ch<t· 
mamos ensino secundaria. 

Antes, algumas dessas medi
das irão anarchisar ainda mal$ 
o ensino e dar occasião a gra
ves abusos. Com effeito, a pr~
va oral será doravante obrigato
ria, mas valendo apenas 1!10, 
todos os alumnos que tiver0m 
conseguido media na 3.ª ou 1.• 
-prova parcial, poderão repudia!
ª e .muitos o farão. Se forc·n1 
obrigados a -submetter-se a efüt, 
esses alumnos revoltados, segu
ros já da approvação, -convert,,
rão os ,professores, os colleg!os 
e o ensino em objecto de irrisão. 
Quem póde crêr na. seriedade 
desses exames, ·mórmente nos 
grandes collegios? 

O -periodo escolar deveria pr,,
longar-se ·por 'lodo o mez <le D€' -
zembro e, se essas provas oracs 
fossem tomadas a serio, seri<1 
necessario tempo muito mais di
,latado. O alumno que, por qual
quer motivo, doença grave ou 
morte dos proprios '!}aes, não 
puder comparecer a o.lguma d~ q 

quatro provas parcio.es, não t~r,t 
direito á segunda chamada. IsJ·> 
dispensa commentarios, mót·
mente tendo-se em conta o va
-lor. que 13e at'tribue a taes pr.J
vo.s e a suppressão dos exam,,s 
de segunda .;pocha. Em cach 
collegio, dezenas de alumnos vã,) 
ser injustamente damnificados 

0 
Como uma lei injusta não obri
ga, multiplicar-se-ão os casos de 
fre.ude, com grande damno ,para 
a formação moral da juventude. 
Toda a nossa -legislação escohr 
é uma serie de absurdos; é dif
ficll dizer qual é o maior. 

, O Q'UE FICA .. ,: 

Permanece o absurdo da pro
moção por disciplinas; de ma
neira que um alumno, aliás es
forçado, por causa do desenh,>, 
para o qual não tem nenhuma 
queda, ou por um capricho <le 
um professor qualquer, terá qnc 
repetir o anno, e, se lhe succ~
der a mesma desgraça o anno 
i,egulnte, a · lei o condemna a 
deixar _para semv..re os be.ncos 
<!Q ~olle~!Q 1_..'.c" .... 

res, directores, professores e · tar, completamente desvfrtuado 
alumnos e converte as secreta. d_~ ,sua finalidade, objecto de 
rias de nossos ·collegios em fa- .torpe exploração, tem a.penas 
brica inexgotavel de ,papelada contribuido para aggre.var o e_s.. 
inutil. -tado de decadencia em que so 

Permanece a taxa elevadissi- encontra o ensino 'Superior. 
ma que torna o ensino apanagio - Em que ficou a reform~ 
das classes abastadas. Ha cerca pelo Conselho Nacional de Edu .. 
de tres annos, o então DirectJJr cação? 
do Ensino, inaugurando o curso - Até agora, infelizmente, n!l.o.. \ 
-complementar de um grande col- -pe.ssou de mero '!}rojecto. Entre-
legio do Rio, não hesitou ern tanto foi -essa -reforma a unl-ca 
declarar, alto e bom som, pe_ran- cousa seria que nestes ultimas · 
te uma selecta assistencia e dz- annos se fez em pról do ensinl) •. 
zenas de cobaias (assim cham-,u Tudo o mais ·são ninharias, ver
elle os jovens estudantes que niz enganador com que :se pto•
inicio.vam o cu_rso), que o en3i- cura encobrir o.s chagas putre-
no no Brasil é uma industria, f:actas desse misero agonisante 
que não ,poucos -collegios da que ,responde pelo nome de i!n• 
Capital ,pagam ao governo um sino -secundaria. 
imposto maior do que o que se Ao ser ·concluído o trabalho '?~
arrecada das mo.is importantes -haustivo do Conselho, :muitos te• 
firmas commerciaes. miam a barreira do Legislativo. 

Este facto, registrado pela Removido esses i~pecilho, tr:-
"Revista Brasileira Pedagog!ca·•, dos esta:vam persuadidos qu: ,e.m 
deve ser tranl)mittido ii. 1Joste- 1938 seria posta. em execuçao a 
ridade. Caracterisa bem 0 -- esni- nova reforma. Sel-o-á ao menos 
rite, de uma epocha. o Esta\!o I este anno? SeJao-á algum <lia? 
Novo -não póde deixar de in- Pa_rece que o pessimismo, o de,i

-surgir-se contra esses innomi- ammo completo já -se a-poderou 
~aveis escandalos. (Conclue na s.• pag.) .-

Na Austriar 

O p·:ro~a1tantismo deixa-se 
devorar Pelo 

Em outros . tempos, foram os sequazes da pseudo Reforma. l'ro
testantes que, p_regando a "monarchia de direito divino",. fornecem a 
armas ideologfoas em que se baseou o absolutismo dos reis Hoje, çs 

protestantes submettem-se docilmente ao absolutismo do Estado to
talitario. 

Bem differente é a attitude dos cathollcos! 

O Cardeal Faulhaber se oppõe desasso_mbradamente á. omnfpo
tencia . do Esta_do e á paganisação racista, como em outros tempos 

o Cardeal Bellarmino se oppunha ao absolutismo dos reis, E os 
protestantes, emquanto isso, que fazem? 

Diga-nos a insuspeita revista "La Idéa", de Montividéo 

insuspeita por- -ser protestante e... favoravel ao governo commu-

11ista de Barcelona (tudo isso confére, na babel do protestantismo!) 

Em um de::seus ultimos numeros, informa-nos aquelle periodico 
que, com a an'nexação da Austria á Allemanha., a Igreja Evangelica, 

transformou-se em parte da Igreja Evangelica allemã.. O Conselho 

Supremo da Igreja poz a direcção da Igreja nas mãos do sr. Rimer. 

procurador do ·Estado, e do pastor Eder, ambos partidarios do na,~ 

cional-socialismo austriaco. A annexação á Igreja Evangelica allemi 

foi effectuada por intermedio de seu departamento de relações tex .. 
teriores. 

Conclúe a noticia em questão affirmando que os meios dirigen .. 
tes de tal Igreja esforçam por estabele9er o futuro da mesma. 8111 
bases unicamente espirituaesl •• ._ e - · - · -
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OltA BOLAS! 
O incvitavel sr. Mauricio de 

11:edeiros desovou, ha poucos 
dias, ,mais um de seus inevita
_;veis artigos a favor do divorcio. 

Decididamente, se este escula
:Jlio continuar assim, estaremos, 
para sempre, livres de t~manha 
:praga social. E' evidente que 
<U-m continuo remoer desafin·ado 
ode coisas disparatadas acabará 
!Por encher de horror ao mais 
,feri'ifoho divorcista, com.o não o 
faziam os m-ais -concludenles ra
iclociriios. 

Ora, acontece que a argu-men
,taçãô do sr. Maurício é em tudo 
,semelhante á musica. -roufenl1a 
,de uma victrola velha, daquel
Jl,es de corneta de lata. 
; Vamos aos factos. No ar'ligo 
ém questão, o seu indir;itado au-

- <tor refe1,iu-se e. um certo casa0 

:.niento, occorrido no intecior de 
:nosso ·Estado, após o qual a es
'.!Posa recusou-se a conviver com 
-o conjuge. Este ultimo, a vista,. 
disso, .pleiteou a annullação dó 
,casamento; victorioso na primei
;ra. ins'tancia, _ foi derrotado na 
:~egunda. Como era de ·esperar, 
o -sr. Mauri-cio ,concluiu dahi a 
.!necessidade do'.divorcio. O ,que, 
~rêm, foi •absolu_tamente _ ines
·tperado, ,para quem o julgasse 
!Uma pessoo inte!ligente e ins
'truid.a, foram as razões de ~que 
·se serviu -para ,extrahir a. con
sequencia. 

- Se eu comprar uma casa e. 
alguem (diz o nosso homem), 

_:Jlagando-.lhe o ,preço ,estipulado 
llO acto da escriptura, e, ao 
ipretender mudar-me .paro. a no
va propriedade, encontrai-a fe
chada e guardada pelo antigo 
:proprietario, que .se oppõe a que 
eu tome posse, evidentemente o 
contro.cto está nullo. Assim tam
'bem com o .contracto de casa
mento. 
· Não ha duvida, o sr. Maurício 

· de Medeiros fez o -papel daquella 
:princeza encanto,da 'que não po
dia falar, .porque de .. sua bocca 
só sabiam sapos e lagartos. Com 
,a differença (diz a lenda), de 
-Gue aquella princeza era ,linda. 

Ora, .sr. Maurici,o, se o an
tigo dono não quizesse entregar 
a casa, sabe o que é que uma 
,1pessôa sensata faria? Muito sim-

•-iplesmente ,µavia de propor uma 
.acção de itnmissão de posse. 

Não! Isso não ê alguma coi
;sa que se coma! E' apenas o 
;remedio jurídico para aquella. 

-situação. O cont_racto de compra 
e venda é que não -estaria nullo 

: .. ide nenhuma forma. 
Pois é! E' verdadeiramente 

.iUtna pena:J Entretanto, nós aqui 
· :nunca .nos- mettemos a falar so-
f-lbré' ~pdíi!i~i:/:'.:'.· _ 
V Dír,se-.â, ,p·orém,· q:ue· tudo isso 
'._«ião ~etirt,gii· o amigo. da questão, 
: :que'-~errrt(mece de ,pé. Perfeita-
mente, mas ondé é que o 
1Sr. Mauricio de Medeiros foi 
;buscar· essa idéa de considerar 
-!O casamento como um contracto 
_-equivalente ao de compra e 
::wenda? 
_- Não ,sabe,- ,porventura, que 
;:até mesmo ,nos paizes divoreis
'1e$, Jia uma differença da agua 
jpara: o yinho entre uma -e outra 

;,cousa? 
f Sr. Mauric!o, nãd tenha .pre
\<t'.ensões á sciencia dnfusa ! Leia, 
:jpor exemplo, o Cod.igo Civil 
.Froncez, um dos :primeiros a ad
.'im!tt!r o divorcio a vinculo, e 1â 
·iehcontrará .um artigo que de
i:!ara serem objectos de con
tracto sómente as cousas que 
\estão no commercio. Prompto ! 
)Nem a qualquer contract<:> es 
jp6de comparar o casamento ! 
(()i.I achará o sr. Miwricio que i homem e a mulher ,são ob
JMtos de commercio? ..•. 
,.:;,os maiores juristas do mundo 
;i'i.ielro reconhecem a impossibi
Ü<'Ía-de de eonsiderar o casamen
~if:'.uma situação es'tl'ictamente 
~p,i;itractual. E a observ~~ão da 
teà.lide,de social da familia foi 
ó!':i:i:i'.e aevou muitos delles á theo
i!-fli:. da instituição! ,para superar 

· ~inltivamente a ldéa do casa
mito coíno puro contracto. 

'·f..:~em ;-º- .Sf-.~~:U.ItC.!? ~~-cl~~----

LEGIONÃRí'c'r"3! 'comrn,..éntou 
,:, allocução de Natal, profc
rid~ pelo Santo Padre. O 
commentario abrangeu, entre
tanto, apenas a parte em que 
o Pa.pa denundou perigos e 
condemnou erros. Resta com
mentar a parte positiva, de 

\suml'\'):a importancia. 
EmC: nosso ultimo artigo, já mostra

:mos os incalculaveis inconvenientes 
que, de uma. colisão profunda entre o 
PapadQ e o regime fascista, -poderia 
decorrer .para a "Santa Igreja. Real
mente, ninguem poderia. prever a at
titudc que tomaria o sr. Mussolini, e 
e.s restricções parciaes ou até totaes 
que e]1_e poderia impor ao normal func
cionamento dos orgãos que compõem 
a administração ecelesi0.stica. Ferida 
a Santa Sé, o mundo catho!ico inteiro 
estaria ferido, -e os mais graves assum
-ptos religiosos de toda a Christandado 
,poderiam soffrer uma interrupção no 
seu curso normal, cujos jnconvenicn
tes é absolutamente impossível de 
calcular. 

Entretanto, o Santo Padre, na gran
dero de sua sabedoria, julgou dever 

1 enfrentar todos estes inconvenientes, 
exclusivamente para evitar que a Je·
gislação italiana ferisse dois pontos: 
a doutrina catholica sobre o ma.trimo• 
nio e a liberdade da Acção Catholica. 
Em outros termos, ainda mesmo que 
os m1;1is pesados inconvenientes desa
-ba.ssem sobre os interesses religiosos 
<le toda ·a Christandade, não .seria pos
sível, de nenh9m modo, ao Santo Pa-· 
dre, ,permittir que estes dois pontos 
fossem violados sem sua palavra do 
:protesto paterna.! ,mas santame:1te eles~ 
temida. Podem os catho!icos de nossos 
dias ter uma lictão mais su1'1ime, a' 
respeito da grandeza do matrimonio' 
sacram'i!nta! e da Acção Catholica? ,::;/ 

Não basta que nos preoccupemos' 
com os erros do fascismo. Os eatho-' 
licos _ .pevem ser anti-communist3_,;,
anti-nàzistas, anti-Jiberaes, a.nti-socia~ 
-listas, anti-maçonicos, etc., ,porque s,~_,,-
-catholieos. E nunca, como pensa cer •. 
gente, ser eatholicos porque são an -
communistas, anti-nazistas ou qual
quer o,utra coisa do mesmo genero:j 
Odiamos, certamente o erro. Mas esse. 
odio é uma consequencia do amor ál 
verda·ae, Mais, P?rfanto, do que con-) 
demnar o erro, importa-nos conhecer, 
e amar perfeitamente a verdade. E',:. 
pois, · para nós, da mais alta impor, 
tancia, examinar as duas grandes ver
dades que o Santo Padre affirmou, 
repetindo com o eloquente vigor que 
todos Lhe conhecem, a doutrina já 
ensinada por seus ,predecessores. 

Infelizmente, as dimensões de um 
simples comquanto longo artigo de 
jorn-al não nos permittem que trate
mos devidamente de ambos os assum
:ptos: Preferimos, pois, escrever hoje 
-sobre a Acção Catholioo., reservando
nos .para abordar, em outra oppa,rtuni• 
dade que se offereça, a. questão do 
matrimonio religioso. · 

-, 

* • O que se dá., na Italia, a. respeito 
da Acção Catholica, é facil de descre
ver. O governo fascista, pela propria 
natureza do regime, ten_de a enfeixar 
sob sua autoridade, e a orientar para 
os fins por elle colime.dos, todas as 
activida.des sociaes. Não lhe convem 
.pois, e isto está na propria essencia 
dos estados 'totalitarios, que fique 
fora desta. orbita qualquer organisa
ção. Estado "totalitario" significa Es-

' tado que abrange tudo, que intervem 
, em tudo, que orienta e que disciplina 

tudo. ])::, neste "tudo", t-anto estão 
· comprehendidas a economia, a defesa 

sanitariti, e a defesa militar do paiz, 
quanto os esportes, as artes, a cultu
ra e ... , a Religião. 

1 
Entretanto, Mussolini tem mitigado 

nc.tavelmente, na pratica, os prmc1p10s 
da ala _mais ardida do partido fascis-

ta. E, por islo mesmo, tanto quanto 
eu saiba, nunca ou muito rararncntc 
se verificaram na ltn.li:t conl'lictos en
tre as_sociações religiosas como Con
gregações Marianas, Ordens Terceiras, 
Conferencias Vicentinas, <etc., e ele-·
mentos fascistas. Ao menos d-epois da 
reconciliação subsequente -ao incidente 
de 1931 e á Encyelica "Non abbiamo 
bisogno", nunca ·mais \:!ouve difficul
dades. 

Houve-as, entretanto, e muito for
tes, quanto á Acção Ca.tholica, a tal 
:ponto que ·mesmo antes da questão ra
cista ella tem sido o pomo de discor
dia de diversos conflictos -entre o Va
ticano e o Quirinal, eonflictos estes 
que, -em 1931, quasi tiveram -um des
fecho altamente dramatico. Na sua 
allocução de Natal, o Santo Padre al
lude a estes factos, e mostra que el
les attingiram uma tal ,premeneia, que 
já não Lhe é possível calar. E, a este 
.proposito, o Santo Padre repete as 
manifestações <le particularíssimo ca
rinho que já tem tido, em innumeros 
outras opportunidades, -para com a 
Acção Catho!ica, "a menina de seus 
olhos",_ como Elle mesmo já disse. 

* 
Cabe aqui o primeiro co.mmentar10.-
0 Santo Padre, pela. natureza de 

seu augusto -cargo, -nunca ,póde dar 
sua adhesão a doutrinas erradas, nem 
consentir em uma mutilação dos di
reitos de. Santa Igreja. Entretanto, a 
Igreja é Mãe. Por isto mesmo, na or~ 
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Plinio CORRtA DE OLIVEIRll' 

Pelff ~ran~cza e 1mer~a~ê 
* ~a fic~ão camolica_ -1t; 

refa. A Acção ·catholica absoiutamcn
te não é, para a Santa Igreja, un1a 
condiçiio de c-xistencia. A Acçii.o Co
tho!ica é a.penas um meio que ell,t ins
tituiu para, na epocha prewnte, at
tingir mais facilmente á restauraçfto 
do Reinado de Nosso Senhor Jesus 
Christo. Mas para este fim não é in
dispensavel a Acção Catholica, no sen
tido ·estricto desta palavra. Sem ella, 
os Apostolos conquistaram o mundo ... -

Evjdentemente, entendemos .por !'Ac
ção Catholiça" aquillo que esta ex
pressão significa no -seu sentido es
tricto, -e não, em sentido Jato, qual
quer -acção praticada por qualquer ea
tholico, com .permissão da Autoridade 
Ecclesiastiea, no sentido do aposto
lado. 

* 
Nesta ordem de idéas, ha, na Santa 

Igreja um exemplo frisante. Foi o fe
chamento da gloriosa e benemerita. 
Companhia <le Jesus por ordem do 
Papa. 

Não nos cabe commentar aquella 
decisão ·pontifícia. O que é certo é que 
a Companhia de Jesus, que vinha 
.prestando então como hoje, á Igreja, 
os mais inesti.maveis serviços, que 
correspondia evidentemente a um .pla
no absolutamente ,providencial, que 
era e é uma pepineira inexcedível de 
Santos e de sabios insignes, a Com
panhia. <le Jesus que era o martello 
das heresias e a admira.vel campeã da 
Fé, a Companhia de Jesus que era 
o que é hoje, isto é, a alegria e o 
orgulho santo de qualquer homem que 
:tivesse dois dedos de senso catholico, 
a Companhia de Jesus foi fechada por 
Clemente XIV a 21 de Julho de· 1773, 

· exclusivamente afim de evitar um 
scisma. de algumas nações catholicas 

-, en't~o --governa:das" p'o'r 'élemento·s mas' 
·çomsados. 
!' A respeito dessa resolução pontifi• 
'.eia, a Companhia de Jesus, tão pro
,fundamente attingida. guardou sem
'.pre um e.dmiravel -silencio. Imitemol
;a, ·e, edificados ·pela maravilhosa dis
;ciplina ele que deu provas, tambcm 
,guardemos silencio nós. 
k- Sem -eommentar, entretanto, o facto 
quanto á opportunidade e á convinien-. 

~eia da· deliberação que o Pontifi-ce to-
.H; w.;;;w Wt Qli!!~ , ;-mou, uma -coisa é certa: é que se a 
f ,~Santa Sé chegou a dissolver a Compa-
1 , · - nhia de Jesus -sem sacrifícios de prin-
- uem concreta dos factos, condescenae cipios, ella poderia tambem, a fortir>.ri, 

ella frequentemente com a autoridade dissolver a Acção Catholiea. A Igreja 
, -temporal, afim de, s·al>vos ·sempre -não desappareee -com o desappe.reci• 
os princípios, tolerar alguns inconve- mento de qualquer instituição aposto• 

· nientes para evitar os inconvenientes -lica por ella crooda, por mais que es. 
a.inda maiores, que decorrem dos -sa instituição seja provci'loza e pro. 
grandes conf!ictos religiosos. videncial. 

* \:·. Pensamos que o Santo Padre pode-
iria, perfeitamente, afim de evitar no
:vas difficuldades com o governo fas
.ciS'ta, ordenar o fechamento da Acção 
Catholiea, desde que fJcasse bem cla
;ro que este fechamento não imp!ica-
1ria no reconhecimento, e.o Estado, do 
direito de cercear as actividades da 

:-:tgréja, mas . iâpênas 'iím. umâ. , conées
'são benevola, pare. ,evitar males 

i._maiores. 
\,•.- Neste sentido,. a eomplacencia da 
Igreja é tocante, como prova mani
festa de sua bondade ma:ternal. Bas
tará ler, por exemplo, a concordata 
entre a Santa Sé e Napoleão, paro se 
ter uma idéa da benignidade da Igre
ja em questões que não affectam os 
princi:pios de que ella é infallivcl de
positaria. 

Fechada ,a Acção Catholica, ne.m 
por isto esta.ria tolhida ,a possibilida
de de a Igrcj·a exercer entre os fieis 
sua -missão. Para isto, existem as in
numeras outras associações reJ.igiosas 
que tem florescido na Italia. até aqui, 
e que continuam a 'florescer admira
velmente ao lado da Acção Catholica. 
Sem a Acção Catholica tal qual e!ia 
está hoje organisada, a Igreja poderia 
continuar -no desempenho de sua ta-

Isto posto, está claro que Pio XI 
poderia, ,para não entrar em eo!lisão 
com o fascismo. fechar a Acção Ca
tholiea. Entretanto, o Pontifice não ,o 
quiz fazer. Porque? A rezão é evi
dente. Elle acha que,o fechamento d11, 

· A-cção Ca:tholiea 'traria ineovenientes · 
tão ,profundos, que não são compara
veis nem sequer ás maiores luctas re
ligiosas na Ita!ia. 

Se o Pontífice enfrenta tantos e taes 
perigos, para -conservar a Acção Ca
tholica na integridade de sua -pujança 
e de seu apostole.do, o que dizer-se 
dos catholicos que não enfrentam e 
não dominam -seus egoísmos, grandes 
ou .pequenos, seus caprichos .pessoaes, 
seus interesses, suas questiunculas, 
-para prestar á Acção ·Catho!ica. o mais 
decidido, o mais enthusiastico, o mais 
fervoroso apoio? 

Para a -liberdade e pujança da Ac
ção Catholica, Pio XI expõe a paz 
-religiosa de -um paiz inteiro, de um 
odmiravel e bellissimo paiz que cons
titue objecto de sympathia de toda a 
Christandadc. Para ·a grandeza da 
Acçào Catholica, não exporemos tam
bem nós algo de nossos interesses e 
de nossas coinmodidades? 

!')l'OVCl 

centc 
a. re

nome-a. 
:1:tf~-Ll·~~-:,'"'_,. l ; ~ /(& ção. de , u 1n 

representante m' dipiomalico \Y '7 füú1 elo Vat,can~ ',~,, (tr em Londres, 
sendo que ha 

muitos annos 
- o Foreign Office 

mantinha um em
baixador junto ao San

to Padre., 
Isto é um indicio muito ex

p'l'essivo da fo.rça que estão aa. 
quirindo os catholi-cos na Ingla• 
terra, força esta que obriga Mi
nistros nascidos no .protestantis
mo, a. homenagear como de di
reito o Sagrado Vigarlo de 
Christo. 

* Tambem :recebemos com v1s1• 
vel S/l,tisfacção a noticia de que 
S. A. a Princeza Maria de Sa
voia, Jogo depois da cerimonia 
do -seu enlace com S. A. o Prín
cipe Luís de Bourbon e P1wma, 
irá orar sobre o tumulo dos 
kpostolo.s no Va:ticano, e depo.is 
solicitará pessoalmente a ben
ção do Santo Padre, a cujos -pé's 
se _ -ajoelhará. 

O LEGIONARIO folga em re.· 
gistrar que, no meio de todos os 
esgares do regime fascista, a 
Casa real tem tido uma attitude 
modelar, que, ,por esta forma, j 
mais uma vez se reaffirma. " 

* O ·cmbaixe.dor <la Hespanha 
rephbllcana --em Washington, sr. 

1
, De los Rios, dando mostras de 

1 
um-a desfaçatez incrivé!, convi
dou varias personalidades ca-
tho!ica.s -a.meric;inas, ,para visi
tar a !{espanha Republicana. 

Causou tal ü1dfgflaç·ãt>' ·,,a ,hy
pocrisia do sr. De los Rios nos 
meios ealho!icos americanos _que 
Mons. Curley, Arcebispo de No
va YorJ,, en ergica.men te, decJa. 
rou que clle nfto .pass-a de "um 
mentiroso vulgar e ordinario" 
qua.ndo fala em liberdade reli• 
giosa. na Hcspanha republicana.. 

Elssits palavra-s do Arcebispo 
Curley indicam qual deve ser .a, 

conducta dos catholicos que, 
embora. anti-totalitarios devem 
combater com 'toda a energia o 
erro libera.! opposto, não procu
rando o totalitarismo ,para com
bater. o liberalismo, nem oppor 
este a aquelle, mas apenas com
batendo a ambos em no.me do 
Catholicismo. Um erro não se 
coriige por outro erro, mas pe]a 
pregação, da verdade que só na 
Igreja se encontra, e pelo im
piacavel dcsma-sc-aramento. de. 
tudo que ·se afaste da doutrina, 
catholica. / 

* Um jornal ·nazista que se edita 
na A!lemanha publicou ha dias 
um_,'?diitori~Lem.-que informa que 
·um "grande paiz -sul-americano, 
cujo nome não declina, está 
ameaçando -perseguir a Religião 
sob .pretexto de nacionalisação 
de todas as ese-olas catholica-s e, 
implicitamente, das Ordens Re
ligiosas docentes. A este propo
sito, aquella folha investe con
tra o Episcopado do referido 
Paiz, aecusando-o de _não pro
mover a necessa.rie. opposição ás 
med,idas governamentaes. 

Em virtudes de "constas" mais 
de uma vez postos em circula• 
ção aqui, nfto parece -ser neces
saria uma desmesura.da argucia, 
para se perceber a que pelz se 
refere a noticia. 

Esse zelo fingido - e nem 
poderia deixar de ser fingido -
pela causa catholica, tem sua 
explic-ac:ão. No mesmo artigo, o 

1 

jornal nazista deplora que tam. 
bem as escolas profissionaos aJ. 

l lemüs do mesmo .paiz seja31 fc. 
!-::==:;;::=====::-::::::--::.::=.,-:. ::::.::::================================~'-=================!! ehadas .pelo govnno para. evitai 

. a dcsnacionalisação do povo. . 

CATHOLICO * Notada a insinceridade da at, 
; titude daquclle jorn-al, vejamos 

agora. o commentario. que, a es .. 
tp respeito, fez o "Osservetore 
Romano": Co_rppr~rn 'EXCLUSIVAMENTE suas .Joias e seus Presentes 

J O_A LI-IA R. IA 
na conliecida 

1 - que é curioso ver um jor
nal na.zista incitar o Episcopado 
;i tom3r uma attitude de c,ppo
sição ao Governo, quand1>, na 
Allcmanha, identioo.s attltudes 
do Episcopado germanico, ori
gina:das ,por -abusos imrnensa
mcntc mais graves do que o que 
o jornal figura, são. tidos pela 
imprensa nazista como crimes 
contra o Estado. 

CASA CASTRO 
15 DE 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina da Rua Anchieta) 
relogios " E L E C T R A " Unicos concessionarios dos AFAMADOS 

ros, com seus notaveis co.nheci
·men'to de couse.,s que nunca 
a.prendeu, -estabelecer -pomposa
mente a equação: casamento = 
compre.. e venda! 

Tem nova 
::irmandade 

mesa admin1stra:ti.va a 
Sacramenío do SS. 

2 - que o fechamento das es
colas .profissionaes allemãs que 
fazem propaganda nazista ê ab
solutamente legitima, e que, as. 
sim procedendo, o referido go. 
verno cumpre simplesmente seu 
dever. Por ,tudo i-sso, deve o 

sr. Me.uricio de Medeiros ter 
mais probidade, estudando me
lhor os assumptos de que tra:ta 
pela imprensa.. Evitaria,_ as~ill';1, 
de atacar inutilmente a 111st1tu1-
ção da fami1!a, defendida 0 pela 
Constituição;' evitaria, tambem, 
de repetir os tri,stes :p:i.pelões, 
que o têm ca.racterisado. 

ÇOMP--RE BOAS 

Já está constitu!da a Mesa 
Administrativa da Irmandade do 
SSmo. Sacramento da Cathedral, 
para 1939. 

A Mesa dos Irmãos se compõe 
de diversas dignidades. Para as 
principaes dentre el!as, Provedor, 

MERCADORIAS 
. FRIOS - FRUCTAS - BISCOUTOS 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

l\tIERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

".c ... sc .......... ._ ... __ ,_ ..... 

vice-Provedor, secretarios e the
soureiros, foram eleitos respecti
vamente os srs. drs. Vicente Ma
mede de Freitas Junior, Bento 
Ezequiel Saes, Antonio e. Vasques 
Netto, Armando Fairbanks, Flavio 
Aranha Pereira e Polydoro Nunes 
Machado • 

Para a Mesa das Irmãs ,foram 
eleitas: D. Guimar Corrêa Dias 
da Silva, provedora; D. Evelina 
Giordano Vasques vice-provedora; 
D. Theodorica de Camargo Pen-. 
teado thesoureira. 

Lêr· e propagar o 

LEGIONARIO 

Trata-se ahi de uma medida 
Essa tradicional Irmandade, de louvavel nacionalismo, que 

uma das mais antigas de São só deixará de ser Iouvavel quan
Paulo, é merecedora da maior ·ao ferir os direitos inaliene.veis 

e insupeN1-veis de Deus e das al. 
sympathia, pelo bellissimo fim mas, e-aso no qual se converte
para o qual foi constituída, I rá em insupportavel e odioso 

abuso. 

p a,r c3 s,e ,n.p,r·e ;., 
num filia; .,., 

Pd;h~-Bdb,, ~ 

o, .... ..., ... ºisN·ARD- a. ciA. / 
,·, RUA :,.S m,: MAIO, 88 
./,\_ PbOn·e.;->4-~87 ··e'' $1-G48J • 

' ./ 



São Paulo, 11'5 ~6 Janeh·o de 1939 

Ul~' ··, :(~~~ J tl th.-.;u 

AA~ fl ua~e 
As ff®~l!i2@r;;@@s ~ os proj@ctos 
atr~wpz ©Ja rp~ffa.wu:a. do Revmo. 

·-o Natal de 1938 assignalotÍ·1·:cisavàmos ter. O LEGIONARIO 

1 para os ca:tho!icos paulistas o· conta, na ~essô~ do _Revmo. Pa
' ausnicioso facto do reapµB,reci- dre Carvalno, nu.o _so um a.migo 
··me1~to, em moldes inteiramente · que muito 1wcza, mas ainda um 
.novos, da Radio Excelsior com collegsa de imp.ensa. E' bem co
'·a ori,mtação catholica que fi- nhecida ,a actuàção tão provei
:zera daquella. .poderosa erµ.issora. tosa q_ue S. R~vma. vem te_ndo 
, a "Voz d-e Anchieta". Está'"cum- na "A Gazeta , desta Capital. 
,: prida a determinação das Auto- Fez-nos Sua Reverendissi~a 
'. rida<lcs ccclesias'ticas e realieada a s interessantes declaraçoes 
a aspiração de ·nosso meio ca- abaixo, falando com o cn
tholico. thusiasmo que o caracterlsa, 

Saudando a volta da "Voz de e .por essas declarações se 
Anchiet-a", prometteu o LEGIO- poderá verificar que ~ ini<:iativa 
noticia mai-s detalhada· a .seu em apreço teve ,a -mais fehz das 
-respeito. Trazemol-a hoje, gra- concretisa.ções. _ 
'ças á gentilez·a do Revmo. Pa- -- ",Quizemos <lar a Sao Paulo 
dre Joào Ba.ptista de Ca.rva.lho, a estaçào de radio que merece 
que tem sido infatigavcl nos - começou por -dizer-nos o Re
,trabalhos de direcção da Radio verendissimo Pe. Carvalho 
.Excelsior, nàÓ medindo ,esforços que seja consagrada sobretudo 
:para <lotar São Paulo da esta- o.o cultivo. -da musi-co. fina ·e, P_?r 
:ção ca.tholica de radio que pre- ahi, con'lnbua para a educaçao 

MObE·x;·o CONCER'.;.' 
8 VALVULAS, CUl'tTAS. LONGAS E ULTRA-LONGAS <1' SEMPRE 

UM ANNO NA FRENTE $ O RADIO MAIS COPIADO 
RECEPÇÃO MUNDIAL GARANTIDA O PEÇAM 

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSO A 

~MER1CO NICOLATTI 
P R d A d- N º 18 - .l.º. ,..,.., dar , raça amos e zeve o . >CU• 

Phone: 4-4423 

\Conclusão {la, .1.n pag.) 

<'ie todos os 
listas. 

educadores id~a-

- Essa reforma ,·i!"ia reso!v<'r 
o problcn1a. tlo cn.-;ino sccun
dario? 

- Em pa!'te. a.o menos, po!s 
ha nesse projecto muite1 cou31. 
excellente. Lembro, entre on
.tras, o curriculo criteriosn, a 
unifor.misaçã.o tio curso de s 3!:0 

0.,nnos, o. i·educção das prov,cts 
ipa.rciaes -a dua.s, o valor 8f"':d
,buido ús -mesmas, a suppr2ssJ.o 
das taxas. 

Mas isso não basta; o currí
culo póclc ser preJudicatlo prJr 
.programmas do outro mund0, 
como os que estão ac'tualmcn:e 
cm vigor, mórmenb os de Ma
.thematicas e de Sciencias. 

A p<'nns hn , .. erfi professor que 
nilo pense a;-;si1n, n1as pouquis
si.mos se :.atrevem a ,n1anifcs~::1.r 
seu .purec~r. E' que ha out!'~s 
interesses que falam ma is alto 
que os interesses do ensino . 

A unicn. sancçfw possível do 
ensino secund2.rio é o exame fi
nal do Estado, ou o exame ,de 
ma.clur0za na conclusão do curso 
gymnasial. 

Pleiteando esta medida, ·nfto 
estou fazendo supposições chi
nlericns, inauditas. E' a solução 
adoptada por todos os paius 
cultos que encaram o ensino co
·mo u1na missf'to sag-rada e não 
como uma industria rendosa. As provas parciaes deviam 

ser simplesmente supprimidrts; 
esse systema pueril fracassou <"e VAXTAGRc'<S DA J,JfiERDADE 
todo. UE ENSIXO 

- Qual a ma.lor clcficiencia (la 
referida reforma ·r São innumcras as vanta.<sens 

_ Parece-me que está na s;m- que ·advêm desse systema. Hoje 
os collagios <lo paiz se dividem 

.pies restricGão de um abuso ou cm duas grandes cathegorias: 
de uma serie de abusos que dr.- colle,gios que são meras emprc
veriam ser completamente eli- sas commercio.cs e collegios que 
minados. · t - h l · 

Refiro-me a nossa compkxn e I e~ "º <'mpnn '" os em uma mis-
. · 1 · 1 - 1 E sao suhl1m~. qnnl é a de minis-

,perrncwsa. eg,s ªG~-0 csc? ar. 's- trar á moc1dacle uma boa fo~-
,se monstro deve ser JugulaJo - 1 . \ t 
,sem piedade. ' maGno mora, J'- que ou ra con-

Liberde.de, liberdade ck cnsi- sa nilo poclPm fazer. Os primei
!?lO ! A inspecção, com todo r,eu ros nfto procuram ensinar. os 
formalismo grotesco, é u1na- 1.,i- seg-uTirlos não yio<lem f'nsinar. 
lheria. Ainda que todos os ins- Impccliro.m-nos d 0 exercer cs3 a 

~foc;~:::ntecu~pr~:~~:n de~'.~~~c;:~~ ~~;"\º ;;o~~l~;k~~lv~: s!';:1 a~·;~; 
fa7.iarn, os 0nv0lveram ne~:rn. 

processo só .poderia ser preju- rêdc ernm<l.ranhacl-a da nossa ne-
dicial á causa do ensino. fasta legislaGão escolar. 

Os directores de collegios e os Sendo assim, os alumnos d,)s 
prúfessores; se não forem ho- col10gios serios como os dessas 
nestes, poderão ludibriar tod)s tahn s que ostentam o Jetrei,·o 

=ós · â!iip'o·stivos· da ·lei. l "Officlalisado", "isão · lgúa1il1í!nte 
Excellentemeate escreveu o nullos. Os .melhores revelam 

Dr. Mario de Souza Lima, !én'c uma ignorancia apenas concebi
cathcdratico do Gymnasio '10 1 vel 
Estado desta Capital: "Quanto 

I 
Libert<'tdo o ensino das alge

á inspecção parece-me que .s.:, mas que o suffocam, h,1veria 
dév0 reduzir á parte puramen:e ~muktção entre os collegios. Es
admínistrativa: condiçõ,0 s de tes attenderiàm -mais á qua!id!l.

.edificio, hygiene, capacidade <lns de dos alumnos do que a.o n•l
aulas, laboratorios, regularidade mero. 
de matricula e .promoções. Pode- Os que vlveín exclusivamente 
-rá o mesmo inspector servir 8'11 de exnlorar o ensino, ficariaw 
·mais de um collcgio, com :~ran- logo dt1~1nora1isados e dentro Btn 

de diminuiGão dos onus que a::- pouco dcsappareceriam dezenas 
tua.Lmente gravam o ensine;, ·· de tendas qué, á -sombra dá fis-

L F>G l O N A R T C-

í 

Radio /Ex.celsioru 
J,,. BJ,. ·. Canra.lllo 

Homens-que:·· 

·trabalham 
do góe,to·:·il.Í'tistiêo · do povo. Po-
deria, á · ,primeira vista, parecer 
temer.idade or'ganisar-se uma es
tação•: de radio que .não admit
·usse 1,m ,seu microphone outra 
·cousa não fosse musica educa
tiva. Éntrctanto, é precisamente 
nisso que está a razão do exlto 
que estamos tendo. Vejam-se as 
resposta-, á "cnquête" que fize
mos ,sobre o assumpto, respos
tas que teen'l chegado, em quan
tidade, aos nossos estudios, con
firmando todas eloquentemente 
o gosto já existente no povo -pela 
music·a fina. Ha cartas realmen
te admiraveis que comprova.m o 
ijUe digo e mostram como a mu
sica fina é apreciada não só pe
las pessoos cultas, mas por todo 
o povo. Oper-arios mesmo mani
festam-se com ei;,.thusiasmo a 
favor da orientação artística se
guida ·pela Radio Excelsior e 
nos felicitam por termos aban
donado -a vulgaridade de certas 

1 musicas." 
Mostrou-nos, então, o zeloso 

Director da.Radio Excelsior uma 
grande quantidade de ca.rias re
cebidàs pela estação. Essas car
tas são lidas ás 2as., 1as e sab
bados ás 21 horas e entre ellas 
destacamos particularmente um 
abaixo assignado -contendo va-
rias assigna.turas e que tei'mi· 
nava declarando esperar que a 
"Radio Excelsior, graças ao 
gosto artístico dos seus directo
res", ·seja· ·,logo ",a mais ouvida 
das estações bandeirantes, para 
que assi-m possamos t.el-a, como 

Se V.S:' e·sque·ceü~ie de tomàr hôritem; á noite; arifes cte aorrn1i:'/tl_®s-t 
colheres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo. ~\'l<~gµa;\:nã.o::> 
esqueça hoje. .. · .... . .. ,,.. ·'.· .. 

Tome duas colheres de VeittrE!-Livre· hoje;· á ·noite/ârtt~s:·de iô:para);. 
a cama, que amanhã passará o dia bem'.·e trabalhará.:com prá~r/ < 

Nos paizes mais adeantados do mundo. os homens· esforç~19~}~zemr· 
assim,:- porque _trabalham sem descanço e precisam ter o estofuago{ os 
intestinos, o figado; o baço; os rins, a cabeça, o sangue e lis arterias; os 
nervOs e o coração, principalmente o coração,, sempre em perfeita saude. 

Faç!t como ellcs e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de<dormir. 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago\,;· intesti

nos, e os limpa das substancias. infectadas e fermentações:: toxicas; 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás arterias; 
ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos; ao ce>_rasão 
( pr.,inc_ip<l:lmenJe ao coração), rins e a todos os orgãos dq C()_rpo,.. 

Tome Ventre-Livre hoje, á noite. 

* ': * • 
Lembre~se sempre: · 

Ventre-Livre não é purgante 

Tenha sempre em casa. 
alguns vidros de Ventre-Livre 

1··~····11· o{-~-~ 
pioneira de uma idéa sublime 
partida de corações· catholícos 
de que .partem as mais bellas 
iniciativas e a.s acções mais per- ideaes, promptificaram-se gentil- ainda uma palavra' sobre a "Ho-1 não visamos a publicidade! m: 

(

. feitas." mente a. collaborar eomnosco. ra Infantil". Tambem e. temos para a realisação ,plena. de nos-: 
- "Assim é, pois, a Radio Ainda dentro de nossa fina.lida- em organisação, contando para sos intuitos, ,espere.InOB WLo n<l!J'l 

de educativa, o competentíssimo tal com a dedicação e a compe- será negado o apoio daquelles: 
. !:~~~sio~d~1~;~i~!~aç~~0 :~~i~~te~ Prof. Caldeira Filho iniciará. um tenda da exma. sra. Regina que os podem comprel).e:nder, e'O•j 

curso de cultura musical, uma Melillo de Sousa. A "Hora ln- bretudo dos ca"thollcôs,, que' ip1'~1 1 nosso entrevi stado, e .para ,pre- vez ·por semana, e uma. vez por fan'til" da Radio Excelslor não cisavam ter â -sua estação de~ 
', hcncher 't?.l objectivo ·espera ter · á t h. t terá por f1"m apenas descobrir radio, e ~-hi a te"""', ·E· ~=r·0 mo.,:,' 
: 0 anoio não· ·só de -todos os ca- mcz orgamsar concer os is o- ~ ....,.. .,,..,_ = .... , 

thoÍicos, mas de todos os apre- ricos, -sobre todas as escolas vocações artísticas, mas sobre- com esse a,poio, <i:l:Í'ege.r a pelo, 
ciadores da ,musica. Esse apoio, musicaes. tudo a educação das creanças m-enos dez .mil .soei~, e aasrm, 
felizmente, -não nos tem faltado. "Mas nil.o nos restringimos sob a eglde <los -pr-incipios ca- a nossa estaçã.o podera ,prescin..i 
Ainda hoje fez-se. ouvir gracio- apenas á. musica. Puzcmo-nos tholicos, que são os grandes <lir da rpubllci<laide, ,para a.pr~ 
sarnente •em. noi;sos estudios O êm contacto com bem conheci- princípios inspiradores <le todos sentar aos -seus ouvintes ·num~ 
notavel quarteto Oliveira Ba.r- dos .professores de cursos .gym- os nossos trabalhos." ros escolhidos ,e agrada.veis." ·" 
ros; · dirigido· ,pelo illustre sr. dr. nasiacs e · complementares, os Os radio-ouvintes de São Pau- Antes de no-s <lespedirmO!fj 
José Oliveira Barros. Sem ne- quacs se ,promptificam graciosa- lo já hão de ter notado que nos disse-nos ainda o Revmo. Padre< 
nhum -intuito .comme.rcia-1, ·esse. mente a dar-nos um curso de programmas da Radio Excelsior João Bal)ti-sta Carvalho que -~ 
quarteto, cuja primeira exhibi- humanidades a.o alcance de to- não f.igura. essa ,série intermina- ir-radiação d-as Missas domin4..i 
ção foi um verdadeiro triumpho, dos, e do qual constarão as se- vel de a11nuncios que .por vezes ee.es teem sido ouvidas com OI 
e que até aqui· não costumava guintes .materias: ,portuguez, tanto aborrece ,numa audição ra- mais vivo> intere~, ·t'éndÕ a es./ 
a.presentar-se •em publico, virá geographia, historia, mathemati- diophonica. Tudo isso· está den- táção recebido até: imes.mo im~ 
uma. _vez por mez executar nu- ca, physica e chimica, historia tro das normas que foram tra- pressões commovedd-Í:-às· de fa...: 
meros de ·musica classica na natural. çadas ·para. -a "Voz de Anchieta" milias .protest8:n'tes, o que mos-i 
Radio Excelsior. Teremos dcn- "Com o tempo, teremos cursos cumprir perfeitamente seus ob- tra a força do apostolâ.dõ'·:p'elo! 
tro ,em breve uma hora social, de caracter universitario, e des- jectivos de elevação artística -e radio. Disse-nos :ina.is q'ú,ê ·a, Ra~"I 
que contará <:om a partici.paGão ele ,Jogo instrucçõe..s ute.is a to- cducaçilo popular. dio Excelslor, -em combini3-Çã.o! 
do que a sociedade paulista.na dos sobre hygicne, puericultura - "Assim é realmente, decla- com ~s "Folhas'', va.e 1naugura-r · 
t2m de mais selecto, graça·s a e outros assumptos de medicina.! rou-nos o Revmo. Pe. Carvalho. um jornal falado, a ser trans• 
algumas senhoras que. compre-, Como -devemos naturalmente Somos uma esw.ção differente mittido diariamente de. .redacçil.o 
h,.,ndendo a elevação de nossos interessar a todas as classes e das outras. sem lhes fazer con- desses jornae-s, incluindo-se no 
propositos e a nobreza de nossos todas as idades, devemos dizer corrcnc1a, por isso mesmo que mesmo o noticiario -rellgloso. 

...., 
sa i~L -i d d . i1De:c2a -e e ., · n v :pnsino r&·mativo. r, · tii'rs'ó ·unr1 ensino forme de -sete annos rejeita cs• 

·sa ridicularia da especialisaç'1o 
1 prematura do nosso pretenbo 

calisaçfto official, viio arr111nnn-1 privou a rerorma q'!/1 'noje v<ie 
do criminosa.mcnt<' gerações in- J o.rruinando gerações a fio. Um 
tciras. No Rio, algumas dessas I dos seus maiores malefícios foi 
fabricas de diplomas chegaram ter accelerado a corrida ao di
ao extremo de assegurar nos 1-ploma. . Os pseudo - gymnasios 
reclames que fazem -pelos jo:- multiplicam-se de modo assusta
naes, que nào haver't reprova- dor. Já devem -ser cerca de 600. 
ções. Póde-se conceber maior 1'odos os que dispõem de algum 
-cynismo? recurso ambicionam o titulo. 

IlENF.FICIOS PARA OS 
PROFESSORES 

Nos paizcs cultos da Europa a 
seriedade. do ensino secundaria 
leva a grande maioria dos jo
vens a buscar -profissões mais 

Hoje essas bRncas de -attesta- utels á collectivida.de: a -agri
dos de exa.me acolham sem <'llf- cultu-ra, o commercio e a in
ficuldade entre o seu corpo .-10- dustria. 
cente -rapazola.s semi-analphab3- Aqui .rebanhos inteiros, oves 
tos que se contentam com t11n et boves, correm á cata do cli
salarlo de 5 ou 6S á hora. Sào 1-ploma. Não se requer nem ,n
pref eridos aos bons professores telligen<'..i.1., nem trabal-ho, nem 
que exigem uma remuneração sombra de sclencia. Ha colleghs 
condigna: A unica condição que que fornecem o diploma -media.n
-se lhes impõe é que não repro- te uma mensalidade rasoavel; 
vem ninguem, para que a e:n- es'te serve de passaporte para :i.s 
presa ni\.o pero.a a freguezia. E.,. escolas superiores que tambem 
tabelecida a liberdade de ensino se vão multiplicando para satis
e sob a. a,me,iça de um serio fazer a tantos aspirantes ao t.i
exame fin·al, os direetores de tulo. 
eollegios esta.riam emnenhad::,s Seg-undo um recente editorial 
em escolher rigorosarnente o do "Correio da Manhã", só "m 
corpo docente e n'io hesitariam São Paulo e no Rio ha mais eg
em re-munerar dignamente ns I tudantes de Medicina do que 0m 
bons professores que então se- toda a França. Que dizer então 
riam disputados pelos estabel:l- dos estudantes de Direito? i:,;• 
cimentos de ensino. isto 11m crime hediondo cont~a 

Os collegios, livrPs da imposi- os interesses vitaes do paiz. 
cilo de .prog-ramma<lores prim1.- Amanhã sere,mos um povo de 
rios e .presumpçosos, desenvol- doutores apenas alphabetisa.dos 
veriam os programmas eo:no a serviço dos estrang-eiros mais 
melhor lhes .parecesse; seriam cultos e laboriosos que absot'V~
estudados novos methodos de rfto todas as fontes de riquez>'.l. 
ensino, teria fim essa vergonho- do paiz. 
sa industria de manuaes esc'.l
lares. 

Com effeito, ca.da série te·,n 
um ma.nua! differente pare. cada 

OS QUR SE OPPõEM A 
REJ!ORMA DO ENSINO 

disciplina, e que ma.nuaes em Essa medida. moralisadora não 
geral? Examinei na França e na será jamais posta em execução 
Italia os ma.nuaes escolares. Pu- sem levantar um esearcéo me
ra a geographia e a historia, donho, maior, incomparavelme'.1-
bem como para os diversos :-a- te maior crne o suscitado pela 
mos das ·sciencia-q e -mathemat.i- lei que vedou a accumulaçã.o -le 
cas, ha, em geral, um unico ma- cargos, Entretanto os prejuízos 
nua! que serve para todo o causados ao pa!z por esse abuso 
curso ,de 7 e 8 annos. é cousa desprezível em compa

A CORRIDA AO DIPLOMA 
ração dos males enormes qne 
VaP. causando a exploração éio 
ensino, incentivada. pela nos3a 

De todos esses benefícios nos desa.strada legislação escolar. 

curso compJ-ementar. O bachare-
Ha milhares de r-eoson.s qu~ làndo -hespanh'ol será doravante. 

direcca. ou indirectam,,nte bcne- rigorosamente classi-co, com 7, 
ficiam <lo actual estado de co.1- annos dé latim e 4 d·e grego. 
sas. A refor-ma salvadora obr1- Lembra o decreto as vantagens 
gal-os-ia. a buscai· occupaçií.:,s ineomparaveis das humanidades 
mais u'.eis ao bem commum. Pa- cla.ssicas. O abandono desses es
ra muitos desses· não ha deca- tudos serias creou na Hespanha, 
<lel).ci-a de ensitto, mas, muito um ambiente de desola.dora su• 
pelo contrario, as cousas nun-~a I perfieia.lich<le e preparou o 
estiveram tão bem como agora. j triumpho da barbarie commu, 
Não perdoam aos_:,,sonha<lores 'n- nista. 
cot-rlglveis que falam em desca- Foi estabelecido o ~xa-me -:le 
!abro do ensino; madureza. a.l)ós o curso de 7 a11~ 
São estes, em gemi, mal com- nos como unlca sancçf,o do en
prehendidos e, não raro, desleal- sino secundaria e com essa me .. 
mente combatidos. As geraçõ~s dida foi desferido um golpe mo?'o 
futuras, -porém, saberão fo.z.;.r- tal contra o formalismo buroc,·>:t• 
lhes juSt iç;a.. tico que causava tanto emba.ra.. 

O EXEMPLO nA HESPANHA ço aos collegios. Como na Fran. 
NACIONALISTA ça e na Italia, trata a ,lei daã. 

eseolás pàternaes; qu-et• isto d; •. 
Hoje todos os olhares se vo;- zer que os estudantes <podenl 

tam para aquelle que tem em preparar o ex'ame de me.dureza. 
no seio da propria familia, sob 

mãos os destinos do palz e que 0. direcção de professores esco.., 
ainda ha pouco ;:prometteu po~ -Ihidos ,pelos proprios -paes. i' 
termo á funesta hecatombe ·le 
intellige11cias que va.e a.montoana A Hespanha, seguindo o exem., 
do essa tra.gedia elo nosso en- pio dos paizes mais cultos '10, 
sino. mundo, acaba de comprehendar-. 

E' esse o proble.ma dos pro- que o Estado -sempre foi, é é 
blemas no momento Getual. será, em toda a parte e luga'!'; 
Quem considera a· ruina total na um mestre menos que medíocre 
nossa mocidade, objecto da ma.s e de todo incapaz de sub3tituir. 
vil exploraçií.o, não pode deix,tr a iniciativa. particular. Com es-' 
de temer pelo futuro do Bras<.l. sa reforma, a Hespanha poz-~'!, 

Sirva-nos de estimulo O exe:n- em materia de ensino secundá• 
pio da Hespanhà Nacionalista. rio, á altura da Ita.lia que, netJ
Os salvadores "desse iesdltoso te particular, após a reforma. 
pe.iz, ainda a braços com uma Gentile, leva. as palmas a tod:,it 
guerra atroz e com problemas 0s _paizes da Europa, quer -pela-. 
serios que exigem prompta so- -seriedade desse ramo de ensino, 
lução, julgaram aue a todos ,1,, .. 1 quer pela sua efflciencia. Oxalá 
viam antepor o da instrucção, 0 surja tambem para -nós, em fu
para elle voltar:Í.n~. logo suas turo não muito remoto, esse dia. 
vistas. tão desejado <la lib~rtação ,-le 

Em Abril do anno passado d-,. nossa intelligente mocidade das
cidiram reformar radicalmente O garras crueis de uma tut-ba :ia 
ensino secundaria: lançe.ra•.n exploradores que sqbrepõem tt,m 
mil.os á obra e em Outubro Já vil interesse aos interesses ,m
entrava em execução a nova or- premas da Patrie.. Serã. um 
ganisação escolar. Asseguranüo grande benemerito o que reall• 
ampla liberdade de en,sino, pro- sar essa obra eminentementa 
cure.ram, com leis -sapientissi- patriotica. 
mas, promover a emulação ent~e Bastaria uma f:i.çeonha desse· 
o ensino official e o ensino par- generoso para que ll. memoria de 
tlcular. O decreto ministerial üf- um homem, aureolada éle gloria.,, 
firma que o ensino menemonico ·se immortalisa.sse .JLos a.nna~a da, 
(como é o nosso)_ cedeu luga).'. aq: . .UO/i_li~ Ãi$~Ol'i~ · 
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1
is vó~u: Conferencia pronunciada pela · jocista snta. Olg~ Celebrou seu 50. 0 anniverse.rio 

de ordenação o Pe. Souti!, cura 
da Parochia de São FrancB.<:o 
de Salles e que é mundialmente 
conhecido sob o pseudonimo de 
Pierre L'El'mite. 

peltº~ida: que parece <tão longa, r~ze::;s que faça senão deix~ Pinheiro na 1.a Semana Parochial de Acção Catbolica 
não conta mais que alguns dias Pobre Pierre L'El'mite ! Fic1'!• 
- epochas, tão pouco numero- rás longe, amanhã, ae tua. er- realizada na Parocbia de Santa Cecilia em fins de 
sos que cabem numa mão fe- mida.. O 938 Por seu estylo vivo e pelo ar

dor que combate ha annos na 
boo 1mpren-sa. Pierre· L'Ermite 
tem merecido f.:S graças de Deus, 
uma das quaes, ·certamente, é o 
50. 0 anniversario da sua orde-

chada. . ·l * utubro de .1 
O resto ,não é ma.is que con~ 

nação. 
Por essa occasião publicou um 

artigo que transcrevemos na in
tegra. 

"Como um vil'..jante ao fim de 
longa ascenção se detem para. 
olhar os 'trechos já -longinquos 
de seu caminho, eu .me detenho 
hoje ... 

Cincoenta annos já que ,sou 
padre!... E padre em Poaris, 
numa vida ficticia cuja febre é 
difficil de -ser rec.:lisada. 

E' o irmão Arsice, das Esco• 
las Christãs e o Pe. Zegros, de 
Saint Denys de la Chapelle, que 
encontro no inicio de ,minha vo• 
ce.ção. 

E eu ,revejo a grande estra
da... um meio seculo ... suas 

· phases diversas.... umas, t,.;
ceis... outras, difficultosas. Al
gumas que não desejo mais re• 
.viver. 

'* No inicio, quando eu era-.o tu
berculoso que deveria morr-,r 
com 20 annos, revejo C!iohy, 
com sua pequena igre)ã onde 
Vicente de_ P:;.;ula foi parocho, 
igreja. de 400 logàres para 42 .000 
habitantes. 

E eis e,hi a origem de minh'l. 
segunda vocação, a de jornalis
ta ...• -nesse corrtrnste:· 400"'Jogt.:• 
res ... 42.000 habitantes. 
.. Como attingir os outros? Ne
nhum outro meio que o jornal. 

E' então que eu "pequeno vi
gario de quatro tostões" fui ,pro
curar o Pe. Bailly, que me •es
cutou, olhando atravez de -seu 
plncenez. 

,;Jllu o vejo ainda ~cariando sua 
longa barba e dizendo-me, -com 
seu · .sorriso sempre optimista: 

- Fazei, então, uma ·pagina 
especial no sabbado, para. Cli
chy. Nós E./ intercalaremos no 
"J"a Croix" .... , E em ,seguida ver
se~a:·;,.;,,. 

. ,:>.No dia seguinte eu reunia as 
padeiras de Clichy, tra.vas e 
shn_pJéS mulheres, e eu ·lhes .pe• 
dl; ,paro. levar·· pelo domingo de 
manhã, o ,pão espiritual do jor
nEJl . ao fado do ,pão material. 

Ella-s. foram assim as primei• 
ras mensageira,s da bôa impren
sa. numa região já ver,melha. 

Num artigo de inicio era in
titulado: "N'um tonel". . . Erc.1 
Diogenes que retornava, sempre 
para ,procurar "um homem". 

A historia. sem . cessar reco
meça. 

Deve datar de 1889 esse arti
go? Eu ·não sei mais. Mas, já 
existlam muitos ,pontos de sus
nensão. 
· Eu sempre temi q uo elles me· 
afogassem. 

* 

sequencia. 
Meu .primeiro encontro com o 

Pe. Bailly foi um«1 dessas .da
tas. Poucos homens tiveram, so
bre a orientação de minha exis
t~ncia, uma influenda tão gran
de que a desse ".monje" de olhar 
inquisidor, ao mesmo tempo so
bren0.tural e .prodigioSE..mente 
realisa.dor e que religioso até o 
fundo de sua al,ma, amava o 
clero secular e ,procurou toda 
sua vida l.:sociar-se e.o -seu ma.• 
gnifico apostolado. 

* 
Foi sob a ·sua ,egide que parti, 

cantando, para a ,grande bata-
ti_. lhf.:. l A ·palavra "batalha" não é 

exagerada. 
Todos os padres de minha ge

, Í• ração ,poderão dizer, em che
' i '§? __ · gando á. ,presença. de Deus que 

venceram um:;, dura epocha. 
Do alto das :tribunas officiaes, 

affirmava-.se que as "estre!las 
estavam extinctas" e que a "re• 
ligião não ·era m<.:is que a velh'!. 

:1t. canção que embalava a in.genui
., -~ dade de nossos paes". 
J ~ · ._A Sciep.cia_ e_ o, P.r.ogr.esiio. <lec 
· . veriam -substituir ".tudo". 

f Fortes .em MathemaUcas, mais 
· . ignorantes d<-1 Historia os dois 

. terços dos alumnos -elas grande:; j escolas, ·sinceramente, pensavam 
! ,.,, hso e espera.vam, alguns· com 
i j. cortezia, outros ·com impacien• 

• eia o ultimo suspiro da Igrej::.•. 
:: Vieram então as Jeis sobre o 

laicismo no ensino... sobre o 
(,divorcio... e ·expulsão brutal 
: das Congregações .... a confisca• 

ção de ·seus bens .. ,: os lnven•. 
tarios. . . e o resto. 

Passou. 
Hoje, como sempre, as f,Iorés 

reflorescem sobre os campos de 
·batalha. E sem mais -espantar 
ninguem, nossas communhões 
pa-schoaes brilham de uniformes 
da Politechnica, de Saint Cyr o 
de outros. .. · · * :' 

Eu desejei celebrar -essa a-ata 
de meu .cincoentenario de o!'de
ne.ção no silencio e na intimi• 
dade. 

Num:;, hora -como essa · quan
. tas ·coisas a dizElr .. a. peus ! . . 

Mas provaram-me, depressa, 
que era impossível. 

S. Em. o Cardeal Verdier fez
me a honl'a de presidir minha 
mi-ssa jubi/..:r. 

O Pe. Merklen consagrou-me 
um bello artigo.... o "Pêlcris" 
ta.mbem ... 

O Conservatorio, com o con
curso de grandes ,musicos da.rá 
sabbado 17 de Dezembro, ás 16,SO 
horas, em Saint François de 
Sales, uma audição de muslc'.J 
sacra. 

Pois o jornaU.sta pertence 
publico. 

! 
i 
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Comtudo, •todo homem tem um 
deserto á. -sua disposição ... da• 
ser'to onde •elle póde se refughr,. 
mesmo em meio da -maior mul
tidão. E' o santuario de sua. vi-1~ 
interior. 

E si -eu ahi ane refugio alguns 
instantes, hoje, dois sentimento~ 
emergem no meio de tf.:ntos ou
tros. 

Primeiramente um -scntimentG 
de ·profundo -reconhecimento p0r 
Deus que ,me fez ,ser .padre .... 
honra suprema que .se com.pr-,
hende cada dia a ineffavd 
grandeza. 

Mas 1ogo surge a quest5.o: 
:porque eu -e não outros? 

E que graças ,conhecidll.s e 
desconhecidas. Quantos peri~\JS 
nesses artigos -muitas vezes eg
criptos ·em :horas trepidantes cn
de a pe~ na póde trahi-r o p:en
samento, 

* Que :responsabilidades tamb'em 
quando se ,pensa nesses milna
res <le almas que .são conf'-aila.s 
o de que se tem a ·salvação entM 
as mãos. 

O , ,povo, 'bom e -sympathic'.l,. 
cons"titue -um -certo successo ex
terior; e amavelmente applaud~. 

Mas quem julga o poder d;, 
uma ,maneira obj,ectiva •e 'tot.al 
é Deus. 

Elle sabe o que se lhe dau. 
Elle sómente póde constat•tr si 

!POr <letras dessa fachada bri
lhante ou esc.ura, ha "equa<;,h" 
entre o que era es.pera.do de s~u 
padre e o que esse padre lhe 
produziu. 

Ninguem sabe si elle é dign? 
de amor ou de odio. 

.Que objecto de meditação, 

* E' ,por.que, neste dia de an• 
niversario eu peço uma oração 
a. 'todos os meus amigos. 

Eu venho precisamente de 
tra.tar a. mesma questão Il'1:n 
livro, cujo thema absolutamente 
me apaixonou. Este livro é in
titulado "O homem que se o:p
proxi-ma". 

F.u tambem me approxi1>1c, 

* 
Eu e~primo minha gro:t4dã? a; 

lodos .meus amigos, conhecidcs 
e desconhecidos, que ·se unirão 
amanhã ·em minha oração. 

E é com a esperança que no 
Irrvisivel, o pensamento piecloso 
de :toda a. mesma familia do 
"La Croix", que eu ·subirei do
mingo ao altar d'Aquelle qu.i 
possue minha juventude e que 
mais do que nunca se elev'l. eo• 
mo unka esperanço. no horizGn
te de meus dias. 

Pierre L'Ermlte." 

O totalitarismo 
: ·1,, 

Derénte a doutrina, do Cor;,o Mystico 
r 

.CConclusão,da. :!;.•·pag.)· espiritual. A foma é até neces-
saria, e o Catho!icismo fez della 

t!antsnió, o l!:sttmo 1Jmná· um po- uma virtude. ])4as é necessario 
der e um encargo; um:poder em que seja regida pela justiça. Mas 
vista de um encargo: o serviço esta Justiça, na,-.Allemanha, é só 
pqblico, aquelle que tem em mi- o Estado. Dondti,a justiaç é in-
ra o bem commum. Para a AI- justiça. lJ 

temanha nacional-socialista o O Estado allemão não quer re
poder é um fim em si e o in- conhecer a seu direito nenhum 
dividuo, apenas um meio. N'l limite, nem da p!n'te de um indivi
Allemanha, as massas aterrorisa- duo, nem da pa:rte de um poder 
das e meio convencidas, mal sa- superior. Os outros estados ad
hidas de um regímen absoluto pa? mitttem hoje qu:é: o direito inter
ra: cahir noutro mais absoluto nacional se soBrepõe ao direito 
atiida, parecem admittir tal prin- interno. Mas a' Alletnana 
c1p1o. E isto permitte ao Fueh- porque o direito é o irtteresse al
rer, esquecendo o verdadeiro sen- lemão, nega aoudireito interna
tido da democracia, que é o res- cional essa prin1azia - ou me
peito da dignidade humana e não lhor: o direito internacional não 
a. omnipotencia do numero, de tem valor. Para a Allemanha, os 
affirmar que a Allemanha é mais pequenos Estados/_ (Kleinstraterei) 
11erdadeiramente democracia IJUe não têm direitos porque "a falta 
a · França, porque o chefe é leva- de força é o peccado mortal de 
d~ ao poder por um "consenti- um Estado". E o Estado Omnipo
mento" quasi unanime. E' sem- tente tem todos os direitos por
pre a mesma falta de medida e que tem a força:- Por seu dyna
o triumpho do material sobre o mismo, pode api)derar-se de tu-
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do que julgar necessar!o a seu á paz do mundo. Nestes casos é 
desenvolvimento: Industrias, ter- necessario um organismo político 
ritorios novos ,annexações de po- de decisão - Conselho ou As
vos mais fracos, são cousas pie- sembléa. - Era este o fim da So
namente legitimas, e todos .)S ciedade das Nações. E hoje vê-se 
povos são inferiores ao "Povo a fallencia desse organismo In
Unico de plena Cultura". . • ternacional no seu fim essencial 

Em uma terceira consulta, os de manter a paz mundial. E isto 
theologos de Friburgo refutaram é triste. Porque se esta fallencia 
este novo erro. O Estado não tem for definitiva, as nações cahi
direito de apoderar-se de territo- rão na anarchla internacional an-
rios que julg1;1, uteis a seu desen- terior, com a política cada vez 
volvimento, do mesmo modo que maior de armamentos que aca
o individuo inescrupuloso não tem bará fatalmente na guerra. 
direito de "vivre sa vie" á custa A anarchia internacional é o 
dos outros. A questão da extensão regímen do direito da Força. Pa
territorial, como as da emigração rece que não é o regímen ao 
e da repartiçbo das matérias pri- qual se devam agarrar os Esta.
mas, - que ·bem regradas, talvez dos, sobretudo os que forem me
impedissem a primeira çuestão de nos fort('s que os mais :v pulosas 
apparecer com tanta vlrulencia, e industrialisados. Ha, como pa
- não pode seir'regulada senão liativo ao systema das Allianças. 
partindo-se do "principio geral Mas os ultimos annos mostraram 
da sociabilidade humana" e ap- como este systema é, muitas ve
plicando-lhe o principio natural: zes, decepcionante. E no entan
"existe entre os homens um Ia- to, eis a disjuntiva inelutavel e 
ço de sociedade e um direito de indubitavel que se impõe ao 
communicação ao qual responde mundo civilizado: ou uma com
o commum destino dos bens ter- munidade internacional juridica
restres ! ! mente organisada, reunindo todos 

Dai resulta um direito de mi- os Estados pacíficos - que são 
gração e de commercio a que em maior numero e dotados de 
nenhum dos Estados em jogo po- poderes sufficientes - e o que 
de oppor-se. E em caso de con- não fôra internacional, com con
flicto, não é legitimo o recurso sequencias fataes - a paz arma
individual á força. E' á sociedade da, e de vez em quando, a guerra 
- e no caso, á sociedade inter- total . 
nacional - que compete ordenar O mundo civilizado deve esco
e regular o emprego de força, - lher emquanto for tempo, se qui
eventualmente necessario para as- zer evitar a ruína da civilização. 
segurar a ordem e a justiça. Evi- Eis aqui, infelizmente uma ques
dentemente taes conflict-0s são tão de caracter e de vontade, 
difficeis de ser submettidos a um maior que uma questão de tech
Tribunal. Trata-se muitas vezes niéa ou de textos novos, e é o 
de questões mais politicas que ju- que, precisamente, lhe augmenta 
ridicas, ou peor, trata-se de ques- a gravidade". 
tões em que um dos Estados em ,Aqui está resumido ,em certo 
questão proclama a necessidade l ponto ,o magnifico artigo de 
de revêr um trato tornado inap- Louis Le Fur, escripto para "La CASA ALBERTO 

~.u.mQ,:Ji/,.lQ"-
CASA .Al.BERTO 

~9..: s.,. _ _;13.~9 ~'.~: .. ~9- plicavel ou que se torna perigoso croix". . ,.... .. ... . ... ·· 

A J. O. C. foi organizada, em 
1925 e começou a fazer parte 
do quadro official da Acção ca
tholica em Setembro de 1929. 
Sua ascenção, em seus 13 annos 
de existencia, tem extasiado o 
mundo. 

Quantas e quantas são as fa
bricas na França e na Belgica 
onde, por intermedio da JOC 
brilha a luz do Evangelho, em 
substituição aos cartazes que os 
proprios opera.rios haviam afixa
do nas portas, contendo em le
tras garrafaes: "Entrada inter
dita á Igreja, ao clero, aos Bis
pos, ao Papa". 

Nascendo na Belgica, a JOC 
passou para a França, Suissa, 
Hollanda, Luxemburgo, Portugal, 
Checo-Slovaquia, Inglaterra Esta
dos Unidos. Atravessou o mar e 
veiu para a America, vive·no Ca
nadá, no Chile, na Bolivia, na 
Colombia, na Argentina e neste 
immenso Brasil. 

Deixemos as realizações da 
JOC de alem-mar e falemos ,la 
JOC brasileira, da JOC da nossa 
Archidiocese. 

O primeiro appelo para uma 
organização de jovens operarias 
catholicas, foi lançado nesta ca
pital, em 1932, nos bairros do 
Belem, Braz, Barra-Funda e Ypi
ranga. Officializada em 1935, com 
o compromisso das primeiras jo
cistas a JOC pauli:;tana conta 
hoje com 42 secções, em diversas 
parochias da archidocese. Seus 
membros são operarlos de fabri
ca, de costura, commerc!o, escrip
torio, domesticas, e enfermeiras. 

Obediente á voz do Summo 
Pontífice no que diz respeito '.i 
conquista do meio pelo proprlo 
melo, a JOC forma no seio da 
massa operaria uma elite que 
ii.ctua sobre o meio. E' a theoriu 
ão fermentolevedando a massa, 
já pregada por N. Senhor e lem
brada por S. Santidade Pio XI: 
"Os primeiros e immed!atos 
apostolos dos operarios devem ser 
operarias .•• " 

Condição essencial pn.ra que 
o fermento actue na masfa é que 
elle seja feito da mesma farinha 
e collocado no meio da massa. A 
transformação da classe operaria. 
só será feita pelos proprios ope
rarios. 

O lemma jocista é a synthe~e 
dessa theoria: "Entre clles, por 
elles, para elles ". Disso já se con
clue a necessidade de conhecer e 
comprehender a JOC para tra
balhar nella, sem o que não é 
possivel uma acção efficaz. 

DIGNIDADE DO TRABALHO E 
DO TRABALHADOR 

O primeiro trabalho da JOC é 
levantar o animo do jovem, e 
mostrar-lhe a dignidade do tra
balho e do trabalhador. 

Opprimido, o operario se de
prime. Elle se julga conforme é 
julgado pelas classes mais eleva
aas: um incapaz, um João nin
guem. um fracasso do destino. 

A falta de consideração. que os 
proprios opera.rios têm um para 
com o outro é prova do pouco 
caso com que é tratado o tra
balhador. E' commum se ouvir 
da moça de costura, em offici
na de costura, uma P&lavra de 
desdem a outra que trabalha co
mo caixeira, domestica ou indus
triaria. A caixeira por sua vez 
despreza a industriaria e a do
mestica. A que teve a felicidade 
de estudar um pouquinho e tra
balha como auxiliar de escripto
rio, não se mistura com as de
mais porque se julga muito su-
perior . · 

Quando depois de um circulo 
de estudos, chegamos a conclusão 
que ser operario é ser alguma 
coisa na vida, brota de nosso 
peito este grito de allivio: "eu, 
que sou tratado com indifferen
ça e pouco caso pelos meus che
fes, a quem não tenho o direito 
de demonstrar as minhas habili
dades profissionaes, porque não 
fui importado da Europa e não 
possuo o titulo de technico, -eu 
gou util e posso ser algume na 
sociedade?" "Eu que vivo do 
meu trabalho quotidiano, que 
móro num quarto estreito, sem 
luz e sem ar, posso equiparar
me aos meus chefes e patrões -
porque somos igualmente seres 
humanos e christãos?" 

Quando o operario comprehen
de isso, opera-se o milagre jo
cista - . uma ressurreição: a pa
tria conta com .. Inais . um. ~i~~C: 

dão, a Igreja com üm filho de: 
votado, a JOC com um heroe que( 
dará até seu sangue para que'. 
seus irmãos tenham essa mesma. 
felicidade: um ser humano qu~ 
deseobre que é alguem. 1 

Sabe que um mesmo destino 
os espera - o céu, Deus - e ·1 
para conseguir isso acceita as 
condições que o proprio Deus 
lhe offerece: o seu trabalho 
honrado, o seu meio social, o: 
ambiente em que vive, tudo' 
dignificado por uma Vida chris..' 
tã a 'toda 'prova • i 

Como o sedento que descobriri 
a fonte, elle bebe a longos tra..J 
gos, elle qt1er saber, elle quer; 
recuperar o tempo. E o jocista,'i 
estuda e o jocista trabalha e o·l 
jocista transforma sua classe. EI-/ 
le conhece bem as chagas e os! 
males ; de seus companheiros, a.\ 
JOC da-lhe os remedios e dahti 
surgem as campanhas de Pas..:; 
choa, Natal, Joclsmo e economia,: 
que já têm realizado e se reali
:rn.m sempre em no.sso meio • 

No Natal a jocista se esforça,', 
para que essa festa tenha reper- \ 
cussão na familia. Vende peque) 
nos preseplos que são armados: 
nas casas operarios. Nas "vn-i 
las", onde moram 5 ou ~- fami-·! 
lias, o brado jocista se faz ou-.: 
vir no .. quintal inteiro. E entre\ 
fiores e cantos de creançai;, são) 
admiradas as minusculas a~hi-) 
tecturas. Repete-se · a scena. de: 
Belem:, é o modesto abrigo que i 
s~ abre_. para receber o Deus Me-,1 

nmo. . 
Mas a jocista quer o reinado· 

de Christo nas almas e.os ,;eus ! 
irmãos, quer rechristianisar seu) 
meio, (em sêde de conquista,. 
Vem, então, a 

l'ASCHOA 

tempo propicio da ressurreição· 
das almas e ella se prepara para 
a grande campanha. Nas secções 
vae-se verificar as reservas pe .. 
cuniarias: em .geral ;i,. caixa: está;' 
sem fundos . . começa-sé· então,' 
a campanha interna: militantes, 
jocistas e estagiarias, não me-· 
dem esforços · para conseguh· o· 
seu fim. Durante mezes, sorve-\ 
tes, docinhos, cinems, não exis-i 
tem para a jocista. As viagens· 
de omnibus são trocadas pelas' 
de bonqe • · 

E' a escola jocista em acção:~ 
esses pequenos desprendimentos ·: 
nada mais são que um treino' 
para os grandes sacrifícios c!e l 
amanhã. · 

Vem depois, a c..mpanha ex-~ 
terna: listas e rifas são passadas l 
entre às companheiras; percor-: 
rem-se as fabricas e officinas; 
para a collocação de cartaze$, · 
etc. A coragem jocista é · posta· 
á prova, nessa occasião: aqui, é 
um chefe que não consente que ; 
se collqquem cartazes, que se fa- : 
ça propaganda religiosa nos seus 
estabelecimentos; alli, nem si
quer querem receber-nos ... 

Como meio de propaganda fa-
zem-se. pedidos de pães, café, 
doces, _ás padarias, fabricas de 
doces e chocolate, armazem do 
bairro e, embora muitas vezes 
não se' receba coisa alguma, o: 
alarme já foi dado ... e a lem-i 
brança da PASCHOA certamen-i 
te reviveu em muitos corações e 
foi despertar outros. 

Ao lado da campanha mate• 
ria!, a espiritual: augmentam
se e afervoram-se as Commu
nhões, Santas Missas, meditaçõe~ 
quotidianas: e o trabalho todo -é 
transformado em oração pela,' 
offerta consciente do dia· a Deus •. 

Nas secções, grupos de mm-·: 
tantes, occupam-se do preparo 
para a primeira Communhão e 
tambem para o Baptismo de 
adultos. Em quanto isso, as ruas 
da parochia são percorridas n-J·· 
vamente para a entrega pessoal 
ãos convites. Topa-se a cada.. 
passo com a indifferença de:' 
uns, ouvem-se blasphemias, hor .. 
riveis de ignorantes ou de al
guem que soffre as agruras cta.: 
miseria. 

E assim, entre prós e éontras, 
percorre-se a parochia inteira. 

E dizer-se que as que fazem 
esse trabalho, são creaturas que 
ha 1 anno ou 2, estavam longe 
de Deus, não queriam saber da 
Igreja e algumas receberam até 
o Baptismo por intermedio da, 
JOC. 

E' a acção auxilianao a xor~ 
mação. 

,.(Conclue na; s.a .pag.>, . .. , ··· •. :.·.: ... ·.·hO .. ·.i.•.1.,.,., •. ·:., .. ..:.;.j.J 
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EVANGELHO 

BODAf, DE e A N
··... . ~ . f~s_ ta, na Cathe~ra lle 

- -: is\ Sao re~ro em Roma 
O MATRIMONIO, que torna os homens co

operadores de Deus_ na obra grandiosa da 
conservação do Genero Humano, como tudo que 
approxima a creatura do \Creador, encerra sob os 
véus do mysterio uma sublimidade religiosa. E' 
a persuasão constante de todos os povos que ainda 
não renunciaram aos direitos do espirito. Para 
confirmar esta verdade, Jesus não recusa sua 
presença a uma festa de nupcias. Mais tarde ele
vará o matrimonio á dignidade de Sacramento, 
signal efficaz de graça, e exigirá que, de modo 

pressão "Mulher", usual 
exprimir ternura, como 
quando do alto da cruz 

no Oriente e capaz de· 
certamente expressou, 
chamou Jesus por sua 

mãe. A phrase seguinte é que envolve uma appa-
rente reprovação: "Ainda não chegou a minha 
hora". Cremos, no enta.,nto, que Jesus acompa
nhou suas palavras com uma expressão do rosto 
um leve sorriso, ou coµsa semelhante, de manei
ra que ao envez de m~a repulsa, o Senhor signi
ficou, como penS\J, ,Sá~ . Cyrillo de Alexandria, 
acquiescencia ao··pedido da sua mãe, embora en

SEGUNDO DOl\IINGO DEPOIS DA EPIPHANIA 
volvesse uma anteci
pação da hora desig-

ori:linario, seja eHe 
santificado com a 
presença de um seu 
i ministro. Na Pales
! tina as festas de 

Evangelho segundo São João, càp, II, vers, 1-11, nada para sua mani
festação thaumaturgi-

'· 
nupcias revestiam-;ie 
de uma solemnidade 

ca. Fez sentir á sua 
mãe que aquelle mila-
gre a ella sómente, á 

18 DE JANEIRO 
"Dareis a luz a um filho e este 

será grande e chamai-o-ão: ,Fi
lho do Altíssimo". Elle reinará 
eternamente sobre a casa de Ja
cob e o seu reino não terá fim". 

Com estas paliwras foi annun- ' 
ciado a Maria o 11ascimento da
quelle que trinta e tres annos 
mais tarde dir-se-ia Deus diante 
de Pilatos, affirmando ainda: 
"Nenhum poder tu terias sobre 
mim, se não o tivesseis recebido 
do Alto". O Creador, que se fez 
creatura de sua creatura reivindi
ca_va, com essas palavras, tam
bein para si toda a autoridade. 
E essa autoridade, communlcou-a 
ao Chefe vis!vel de sua Igreja pa
ra o bem de todos os christãos de 
todos os tempos. "Tu és Pedro, 

• 

invulgar. Todos os 
parentes, amigos e 
vizinhos dos noivos 

. nellas teimavam par
:te; ·e, como sua dura
' ção chegava até a 

Naquelle tempo, realizou-se uma festa de nupcias 
em Caná de Galiléa, á ·qual compareceu · a mãe de 
Jesus. Este tambem foi convidado bem como seu~ dis• 
pipulos para esta festa, E, faltando vinho, disse a Je
sus sua mãe: Não tem vinho. Ao que respondeu Jesus: 
Que quereis, Senhora? l\Iinha hora ainda não chegou. 
Disse sua mãe aos servos: Tudo que Elle vos disser, fa
zei. Ali liavia seis tarn·ás de pedra, contendo cad_a uma 
duas ou tres medidas. Disse Jesus aos servos:· Enchei 
estas talhas com agua. E ás encheram até as bordas 
E disse-lhes Jesus:. Tirae agora c Ievae ao mestre do 
banquete. E levaram. Assim que prcvou o mestre do 
panquete a agu:i, transformada em vinho, e não sabia 
ilonde era (mas os servos sabiam pois tinham tirado 
a agua), chamou o esposo e lhe disse: Todo o homem 
t>rimeiramente offerece o bom vinho; e só quando os 
·convivas já se saciarem, então dlstribue o peolr; tu, 
porém, reservaste o bom vinho até agora. Este prodigio 
deu inicio aos prodigios de Jesus em Caná de Galiléa; e 
manifestou sua gloria, c creram nellc seus dl;;-clpulos. 

sua intercessão, se 
devia. Não só não 
houve na respo·sta do 
Salvador qu a 1 quer 
cousa minima que 
fosse capaz de ma-

e sobre essa pedra, edificarei a 
minha Igreja, e as portas do in
ferno não prevalecerão ,nobre Bl-1 
la". Foram as palavras que se . 
seguiram á bella profissão de fé . 
proferida por aquelle que seria 

· completar uma sema
: na, o noivo, com mui-

· :ta antecedencia pro
' via ao necessario, na
. da viesse a faltar es

pecialmente ao gran
de banquete. O archi-
triclino, pessoa amiga 

goar sua 
:,im um 

mãe, mas 
transborda-

mento de ternura fa

cultada só a Jesus. 
Esta nossa interpre
tação é justificada 
pelo contexto. Só com 
ena se Cl:plica a at-

o Chefe dos apostoles: "Tu és o 
Christo, o Filho do Deus Vivo". 

_ e intima do noivo, era encarregado apenas da titude da Santa Virgem. Si assim ella não en-

Mas a Providencia não se li
mitou a criar uma Igreja, a do
tal-a com a infallibi!idade e a 
preservai-a dos ma!eficios do in

.ferno. Assim, por occasião-da·vin
da do Messias, reuniu todo © po
der espiritual da terra. e deu-o 
a um unico Chefe. Essa centra
llsação permittlu que o catholi
cismo nascente estendesse rapida
mente a sua influencia a todas 
as regiões da terra, Jogo mani
festando de maneira insophisma
vel a autoridade universal (lo bis
po de Roma. 

'"direcção do banquete no momento de sua rea- tendesse a resposta de seu Filho, não se voltaria 
. , Iização, afim de dar ao esposo vagar e tranquili
·oade para attcnder ás manifestações de jubilo 

logo aos servos para lhes dizer: "Fazei tudo que 
Elle vos disser". E, para mostrar toda a gran-

·e aos cumprimento dos. convivas. - Nas bodas 
;de Caná, a que se refere o presente evangelho, 
parece certo que os noivos eram pessoas intimas 

deza de alma com que satisfazia a um desejo de 
sua mãe, Jesus foi generoso, predigo como a 
Providencia: Não forneceu apenas o vinho ex-

"As portas do inferno não pre
valecerão contra Elia". Deus tu
do orienta a seu favor. Já não 
vimos o cathollcismo ser banido 
por principes de toda uma região,' 
para nella estabelecerem uma 
multidão· de cultos, e hoje não 
vemos, nessas mesmas regiões, um 
governo que procura imitar Ju
liano o Apostata, perseguindo 
apparentemente todas as reli
giões, mas na realidade aplai
nando o terreno, e destocando-o 
para facilitar a semeadura da 
verdadeh1a palavra ISCl,ngallca? ~ 

· da Sagrada Familia, de sorte que Maria Santls- trictamente necessario, sinão que dispensou os jo-
sima, com certa liberdade da casa, poude logo vens esposos desse cuidado por dilatado espaço 

de tempo. Seis talhas de pedra com duas ou tres perceber a falta de vinho: e Jesus, por sua vez, 
não teve duvida em se fazer acompanhar dos medidas perfazem cinco ou sete hectolitros. 
seus discipulos, cinco convivas mais talvez os cau
sadores do embaraço do esposo, ao termo da fes-

Este -foi o primeiro milagre de Jesus. Milagre 
estupendo que moveu seus discipulos a crerem 

· ta·. Foi neste momento que a Santa Virgem, nelle. Notemos ijUe se devem á intercessão de 
consciente da Omnipotericia de seu Divino Filho, Maria. Jesus quiz significar que na actual ordem 

· endereçou-lhe aquella tenue discreta, mas confian
--te-, supplica: !'Não tem vinho". - A resposta do 

da · Providencia tudo a de nos vir por intcrmedio · 
de sua Mãe Santissima, desde a graça de Fé se não . houvesse a Igreja de 

Jesus Christo, comÓ sé poderia 
saber com absoluta certeza onde 
estava a verdade? E sem o Papa, 

·mestre parece contrastar com a delicadeza da 

Virgem: "Que quereis?" - Não falemos da ex-
que é o inicio de nossa justificação, até a perseve-
rança final que nos dá entrada no reino da gloria. 

como poder-se-ia saber onde es

DE AMER-ICANA tava a Igreja de Jesus Christo? 
Quando uni concilio ecumenico 
está dividido por opiniões oppos-

nosso ·correspondente) 

Nesta cidade (ex -Villa 
'.Americana), rea!isou-s~ a. 8 de 
Dezembro p .. p.; a cornmemora
ção do 9. 0 anniversario, da fun
dação da Pie, União das Filhas 
de Maria. A's 7,30 horas houve 
Missa. -e Communhão geral, ten
do falado ao Evangelho; sobre o 
dogma da Immaculada e sobre 
0 -movimento ,mariano no Esta
do, o Revmo. Sr. Pe. Cascmiro 

tas, a verdade não está certa
de Abreu. A's 10 horas •houve I corrente o anmversario do Re- mente do lado pelo qual o Pa
Missa solcmne e ás 14 horas foi verendissi-mo Sr. P,e. Dr. Epi- pa se declarar? 
cantado o Officio de Nossa Se- phanio Es'tcvam, vigarlo da Pa- Vejamos as igrejas orientaes 
nhora, pelos Congrego.dos e pe'- rochia, foi nesse dia S. Rievma. como agonlsam numa ingloria 
las Filhas de Maria. A's 19 ho- objecto de numerosas demons-
ras houve recepção de novas Fi- trações de amizade e rpi~dade fi- esterilidade. Têm todos os sacra
lhas de Maria, reza do Terço, lia! ,por parte dos fieis da Pa- mentos, têm o deposito intacto 
posse da nova Directoria. do. Pia rochia de Americana. da doutrina e das tradicções · de 
União e bençam do SSmo. Sa- - Ao Retiro que se realisou muitos padres antigos, mas são 
cramento. São as seguintes as n? Seminari'? Diocesano de Cam- sarmentos desligados da Videira, 
novas direc'toras da Pia União pinas nos dias 6, 7, 8 e 9 deste e por isso a sua vida é ephemera. 
de Americana; Presidente, Prof. mez comp:3-receram 50 homens /\ autoridade do Papa não é re-

te, Anna Lopes; secretaria, Ma- até agora o maior desta cidade conhecida por essas igreJas in
ria de Lourdes Sigrist; thesou- 0 ·supera o do anno findo que já felizes, e, negando essa autori

Jandyr,a. Bassetto; vice-presiden- desta .Jocahd-ade. Esse numero é l . . . 
,. reira. Lucilia de Almeida; mes- constituiu um recorde; com ef- dade, lhes foram negadas as gra-
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com o Dr. Paulo Sawaya 
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CAPITAL 

ADVOGADOS 

t rs. cl ~ noviças. Anna MalenaliP: frito, em 1938, A merice.na deu ças do céu. · 
conselheiras, Rico.rdina Pincem 45 retirantes ,para o Retiro dos A união com o bispo de Roma 

· e Albertina Sabino. homens, 36 para o dos Congre- é O indice da prosperidade de> 
- A 1. 0 de Janeiro, :na missa g~dos Marianos e 25 para O das uma Igreja. Quanto maior for o 

Filhas de Maria,. Por esse mo-
das 7,30 horas, fizeram -su_a -pri- 'tivo e, Federação Mariana de amor com que recebermos as 
meira C?mmunhão, 75 crianç:i-s de Campinas, como homenagem suas directrizes tanto mais proxi
dcsta cidade. En:'- preparaç,a~ a esta cidade, á. sua Congrega- mo estaremos do proprio Christo, 
reahsou--se um tr1d1;10 . que foi ção, á sua Pia União e ao ope- pois elle está com o successor de 
pregado .por Fr. Vir".i!Jo _ Bre- roso Pe. Dr. Epiphanio Estevam '.'edro. 
guzzo, OY.M., . de Pir:i-cicaba. fêz realizar aqui, a 15 de Maio, A este foi dito, "Apascenta 

1 

Após a Missa foi off~rec1da uma i uma pequena Concentraç_ ão Ma-
mesa de doces aos neo-commun- i riana, á qual compareceram as minhas ovelhas". E só elle 
gantes. 1 mais de 500 Congregados de va- portanto póde brandamente nos 

- Tendo transcorrido e, 6 do rias cidades. impellir para o caminho recto. 

1 r 

LITURGIA 

O Signal da Cr~:~: 
Para dar inicio ao Santo Sacrific!o da Missa:,· como ao começar_] 

qualquer trabalho, ou refeição, quer a Igreja que o sacerdote e fieis, 
tracem sobre si o signal do christão. E' em forma de cruz latina/ 
que o fazemos, quando levamos a mão aberta da fronte ao peito e 
do hombró esquerdo ao direito. ._{, 

Antigamente se fazia o signal da Cruz com dois dedos em Jétn.;.; 
brança das naturezas divina e humana de Jesus ou com tres para; 
representar a SS. Trindade. 

Os gregos levam a mão do hombro direito ao esquerdo, e parece 
que havia este uso na Igreja Romana tambem na época de Inno• 
cencio III (1216). ,,, .. ·:·.\' 

A cruz latina sõ começou a ser usada desde o seculo VIII. · ·. 
Até então, traçava-se o signal da cruz geralmente,. sobre a: 

fronte, com o polegar, e raramente sobre o peito ou sobre a bocca. 

* Faz-se o signal da cruz pronunciando as palavras: ln nomine 
Patria et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Em nome do Padre e do 
Filho e do Espirito Santo. Amen. 

O costume de se fazer o signal da cruz sobre as pessoas e 
cousas teve sua origem, por certo, nos tempos apostolicos. Alguns 
querem mesmo fazei-o chegar até Jesus Christo, que, segundo uma 
piedosa tradição, abençoou seus discipulos com as mãos em fórma 
de cruz, ao subir aos Céos, no dia da Ascenção. 

No fim do seculo II ou começo do III, Tertuliano escrevia: "A 
cada emprehendimento, entrando ou sahindo, vestindo-nos, lavando• 
nos, á mesa, quando nos deitamos, quando nos sentamos, a cada 
trabalho que qesempenhamos, marcamos~ nossa fronte co_m ,, o signal 
da cruz." t . ;·~ f;:--:--

4 i. : .. ; :~ 
Ao fazer o signal da cruz, leva-se primeiro a mão á testa, di

zendo: Em nome do Padre para mostrar· que o,•Padre é a primeira 
pessoa da SS.' Trindade, a origem das duas outras. Em segnida, 
leva-se ao peito, para significar que o Filho prece.de do Pae que O 
enviou do Céol para o ventre da Virgem.--Po111 ultimo atravessa-se a 
mão do hombro esquerdo ao direito, dizendo: e do Espirito Santo 
para symbolisar o laço de amor e earidadc que Elle representa, pro• 
cedendo do Pae e do Filho. 

* Com o sifülal da cruz fazemos uma breve confissão dos tres 
grandes myste,r/os: da Trindade, da Paixão e da Remissão dos pec
cados que no:;;;_ tira da esquerda da maldição para a direita da 
bemavcnturanç~. 

A palavraj1ue serve de conclusão "Amen" tem um duplo sen
tido. Exprime o desejo de que sejam ouvidas as preces contidas no 
signal d_a' cru;;; e fortalece as boas relações que as palavras desse 
signal, despertam em nós, 

-· 
(1 ni 1 Mo,.·na 

)' 

GYNECOLOGIA 

Dr. Vicente Melillo 
fraça da Sé N.º 3 - 2.0 andar r 

Sala 13 Prof. Dr. A. }<', CESARINO JOR. DR. VARl~tR!~?:AES DE I O E N T 1 s T A s M E º 'I e º s 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 

Cathedratico da Faculdade de Rua Benjamin Constant, 23 
--- de Direito --- 4. 0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 Arnaldo Bartholomeu CLINICA GERAL 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, mo!est!as de senhora1, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - u.0 

Predio Itaquerê - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo Ellis N.0 301 

Phone 7-1268 

Etua Qulntlno Bocayuva N.0 54 
1.0 - Sala 323 - Tel. 2-7276. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Etua Qulntlno Bocayuva N.0 54 
1.0 - Sala 319 - Tel. 2-0035. 

R. Quintino Bocayuva n.º 54 - s. PAULO • Ctrurgia-o-Dentlstõ Dr. CelesHno Bourroul 
Tel. 2-6301 - (Casa das Arca- '" 

das). - De 14 ás 18 horas DR. PAULO MORETZSHON Raios X - Díathermla - Clinica Resldencta: Largo S. Paulo, 
DE CASTRO Dentaria em Geral. Telephcwe: 2-2622 

s. PAULO R da Qu1·tanda 139 2 o d Cons.: R. Qufntino Bocayuva, 3ª 
· , - · an ar RUA MARTIM FRANCISCO, ~ 

Dr. JOSE' EGYDW BANDEIRA Phone 2-6769 S. PAULO Telephone, 5-5476 
97 ~ .. --Da~~"ás_S __ h_o~ ...... .,. 

DE, MELLO DR. RENAT() L. MORAES Drs. DIMAS DE OLIVEIRA CE-
Rua 3 de .uezembro N.0 48 

6.0 andar - Sala 6. 
SAR e JOSlt DE TOLEDO DR, CARLINO DE CASTRO Molestiasi:Üas crianças 

DR. VALENCIO DE BARROS Drs. ALVINO LIMA, ERNESTO 
R. s. Bento, 279 • s11oja, • si 12 CHAMl\IA O NILO s. DE 

Escript.: R. Quintino Bocayuva Pelo curso de doutorado da Fa
N. 29, 4.

0 andar - Phone 2-8208 cuida.de de Pharm. e Odont. de 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 .i:s 4 horas 

Res.: Rua Ta1nandaré n.0 977 
Phone 7-3121f:- S. PAULO DR. 

Phone 2-1796 S. PAULO CARVALHO 
LUIZ P. CAMPOS 

VERGUEIRO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
~ua Benjamin Constant N.0 23 

4.º andar - Sala 38 
Pbone: 2-1986 

R; Quintino Bocayuva, õ4 - 5.0 

and. - SI 509 e 510 - Phone 
2-7893 S. PAULO 

R. Senador Paulo Egydio, 15 - 9.º 
andar - Phone 2-3323 - S. PAULO 

DR. JOSB ESTEFNO 
Rua Benjamin Constant, 77 -

FRANCWCO EUGENIO DO 6, 0 andar- - Phone 2-2988 - Caixa 
s,lt. FRANCISCO P. REIMÃO AMARAL . Postal 3276 

S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomlcas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 

~- ,., ... ~-·~, ...... ~ 
DR. VICENTE DE OLIVEIRA 

RA,IIOS 

Cons.: das 10-11 e das 14 ás 17, 
Sabbados, 10-11. 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
cayuva, 36-4. and,-sl 53-55-56. 
Tel. 2-9566, das 14 ás 16 horas. 
Res. Tel. 7-5265 S. PAULO 

M u s I e A 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 

PROFESSOR DE PIANO 

Diplomado pelo Conservatorio 
Dramatico e Musical de s. Paulo. 
:f'.rot. pelo Instituto de Educação HELLMEISTER l I JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA 

R. São Bento, 224 - l.º andar • Rua Felippe de Oliveira N.º 21 Rua 15 de Novembro, 150 - 5.º 
~l_-~_".' __ J:>hone 2-729~-S. PAULO P.H9NE 2-878!. -~-- S, _PAULO _andar:-. si 51-55. - Phone 2-6365. 

19 horas - Cons. Rua Dir. eita, 1 
64, 2.0 anda!', si 7-7 A. Res.: Al. 
Barão de Piracicaba. 499-S, Paulo 

Da. clinica Obstet::-ica da Fa
culdade - Clínica Medica -. 
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias- de Senhoras -
Cons.: Rua _:$:avier de Tole
do, 16-A, 3.0 .a. - Das 13 ás 
15 horas -,! Res.: Avenida 
'.l'umalina, 9f :rel~_;._J:-0401 

da Universidade de S. Paulo, 

l AVENIDA RANGEL PESTANA 
. N,~ 257,·l'.hpne.. 2.~~.~0~~13;, f~ViQ 
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:CE G I O N 'A R I O 

Brasil-Estados Unidos 

1 ' 

. 

São Paulo, 15 de Janeiro ·de 193!1' 

"vivcrestl e· outros, ao que :,3..re• 
cc, pretendem seguir o mesmo 
caminho. Frutos da offens;v;.i. 
sobre Barcelona!... , 

h) O -sr. Fernando de los Rios,.: 
hM visita de ,cordialidade dos 
,i.l::, catholicos dos Estados Uni
,dos o.os p-aizes da Ameriea cio 
:sul, estiveram -no Rio de J:1-
:neiro, o Bispo Mons. J·am,Js 
Ryan -e o Pe. Morris Sheehy, 

1 

embaixador republicano em' 
VV.ashington, na rcalisaçâo des'3~. 
progra.mma de ·appellos, pub!icoa. !..------------:~---------"':"-·------------------------:------------------, uma nota dirigida aos ce.tlJ.oli-; ;--... A 7íf L diante verificação do respeGtivo .cos, declarando que "ha na Hes-: -Reitor da Universidade Catholi- estanhada, a qual é necessarL:i. 

•<:a de Washington. Realisou-s,c, á industria -bellicfl- do ,paiz. 
'segunda-feira, uma transmissiL, _ 0 mesmo c'ónsclho ,pediu 
cradio-phonica especial ,para a informações e.o . ministro da 
::A,merica do Norte. Nessa occa- Viação sobre as , providencias 
·sião foi lida uma saud<:tGãO de 'tomadas relativamente á con.s
:·s. Em. o Sr. Cardeal D. S ~- trucção de novas· estradas nas 
;-,bas'tião Leme aos catholicos da- regiões onde é explorado u cõco 
• quelle paiz, tendo Mons. James babassú, estradas · essas neccs
.Ryan saudado o povo brasileiro. sarias ao desenvolvimento da
·Falou tambem o sr. OswaHo qudla industria. 
/Aranha, ministro das Relações _ Pelo ministro da Viação fo
Exteriores ?-º Brasll, o qual res- ! ram approvados os projectos pa

_,r>olldeu a div.ersas ·pcrguntQs q•1e I ra a construcção da estrada ,1c 
:Jhe foram feitas pelo Pe. Moreis ferro Corumbá-E! Carmen, pri
Sheehy. meiro trecho da Estrada de 

Disse o chanceller boosileit·0, Ferro Brasil-Bolívia. Esse tr,)
.:iue ó radio só deveria servir p'.l- cho mede 111 kilometros e 100 
',ta o bom entendimento entre o~ metros e cs't{c orçado cm ••••.. 
.povos, mas que tem sido clesvb- 20.240:789$000. 
'ifo "para e. propaganda ele ide,)- _ A circulação ele papcl-moed:,, 
Jogias que pro?uram e.scravi-s~r attingia a 31 de De?.embro, á 
os homens e criar rivaltdade en- import-ancia de 4.809.505:869SOOO. 
~re os ;povos." Explica a amiz'l- . · l 
.de exi,stente entre os E.o'lad·)s Violento tempora em 
Unidos e o Bmsil, porque os 
dois paizes "não são apenas am,-p. Guaratin~uetá 
gos, mas irmãos." Affirmou qnc 1 . 

?. povo b~asi!eiro > é ca:~olics ! A cidade de Guaratinguctá foi 
.por tradiçao. ~.11 _livre es~_olh".l. 1 attingida na noite ele domin-

e que o Brasil. f~,'· é e se1A um I go ultimo por um violento tem· 
,Paiz democrat1co. Interro!l'aclo poral. os prejuízos inateriaes são 
·sobre o. facto d; que q~fs1 t'.l- avultaclissimos, contando-se per
. dos os co-mmum_stas (75,,) que to de uma centena de e-asas 
•entram no Brasil o fazem com destruídas, ponte~ arrastadas 
:pass~port~ americano: re~pond·~u pelas uguas e lavijµras e reba

' que mfel~zmente assim} e q·1~ 1 nhos destruídos. Só' na zona :r'.t-

1sso . se da por c~usa da to!,:- 1 raLos ·prejuízos ''sll.o .avaliados 
.ranc1e. e defe.rencia das autor,- : em mais de 5-00 contos de ré\:,. 
dades brasi.le1~s vara co.m os Não. ha, felizmente, victim,ts 
Estados l!mdos . ~ .proposito :la humanas a lamen~r. apezar ila 
conferencia de" Lima, acha ,, . violencia de que se revestiu 0 
exa. que ella m;'rcou uma _no- temporal. Desta Capital e das 
.va éra p,ara a viela e a sohda- cidades vizinhas de Guaratin
riéda~e conti_ne,ntal" e que D;, de-, guctá (Taubaté, Lorena, etc.), 
legaçao brasllctra pr':curou :'1"- foram immedill.tamente enviados 
dia: e coordenar d1vergenc1as, soccorros ás familias desabrig1-
mais apparcntes que re~:.es, .~x~:- das, tendo seguido, como repr<!
tentes entr~ as delegaçoes. F ,_ sentante do governo estadual.. o 
nal.":ente, 111tcrrogado sobre o sr. Isidro Gonçalves, Director 
presidente Roosev_clt, 1;,espond~,1 do Dr,parte.mento das Munici
que aq.uelle est~~1sta se collo- palidades. 
cou acima elo Jutzo vulgar elos • • •• 
homens. para merecer o resp,,1- Noticias m1htares 
to e a aclmirac:ão que se tribu-
tam no Brasil. aos grandes bem
feitotl's da J:lªZ social e da u:i.i
versal." 

Notas econotnicas e com-

merciaes 

_ A exportação de madeiras, 1 
até 30 de Novembro ultimo. at
tingiu 203.961 toneladas e 53.4091 

Foram organisaclas o.s :;-i
guintes novas unidades mili
tares: 
32. 0 B. C. ·com sédc proviso,ia 
cm Valença (Esta.elo do Rio), até 
que fiqu~ eoncluido o seu qua,·
tel em Blumenau (Santa Catha
rina). 

33. 0 B. C. (só a 1.• Compa
nhia), com séde em Tres Lagõas 
(l\fo.tto Grosso). 

15. 0 R c. I., com sédc em 
Castro, no Paraná. 

6. 0 Grupo de Artilharia de 
Dorso, com -sédc em Quitaúna 
(São Paulo). 

fb \:IR,::::: ... '·. J! :,1 conteúdo, ;~~~i~ r:~l~;il~:~~ ~~~~e~:~. to~~=; 

- Sob a pres1aencia: ao ~,r. 
Gctulio Vargas, Presidente da 
Republica, realisou-se :na Esco
la 'l'echnica do Exercito a :ió
Jemnidade da collação de gráu 
dos novos engenheiros militar0s. 

Para . conferenciar com o 
sr. ministro ela Guerra e co.m o 
sr. Presidente da Republica so
bre assumptos de grande impor
tancia referentes á Região d,;, 
que é -commanclante, esteve no 
Rio, o general João Pcssôa cl<1 
9.• R. M. (Matto Grosso). Ouvi
do pelos jornacs o general Jo,r) 
Pcssõa declarou trazer infeli,:
mente noticias <lesagraclaveis ie 
Matto Grosso, que está ame8.
çe.<lo pelo banditismo. E decla
rou: 

"Temos lutado intensamente 
CO!'ltra esse mal que assola pr,,
sentemente 'todo o Estado, como 
uma verdadeira praga. Mas, in
felizmente, aindQ lá persiste 'l. 

chaga social, (lUe chega ao pon
to, actualmente, de não respei
tar ·Sequer a familia." 

Trabalhos Juridicos de 

.. .1937. 

Q Instituto dos Advogados de 
São Paulo rea.lisou uma ses

são .plenaria, para a entrega dos 
premíos -aos classificados 11'.) 

concurso de Trabalhos Juriclk,)s 
de 1937 e ao melhor alumno <kt 
turma de bacharelandos de 19.1!3. 
Foram classificai,ios no conca~
so de 1937, · em primeiro, segundo 
e terceiro lugar0s os srs. Prof. 
Carlos de At.aliba Nog-ueira e 
drs. Renato Paes de Barros e 
Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello, tendo obtido menção hon
rosa, a these a.presentaria p,,"1 
dr. Joaquim Canuto Mendes de 
Almeida. O premio ao melh-),
alumno da turma ·de 1938 L•i 
conferido ao bacharelando VV A 1-
domiro Galvilo de Camargo. Du
rante a sessilo, falaram o Prof. 
Noé de Azevedo, saudando os 
premiados e os srs. bacharelap
do Wa!clomiro Galvão ele Ca
margo e Pi·of. Atali.ba Nogu0i:-ca, 
a.gr>1.clccendo a homenagem p.r,.;
oo.da. 

Prof. Rezende Pm~ch 

8. 177 Nos termos. do f.lrtii;o rém, a resposta ,no dia imme-
177 da Co'nstituiçã,) diato, quando Mons. Curley, A1·-: 

Noticias 
do Brasil 

Federal, foram aposentados por cebispo de Nova York, affirmo.J; 
convcniencia elo regime os dr·.,. que "o .sr. Fernando de los Ríos'. 
Altino Antunes, Professor ,!e não .passava qe um -mentiroso "' 
Anatomia Pathologica da Facul- orclinario .. ," 
dacle de Medicina Vdcrinar:a, e)· Tambem o. Noruega acaba: 
da Universidade ele São Pauió O de .nomear um representante 
dr. José de Toledo Piza, inspc,- junto ao governo de Burgos. 
ctor-chefe da Inspectoria de d) A visita do -sr. Inclalccio 
Prophylaxia de Molcstias In- Prieto á Argentina tem asp~cto:J 
fecciosas. curiosos. A Agencia Havas só 

~WWW IT17T«rl,.. ft' 

1. Aerea A "Panair" iniciou 
.a. ligaçfLo acre:1, 

Bcllo Horizonte-Araxá-Ubcrnb,1., 
como .prolongamcn to cb, Jinha 
Rio-Bello Horizonte. 

2. Marmore o ·Sr. Gctuii') 
Vargas appro

vou uma resolução do Coi1scn10 
de Commcrcio Exterior, clete,-
minanclo que ·se dê prdc:·,,nci'.l. 
ao 1nanno-re nacional, nus obn1s 
publicas fcdcraes. 

9. Vetermaria o Prof. Max 
·d e Bar:·os 

-cadeira. de Anato,nia Erhard, da 
Dcscriptiva 
mesticos é o 
Faculdade de 
naria ·ele São 

dos Animaes Do
novo Dircctor da 
:Medicina Vcteri

Paulo. 

1 o. Butantan Até que ter-

3. R"''II
0

f-',"O O govE'rno esta- ----= mine um in-
" ,,,. · · ·t adin1·111·strati·vo que se dual nomeou uma queri O - • 

commissão formada de rcpi·es~n- está rca.lisanclo, foram suspc?l-
t t d t d as Secretarias , sos os drs. Sebastifto Camat:~o 
an cs e O as · . _ 'I c 1 . . Jonq1um Travassos .para cncarrc2'ar-se (~:t revjSd.J a azans e . r 

de todas as <lotações orçamen- l ela Rosa, assistcntcs-che,es d~ 
tarias, rcrluzindo-as ao mínimo I Instituto Butanlan, 
possível. . 

· l 1. Saude Foi exonerndo, n 

4 N .1 j ~.~- pedi.elo, do earg-'J 
• 1 cm~auos Foram nomea- d D. , t d D . rtamento cJ., 

dos o clr. Al-' e 11ee or o epa .-
. . . ar j Sauclc, o d.r. Raul Braga CT<>r\,-

vrno Fcr.re1ra L11n-a par~ ? e e.:. nho, sendo designado para s11bs
go de Piofcssor Cathcdrat,co !·- 1 t·t .1_ . d. Humberto Pascale. 
Direito Civil da Faculclarle cie I i ui O O L 

Direito e o dr. Aclherbal Pinhei
ro Machad0 'rolosa. pn.r;:i. Profe,
sor <le Clinica Ncurologica ,1:J. 
Faculdade de Medicina, 

12. Alimentacão Foi criado _________ .. _ na. Sec,·c-

taria <la Ecluc,açiio o Centro ele 
Estudos sobre Alimentação. 

5. Universifaria ~"~\~~== 13. Quota O conselho de 

ncma, ministro da Educac:iio 3~1-~ Iinmigração e t!o-
. . Jonisacfto r~:::olvcu elevar para nunc1ou o prooos1to elo govcrn0 

3 000
· t 

1 
<l · 

f d l d t · · ·t I a quo a annna e 1.mm,-
e era · e cons· rlllr na cap1 .a , · 

1 
d l da Bol-

do pai~. \lma cid.J .. de univ0rsit:::i.- grane cs procc cn c:s 
ria, orçada cm 200 mil contos Lie lan cla. 
réis. 

6. Domini,n Por decrclo-lci 
a s~iign;::i do J)C}O 

sr. Gdulio Vargns. os contra
ctos de compt"l. <' venda coin r~
s0rva de don1inio, -para. ,,::-tlt~rr::n1 
contra terc{•iro;; .cley01n ~r-t 

transcriptos no rcgisf ro p11hlic,, 
de títulos 0 docum<'ntos <lo do-
micilio do compr~1dor. 

14. Embaixador Chegoa ao 
Rio o sr. 

Kosue Kawnjima, novo cm1)ai
xador japonc,. no Brasil. 

15. Pernambucan.os Em via-
g-e!n de 

0>studos acha-se nesta. Ca'.)ital 
11111 ,gTupo d~ cnge11heiros oc~·
nambucanos. 

7. Encommendas o Dir~- 16. Emprestimo o gonrno 

noticiou ,sua chegada a B•1enos 
Aires, ,no dia 8, dizendo que o 
chefe commuhista ihespanhol fô• 
ra alvo de "calorosas manifesta-: 
ções de ,sympathia", me.s que "a·: 
pqlicia carregára contra o pov•),, .. ' 
ficando feridas varias pessôas·',:' 
entre as quacs o consul .1erul 
da Hespanha, "ferido pela ru
·ptura ele um-vidro do automovcl 
por um golpe de sabre de um 
.policia" ! ... 

,e) Ha finalmente um ultimo. 
detalhe: emqu-an'to os jor::iaes 
italianos -se manifestam enthn• 
siasticamente sobre a offe:1siva; 
da Catalunha, os jorna.es alie• 
mães a consideram friamente ou\ 
mesmo a criticam. Segredos dG' 
"eixo" .ou divergencias reaes1. ' 

Política americana 

- A 3 do .corrente aoriu-se o7 
Congresso norte-americano, que'. 
nesta reunião deverá enfrentar ·t 
dois .grandes problemas: o da..; 
defesa dos Estados Unidos e o.' 
elos ·súceorros publicos. Prevôm· 
t-ambe.m os jornaes americanos 
uma nova. 1ucta no proprio Par
tido Democrati'co, já bastante 
enfraquecido desde as ·ulti cna.s 
eleições. Esta lucta seria 0n:ro 
o sr. Roosevelt e o sr. Graner, 
que desejaria introduzil· mo,1m-: 
oações no "New Deal", tirando-: 
lhe o aspecto radical de que o: 
sr. Roosevelt o revestiu. ; 

·· contos, contra 194 .4M tonelad 1s 
e 48.386 contos, êm igual perio
do de 193't O .preço meclio r,a 
-tonelad4. foi de 262$ contra 249$ 
·em 1937. 

- Tambcm a Pxportação ,1e 
·milho teve um augmento, est.e 
notabilissimo, em 1938. Informa 
o Ministerio ela Agricultura. que 
ella passou cl0 1. 600 tonelachs 
em 1937 a 108.201 e.!n 1938. sem 
informo.ção do valor correspon
dente. 

1.~ Gr~po elo 5_.º. ~cgimento -le A Facu.Jda<le de Medicina. ct,i 
A1't1lhana d<' Divi-sao <lP; Cav1.- Universidade de São Paulo 
llaria, com sécle em Aqmdauana 1 ,wrrba ile p0rrl0r um de seus mais 
(Matto Grosso). 

0 
• illustrc,s prof Pssores, o dr. L:ti7. 

2.~ Grupo do 2· . 1:-cgimento d
1
c de Rczendc Puech. fall 0 cido ,1 

A.rt1lhar1a de Dtvisao d" Cava.- 4 do corrente. LentP catheclrori
Jar_ia, com .sécle c':1 Uruguayana co <le Clinica Cirnrgi·ca Infar.
(R10 Grande do Sull. til e Orthopcdica o dr Rezené•e 

c'lor \1:J ---------· federal au
DPpartamento dos CorrPios e torison o Estado de São· Paulo, 
Telegraphos determinou que n~ a realisar um emprestimo :nter
encommend.:,s post'8.es para o no nt6 a imnortancia de 120.001) 
extcriür, sob a forn1a de ",o!i:; cont0~. n htrof> a11nuaes <lc 7°/41 

poRt:-i ux" ro1n ou sc,1n vn lor c1 .:~ 0 cl0.~1 in(l.Õ~ no Rrrviço de cstra.
c1arado ·sô sejam n.ccritas m-:-- das de' rodagem. 

~ 
SO'MEN'E T;;;:i 

Em. sua mensagem ai); 
Congresso: a qual já foi c,)rn.: 
menta.da nó ultimo numero <lo' 
LEGIONARIO, o sr. Roosev"!t.' 
disse que ha tempestades na;j 
Europa e que ,por isso é ne0(,s~·; 
sario -por em ordem a propna'! 
ca,sa, ·pois os Estados UnM'.ls; 
não ·podem ficar inclifferentes ,;o; 
que succedet' no mundo. Accres~ 
centou que a religião, a derr.o-i 
eracia e ,a bôa-fé internaciona.1'! 
se acham' àmeaçadas e que a;: 
defosa <las trcs é uma. unice. 1u·· 
cta. Disse que no hemisph'l1·i01'. 
americano, ha um iclE:al comnrnm: 
de democracia, .mas· que is.;o· 
niio quer dizer "A1nerica -cont:·~·:.1,· 
o r0sto do' .mundo". Critico;1 os 
regimcns toütlitarios, insinuou 
moclificacões na lei de neut:·.1-
iidacle C' · observou que Hendo · 
agora o mi.l!ldo -pequeno devido 
aos novoR- ,armamentos, os E~
tados Unidos precisam estar ro- · 
clerosamen,te armados e sua po• 
pulação deve estar unida. 

. - A exportação ele ca.fé em 
1938 foi a maior alé agora ,1.l
cançada pelo ,paiz, com exc~
~ção de 1931: attingiu no an,10 
findo a 17.202.088 saccas, com 
-um augmen'to de quasi 4 miJhõcs 
sobre 1937. 

- Attenelendo a uma soliclta
i;ão do Centro de Fiação· e TP
celagem eli, Algodão, que pleit2ia 
a limitação das ho!'<l-s ele traba
lho nas fabricas e ca 'proh.iqição 
da entrada de novas machina:;, 
.por ache.r que ha superproclu~
ção de tecidos, o Conselho Te
chnico de Economia e Finanças 
está realisando um inquerito em 
todo o ·paiz, para verificar a 
veracidade das o.llegações. cl:i
quelle Centro. Em seus co.:n
mentarios, a imprensa accentú,i_ 
oue não se d"vem limitar as 
horas de trabalho, mas moclifi
ce.r as installações das fabric:is 
:para a proclucção de outras 
qualidades ele tecidos. 

- Em 1938 houva augmento 
na arrecadação federal em São 
Paulo, a qual passou ele ..... . 
289 .571 :909$900 em 1937, a ..... . 
351. 071 :268$300. 

- Tambem a Central elo Bra
sil apresentou a sua renda que 
passou de 219 .804 :633$700 em 1937 
a 236.117:485$900 em 1938. 
236.117:485$900 em 1938. 

- Está em estu,los a !ntro
dqcção das uvas e figos de pra
ducção paulista (Juncliahy) :10 
mercado carioca. Para isso ~s 
Interesse.dos pretendE>m conse
guir diversas vantagens dos m1-
nis'terios da Agricultura e 'ia 
Viação e da Prefeitura do Dis
tricto Federal. 

- O imposto elo scllo, apr?
eenta pequena reducção nos JO 
primeiros .mezes de 1938. Foi ne 
182.102:852$8 contra 182.541 :007$'{ 
no mesmo período de 1937. 

- o Conselho de Commercio 
Exterior rrutnifestou-se contra ii. 
exportação de soe-ata de ferro 

4.• Coml:'anhio. elo 2 ·º Batalhão Pue~h, além <le 'notav~l pi:ofo~
de Fronteiras com sé.de em Ca- sor t,ra clirector elo "Pavilhã.0 
sal Vasc.o. (Fronteira matto Fernanclinho Slmonsen", da San
grosso-bol!viana{' . .J ta Casa de Misericorclia e all; 

O 5. 0 R. C .... fo~ tranSferi .. ~ dispensou farte.mente, os benc
de Castro para Curityba ~ 0 L ficios dP. sua esoecialidade a mt
Esquadrào .do 1.

0 R. I: foi mbª.11 j !hares de crianQas da.s class~s 
dado c,stacwnar em Sao Ga ric pobres de São Paulo. Por. occ"l.- : 
(Rio Grande do Sul). sião de seu sepultamento fa'.a- ~ 

USE 

U::o Dr,, AILl:J!ERTO SEABRA 1· 
-um nome que representa uma g-arantia. 

LABORATORIO FUNDADO Ei.\11911 . 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO ~ 

' 

- ~artiu para ª AHeman)i,i. ram além de outros oradores, o ~ 
e::n viagem de Ps'tudos uma mir Prof. Beneclicto Montenegt·o ~m l 
sao aeronautica, chefiada pe .0 nome do ·Corpo docente da Fa
ten~nte-coronel .Arma

1
ndot Ara~~~ culdacle, o dr. Godoy Moreira em Mt@'l44ili42\lill\llJll'l/,\W';JMi;&lf!U'J.™l'.MIW~~Q;'1;'k,~~~ 

gboia e formada -pe 
O 

. enen - nome do Collegio Nacional ri,:, E' · F-·''~-, i:: R l[ o 
?oronel Carlos P. ,Brasil " ma- Cirurgiões e da. Acacle. mia NR · 1 . . nj ;~ : ,+:/ :. .>) '.' 
.1ores Vasco Alves Secco e cional de Medicina e o dr. Do- ,' .ti ' 'é ' •·· 1

' 

Francisco ~ello. . IT\,ingos Define em nome dos me. . , 
- A partir de _1.º de Feverei- dicos do "Pavilhão Fernandinho ~~ 

ro proxlmo estarao abertas nos Simonsen". ' 
cor.pos de tropas int/!ressaclos, as 
inscripções para :admi~são de 
cirurgiões dentistàs civis con
tractados. 

- Os :ispírantes da nossa M·t
rinha ele Guerra, el'n numero de 
220, embarcaram nó "Pedro II". 
para uma viagem ao norte do 
paiz. 

Nomeado 1)3.ra chefiar a. 
commissão ele estúàos de mat,!
riaes e de com.pras na Europa, o 
coronel Gusta"° . Cordeiro ile 
Faria, chefe do · · gabinete d.o 
Estado Maior do Exercito va'3 
ser substituido pelo· coron~l Can
robert Pereira da" Costa, com
mandante do 9. 0 R. A. M. em 
Curityba. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O S4,NGUE 
TOME SÓ 

ELIXIR 
DE 

A offensiva nacionalista 
O salario minimo 

na Catalunha. 

O Departamento de Estatísti-
ca e Publicidade do Minis- A 23 de Dezembro as tropas 

ter!o do Trabalho ·está rea.lisan- nacionalistas iniciaram su,1 
do a collecta das fichas de sa- offensiva na Catalunha, que
lario e condições de vida das âi- brando no mesmo dia, em 4 ,)on
versas regiões do paiz. A do tos as ,linhas de defesa .dos go
Districto Federal já está C0'•"1- vernistas. A offensiva -pros~<suiu 
pleta e a. de São Paulo está qua- depois com pleno exilo, occu9-an
si prompta. Até agora o Depar- elo-se as impol'tantes .posiçõ·2s do 
tamento recebeu .perto dr> 150.0HO Artesa. ele Scgre, F'l:x e Borja,.; 
fichas. Estas -serão codificacl,w Biancas, além de perto de 150 
e 0stucladas por comm.issões qu·, povoações e aldeias, clisscmina
terfto o ,prazo de 9 mPzcs parfl. elas por alguns milhru-cs d" !<\
apresentarem o resultado de .Jometros quadrados. A cidade ,Je 
seus estudos. Tendo em conra Lérida que o.té agora se achava. 
os trabalhos ainda a realisar é i sob o fogo dos republicano,, 
que.si certo que o salario min:-: acha-se agora libcrtncla, tencl,, 1 
mo só ser!i, estabelecido no I os nacionalistas progredido nas 
Brasil, em 1940. estradas de Lérida a. Barc<'lor.;i,, 

Formatura dos novos 

advogados 

sobre a localidade de C,,rv.:,ra e 
ao sul sobre Rcus e Tarrat;ona. 
Entre as localidade occupadas 
nesta ultima zona ·está o cek
bre convento de Pohlet, uma. d-as 
-mais esplcnclidas obras ele arte 

REALISOU-SE a 5 do corrente da Hcspanha m<'clicval. 
a formatura dos advot;adc•s Pai,a, contrabalançar '1. offen-

A' margem cla-s operações 
lita,rcs ha factos ci1gnos de 
rem anotados: 

a) Vae .por toda a Hespanhn 
governista uma febre de a,oel
Jos o.o Presidente Roosevelt;~ e,
quccidos dos amigos 1nais }Jro
~dmos, os "vermelhos'' hespa,
nhóes inesperadamente transfo,. 
mados em democratas convictn3 
voltam-se .para o "campção da 
democracia", pedindo a suspen
silo da lei de neutralidade e 
outras ·cousas mais. O .prefeit".l 
de V.t1Pncia já se acha e.1n I~ova 
York, ar1'ec,1clanclo dinheiro r,ara 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTAPO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE 'tONl<c:O 

- Em ·seus commentarios so• 
bre a mensagem, o. impr.3gsa; 
italiana e allemã diz que <'S 
estados tota.litarios não .pepsa:n 
cm atacar a America. N.a Allc• 
manha a mensagem é consilc• 
rada "destructiva". 

Interessante é o commenta:-id 
feito pelo ·sr. Chamberlain. O 
chefe do governo inglez cleclarc,u 
que "ninguem poderá ter delxa
clo de se .imnressionar com ocr 
palavras solémnes do Presid~nte 
do8 Estados Unidos", accresc~n
tanclo que a Inglaterra tem a 
mesma devoção pelos ideaes de 
paz e de liberdade <lefencliJ«11 
pelo sr. Roosevelt e que o go
verno britahnico recebia com 
prazer os sentimentos expres
sos por e,llé. 

O "Temps", de Paris, '1Ch"L 
que a mefi·àa~rem do prcsi<l~née 
"yankee" é um apoio ás dei1>0-
cracias européas e acha ex,,e.p
cional a tl'eéla.ração feita p~lo 
sr. Cha.niberlain. 

No Mexico, os jornaes da é~· 
querela, .à; elogiam, emquanto os 
da direita à consideram "imp3-
rialista". 

- Em .outra mensagem o sr. 
Roosevelt apresentou ao Con• 
g-resso o projecto de orçam<>u•o,, 
fixando -as degpesas em 9 bil11õ~s 
de dollares (180 milhões de con
tos), dos quaes 2 bilhões para. 
a defesa nacional. Além ela 
construcção de milhares de 
aviões. prevê-se o estabelecim<>,1· 
to de' bases navaes em Po•·to 
Rico, Cuba e na.s ilhas Virg,m~. 
O "defi·cit" orçamentaria ü:=-.!á 
calculado em 3 bilhões e 326 Mi
lhões de dollares (66 milhões 520 
mil contos de réis). 

(Conclue na 7.• pag.) 
NOGUEIRA ,;~··+··,,·-,,·'.+·····,,··;;·····,,··,,········,,····,;·+··.;,·',)''+···-····<,'·•",, •• ,, ..... ~-····"~ .. ,,,,,,,,,,-.,,~ .•.. .,. ..• , •• ,.,,,'..··~1 

Alfaiataria lngleza 

da turma de 1938. Nesse dia, :',s / siva nacionalista da Cata.lunlia, 
8 horas d,i_ manhã., Fr. Angelo j o general Mi aja atacou ·:t 5 de 
Maria do Bom Conselho, O.M.c .. 

1 

Janeiro na zona de Cordoba, na3 
celebrou missa no pateo da F1- regiões mindras de Pei\.arroya e 
culdade, tendo sido acolytado · Fuente OveJuna. Conquistou al11 
pelos bacharela.nclos Luiz Tolo:i·él I grandes victorias takgraphicas, 
de Oliveira e Costa Filho o ,pois as localidades de Azuaga, 
Francisco B. Santiago. Ao ter- Granja de Torre H"ermosa, Fuen
minar a ·solemnidacle religiosa, te Ov<"juna e Pefi.arroya, "tomà
Frei Angelo Maria elo Bom Con- das" ( !) logo no inicio da 0f
selho, proferiu uma allocaçào, fensiva, continuam agora, n::, 
dirigindo-se aos bacharelanclos. fim desta ·semana a -ser .o '_'obje
A' noite, no Theatro Municipal, ctivo" dos ataques governistas! 
realisou-se a collação de gráu. E a.ccrescente-se que as no'..icias 
falando como orador da turma o ele Barcelona já fazem notar que 
sr. Francisco Luiz de Almeid:t o general Queipo de Llano re
Salles e como parany,mpho o forçou .suas tropas com muitos 

1r··--··------·····~-.................. ~ ............... ~ ........................... ~ 
~ . . ' 
,+\ 'J 
~ :: 
:~ ~-Atna111:M,tniin1r ~ Accelt.amos FEITIO de temos, trajes ãe 

e tailleur. 

PREÇOS SEl\1 CONCURRENCIA 

rigor 

Grande sortimento de ca~miras nacionaes e 

estrangeiras. ~ 
Rua Benjamin Constantt, 159-161. · 

fiLEPHONE: 2-5976 
Prof. '.Noé Azevedo, · mouros! ••• 

;~ ~ 
;:; A casa onde tudo é mais barato, recebeu um ;~ 
:~: lindo sortimento de RENDAS para alvas, i; 
!!j roquettes, sobrepelis é toalhas para altares. :, 
,~ e :~ 
~ ~ 
;!; Rua das Palmeiras, 18 -:- Telephone 5-4070 ;~ 
f+: ' , ,~ 
~.::+::+::+::+::+:~:.:+::.::+:~::.::.::.:~:+::+::+::+::+::+::+::+::+::.::+x•~'-"":.:::+::.::+:.:+::+::+::+::.:: .. :.::.,,l'.., 



L E G I O N A R I o· São Paulo, 15 de. Janeiro de 19:l~ ============~==========·-
federação 

'A Fe0eroção Mariana deter- Congregados, <la dato, da fun- to, que em todas as Congrega-
rn1ncu es·~z~ anno que os Congre- daçào d-a eídadc. c:õcs da. Capital t~ do interior se 
gados menores fizessem seu Hc- l•'C::\'IJAÇ,\O UA CIDADE faça desde já. a maior pi·opa-
tiro em uma turma especial que ganda·· .pPlo RGtiro, par:i que nc-
se reunirá no Gymnasio de São Como v,'m fazendo desde va- nhum Congr.,gado deixa de to-
Bento, nos dias 22, 23 e 24 deste rios annos, a l<'edcraçiio Maria- m:tr pnrtc nel.Je. Os Exercicios 
111ez. E', portanto, dotningo pro-! na realisará a 25 do corrente a Espirituacs constituem u ,111 a. 
ximo que se inicia o Retiro dos commemoro.çiio d·:. fundação de obrigaçào para todos os Con
menores. Elle será pregado pelo São Paulo. Nesse <lia, .pela ma- grega.dos e -mesmo que a.,s;m 
Revmo. Pe. Irineu Cursino de nhã, os Congregados se l'etmi- nfto fosse, só o f.;i.cto delles cons
Moura, S. J., Director da Fede- rão no Pateo do Coilegio, junto tituirem uma elas -maneiras de 
ração e os -menores <leverão ao monumento ela Fundação, de- aperfeiçoamento ,es.piritual deve
comparecer acom'l)anhados dos vendo falar alli varios oradores, ria levar a todos a não deixa
Congregados maiores que são cujos -nomes serão proxinv.1.me-n- rem .passar ,-1,nno· algum sem os 
seus <lirectores nas Congrega- te annunciados. fazer de uma maneira perfeita. 
ções. Durar.te esta semana <le- · Devendo o Retiro do Carn.a.val 
vem todos ,providenciar ,suas -.. RETIUO DO CARX AVAL . . reaJi.sar-se dentro de um mez, 
inscrjpções no. Igreja de S. Gon- nos dias 19, lile € 21 de Feve-
çalo. O encerramento do Retiro 'A Federaçfto Mariana está reiro, convém que em .tod~s as 
será no c:lia 25, festa da conver- preparando com todo O cuidado I Congrega()Ões se façam desde 
são de São Paulo, quando os o Re'tiro do Carnaval. Como nos agora as inscripções p:tra elle e 
retirantes, após a. Missa & Com- annos anteriores os retirantes que se promovam festas em be
rnunhão Geral se encaminharão se reunirão em varios collegios neficio da caixa Pró-Retiro, des
pe,ra o Pateo do Collegio afim desta Capital e na Immigração, tinada. ,o. auxiliar os que '.tiverem 
de tomar IJ}arte ,na commemora- não havendo limite 'J)ara as ins- diff!culd'.1-dE;_S em 'Pagar _a. taxa 
ção que annualmente fazem os cri·pções. E' necessario, :portan- de mscr1pçao ou <im viaJal'em =========================!:::==== para São Paulo, quando pertencentes o, Congregações do inte-

rior. 

Diocesanas, devcriio re'1i''d!Ú' 'Se 
Retiros durante os dias de Ca,r-
naval para os que não ;puder-em 
vir a Siio P.!1.ulo. E ,im todas as 
cida.de.s, os Congregados que fi
carem deverão auxiliar os res
pectivos parochos nos actos de 
dcisagravo, na Adoração das 40 
horas, nais Horas Santas, 'tudo 
fazendo para o -11111!or brilho da 
vida religiosa -nos dULs do Car
na vai e .para o ,maior fr,a,casso 
das folias de Momo, 

CONGREGAÇÕES MARIANAS 
DA PAROCHIA DE SANT'· 

~NNA. 

- f.,,,:-

I~:+;:+:~::+::+::.+:~~;:.::+::+::+::+;~::+:~:.::.::+::+:~~::.:~~:+::+::.::.:+::+~~~"'.+.-:..,._:+."'.+;r,."X~ 

i "A Zel.adora P·redial" i 
~ ' ~ 
~ RUA J_OSE' BONIFACIO N.º 39 -. 2' .. " andar ;.; 
~ "_; salas 4, 5 e 6 - Pone 2.-2101 i: 
M --- ~ ~ & i Sob a exclusiva ,res~~b:ilida.de de R&,: --l~ 
~ NATO ALVU{ MALI}QNADO, que ~ de '!' 
~ immoveis desde 1909, b_ a 29 ahnos, sem tIJ.na ~:: 
~ unica _'reclamação. .. si S Adnlinistr.agão de Casas, . compra. e veyida. ·,.~: 
~ de immoveis por ·conta proptia e de~~~itos·,,,': · 
~ adea:niàmento sobre alugucis, ·hyp'd~-: ~{ 
-~ consêílhos solJre acquisição àe p:ropriedades,J -~. 
~ . 
~ ~dvocac4: em geral, informações sol>.r,ejJgui-. ~\ 
~: Jmos e fiadores. . ·, · : lf: 
; _ f?ão:'.se i~or,m~ções par~Gµl,~es_ e ban- ~:1 
\o,~ canas •. · ~ 
~ ; ,. ~~-.................... .-.. _, .... __ .,,, ___ ,_., ________ ,,,,,..,,. ,....~ ..... ,_~;;;:· 
;.~.+-+ .. 4-;:+,.+ •. + ...... _+,:,te.~~~·--•-.+-~-•-+-.+-•:» . .+ .... _._._._._.~+;.~+-~4',.....u:íf..,,..,,. .. ,.~. 
sístente, Augusto V. de Carva.- · · ' · 
iho: Secretarios, Antonio Arnal
do de Azevedo e Roberto Gemo 
sler; ThesoÜreiros, Benedicto 
Neumann e A,ldo Gai; Mestre de 
Noviços, EdÚardo Soares. 

Tambem m.o interior, nas Con
gregações que o puderem, ou 
então nas sedes das Federações 

As Congregações MaN.nfls de 
Moços e de Homen.s tia l>aro
chia de Sant'Anna, nesta ca
pital elegera.m -suas novas Dire
ctorias ,para o anno <le 1939. Dí
rigidas -pelo Revmo. Sr. Pe, '.Fi
delis Wlll!, M.S. e tendo como 
vice-Director o Revmo. S-r. Pa
dre João Neukirchen, são os se
guintes os novos directores das 
duas Congregações: ,;;;:l· 

Congregação de Moços: Presl- CONGREGAÇÃO l'tIARIAN,â; 
sidente, Amerieo <le Vita; Assis- .<' DE ]?J:NHALÃ.O 
tente, Milton Nascimento do Vai 
e Caetano Barba to; Secretario 
Geral, Adolpho Porto Alves; Se
cretarios, Carlos Tavares Oer
veira e Aristides Silva; Thesou
reiros, Caetano Barbato e Pedro 
Bulentini. 

Meu Irmão.' 

"Eu sou a res1il'te'!ça:o e a. vidà·;· quem crer em mtm, ainda que 
tenha morrido, ha de viver''-, disse Jesus. 

1 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Sen, P, Egyd!o, 15 • S. 
518114 - 14 a 17 horas 

Telephone 2-7313 
~--~~ 

Congregação ele Homens: Pre
sidente, Manoel de Andrade; As-

Foi fundada a. 1.0 do corrente 
na cidade de Pinhalão, Estado 
do Paraná, a Congregação Ma
riana. E' mais rum nucleo que 
se accrescenta aos muitos já 
existentes no Estado sulino e 
que farão dclle, em -breve, um 
dos :Centros marianos do ,paiz. 

FUNDADA EM 1.900 

maior 'sortimento 
êàsiriiiras nacio

naes e oes'trangeiras 

• 
Neste principio de anno, quando toda a gente faz a seus amigos 

os votos mais sinceros de prosperidade, volta-te, meu Irmã.o, para 
tua alma e dize-lhe: "Mais um anno me concede o Senhor para 
merecer maior gloria, por toda a eternidade. A vida é preciosa, cada 
instante nos encaminlla para o nos;,o ultimo fim, cad;:, momento 
presente vae contar na vida .futura." 

"Eu sou a res11rreição e a vida." Si até boje, meu Irmão vi
veste despreoceupado de tua salvação, mergulhado nos !Jens ephô
meros da tena, retorna a Jesus e restt1eitarás interiormente e terás 
a verdadeira "vida" que principia aqui e continua além-tumulo. 
Crê em Jesus Christo, não soménto com palavras e rezas, mas prin
cipalmente pondo em pratica os conselhos, que para teu progresso 
espiritua:I e para teres v~da mais abundante, te vem expondo o teu 
a.ffectuosissimô ami.o, 
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e o N F E e ç õ E s ,' 
P_RIMOROSAS 

• 
sr. Roosevelt. E' üss1m qu,') o 
jornalista Bidwcel diz que "~e/ na~ não desejam isolar-se do 
estão exaggera1~do nos Estados l resto do mundo: mas que:.:·e!n 
Unidos, os perigos da concor- ' defender a -paz des'te hemisphe
rencia commcrcial allemil.". OI rio, sua integridade territo,·i:11, 
senador Nyc, quer que se i·e- os princípios de ,relações int"r-

1 

force a "lei de neutralicla(h" nacionaes e -suas proprias insci-

=======================p=·=M=A=R=I=A=N=O=· == p,na evitar q,ue o paiz venha a tuições." Disse ainda que os Es-
ser an,a,stado a uma lucta cü- tados Unidos não tinham ido a 

.A Obra.Vicentina 
j ropéa, á s;cmclhança do que se Lima para .propor nenhuma alem Limeira; deu em 1017, quando os EstaJ,Js liança, mas ªP.:mas pa~a "rdo.:·-

1 

Umdos entraram na guerra, M> çar a cooperaçao amencana". E 
seu entender, esperando fot'li1Í· concluiu affirmando que havetia 

., daveis -lucros maneta.rios. paz .no mundo si todas as na-
(De ,nosso cori,espondente) 

1 

tholico fcrYoroso, que 'trabalha.. ü deputn.do trabalhista Fi,;h ções acceitassem um codigo uni
'. infatigavelmente pelo bem dos I accusou o Presidente Rooscvt-lt, versai bas<'ado no respeito ás 

A Conferencio, Vícentina da pobres. 1,;• admiravel o traba.lho l de -provocar a "psychose ela outras nações, etc. 
Igreja da Bôa Morte, desta ci- clesüt Conferencia, que a''1cla no; guerra" incitando o povo (L lu- -- Finalmente uma reunião dos 
da.de, funda<la ,em 1922 e -agre- Natal distribuiu mantimentos a I cta "apoiado por communist.as e embaixadores a.mer:canos na 
gada ·em 1930, .conta actualmen- mais de 200 1)obrcs. internacionalistas hystericos, de- França ·e na Ingla'ter-ra, srs. 
te <:om um pequeno numero de Attendendo ü um pedido do sejosos {l:, ver o sangue c o cli- Bullit e Kennedy, com o sr. 
confrades, que ,soccorrem no dr. Francisco Ferreira da Rosa, nhei1'0 americanos, garantir-lllcs Roosevelt. Aquelles diplomaias 

milhões de ,esterlinos rpara saa 
defesa. 

·~-· 

Chapéus "DUKE" 
Gravatas, Lenç!>s, :3uspen- ,:.. 
sorios, Cintos, L i'g. as,,·', . 
Meias e muitoi;::outros· ar:. 
tigos finos. para . Çava-... 

,< lheii:os. / ·· ; 

*· ,) ' J. S. Mâfqiies / 
· ·· Rua Quintino 

:Bocayuva, 30 
SÃO PAULO 

- O sr. Chamberlain com seu 
guarda-chuva e Jord Halifax fo
ram á Italia. Previamente o 
governo francez insistiu <:om os 
estadistas britannicos -para que 
não servisse.m de mediadores na 
questão das reivindicações :.oio
niaes italianas. Em nosso proxi
mo numero daremos um re3ümo 

1 

detalhado das notic!M referen
tes á estadia dos -politicos fa
glezes em Roma, onde alêm de 
-suas visitas ao -sr. Mussolini e 1-s-------------'--"",. 
ao rei Victor Emmanuel, foram , 
recebidos em e.udiencia especial E-st'ados Unido$ inunta organí.!la~ 
por S.S. o Papa Pio :Xr. ção a que se -daria o ,nome <le 

Hungaros e tcheques 
emto.nto 40 familias necessita- o domínio do .mun,lo." são de opinião que a guerra eu-
das. E' seu •p.residente o dr. pedi em reuniào da Congrcgaçfto - Ao tomar posse, o novo go- ropéa comcçará dentro de 2 u 3 A 6 do corrente .houve em 
Frandsco Ferreira ,da Rosa, ca- Mariana, que os Congregados vern-aclor de Nova York, sr. L.,!:- mezes e que a Inglaterra ser:i Muka . 

ingressassem na Conierencfa e mann fez um discurso em que arrastada a ella aoesar de ,seu t h cevo, na fronteira hi,m-

"<:ommercio triangular" ~ que 
imporia suas · leis a. todos os 
paizes. Accentua-se que as <li•
vergencias ideologtc.i.s, :a,ctuaI-! 
mente <ixistentoo entre~'os tres 
paizes, <lesaµpar'eceriam· automa.
ticameute com esse a<:c,ordo, '~ -~~! lembrei que ne fundasse uma condemnou todas as dictadur,ts, "amor á ,paz", que· a levaria a garo- ? . eque, 1.Lm ,en?ontro. en-

. f · d b tre m1htares dos dois -pa1zes 
Amador Cintra outra na proprio. Congregação. "o commurnsmo, o asc1smo e o ce er ases aereas no Canadá d h' lt hd . '· ; 

Expoz o que é uma Conferen- nacional-socialismo". ao sr. Hitler, antes do que Ju- i N~ r resu ba do varios mort<Js. N otic:i ifs 
do Mundo do Prado -

Engenheiro Arquiteto 
Arquitetura religiosa, cole-1 
gios, residenclas coletivas. 

eia Vicentina, o bem que <'lia ,- Desenvolve-se nos Esta,'.]·,s ctar!... j ao s; .sa en ° com segurança 
faz e o muito que ha. a fazer Unidos uma grande camn-,u1ha quem 01 0 respon'Savel .pelo in-
nes't,1, c:d-adc. E estou certo que para ~ma maior approxi1'r11c.1~ Modificações po!Iticas i ~idente deve-se anot6.r apenas 
os Congregados Mari,rnos de Li, cultural com ,o. Amcrica L3t!n:1.. ______ IlO quet·~s hungaros se mostram re-
meira hão de at.tcndcr ao appcl- - Heg-rcssando ele Lima o .,,._ r ·-J -_----.-- sen 1 os c?m os allemães po~q:ie 1. 40 mínutos O sr. Mus• 

Rua Libero Badar6, 6H 
S. PAULO 

lo da. Conferencia Vicentina eles- Cordell Hui! falou sobre a C),1- f apa~ eS t es marnfeSt am_. sympat lli:i, pe- --------- solini e 0 ta <!idade, dando-lhe todo o seu fcrcncia Pan-A.mcricnna cli:«·n- los !che'!ues. Alias, ~sta mr:or-
~~ 

maçao nao a m t t sr,. Philips, embaixador ameri. do: "As nações latino-am,2rh'.a- , - ·. P rece ui_ o exac .. a., A. quéda ilo gabinete preslcti- pois os JOrnaes allemaes dizem cano em Roma, <:onferenciar3.,m 
apoio e cooperação. 

==============================================::. do pel-o príncipe Konoye e sua que ha na na Tcheque-Slovaquia durante 40 .minutos, se.m que se 
tl'J ~ ~o substituição por outro chefiado uma campanha anti-allemã de- _tenha publicado nenhuma ,nota _ymn S ~ f:1 !\:1 ti/ __ i · , pelo barão Hiranuma é O :a,,~o mais ·provocadora. s?b[e o assumpto dessa entre•. 
Uíl u i'.:il ~ • '"' principal da situação politica 1~0 Os jornaes francezes observs,m I vis ª· . · 

Internato - Semi-Internato 
Extremo-Oriente. As causas <la que a Allemanha e a Italia sa-

Exte r na to quéda do governo Konoye $><O cri ficaram deliberadamen'te a 2. Daladier Fortemente lll1• 
pouco conhecidas, embora se ud- Tcheque-Slovaquia e a Hung!·ht ------ pressionado cnm 
mitta que para isso tenha in- quando da arbitrage,m de Vi?1~- o que viu em Tunis, na Ar,:;-eiia 
fluido muito a nota enviada em na, porque havia desaccordo en- e nli· Cqrsega, regressou á Fra.11-

preliminar 
fundamentar 

/ 

complementar: medicina, ctíreito e engenharia 

A lJirector1a avisa: a) que o Curso de admissão ao gymnasio, INTEI
RAMENTE GRATUITO, deve iniciar-se no dia 16 de Janeiro prox.; 
b) que as aulas das diversas seçções do Curso preliminar, devem 
m1ciar-se, para os alumnos que residem na Capital, no dia 1.º de 
Fevereiro do proximo anno; para os outros alumnos no dia 1.º ele 
Março; 
c) 9.ue as aulas do Curso fundamental iniciam-se no dia 1.º de 
Março; os alumnos internos devem achar-se, de vespera, no Col
legio; 
d) que as aulas do _Curso Complementar terão inicio no dia 15 
de Março. 

C. P. 118•.· ._. .. . -~- ••' .... p 1 'f .SÃO. :eAJJ.LQ 

f!ns ele Dezembro pelo gov·wi1o ~rc Ro1;;0. e Berlim_. E diz o ça o sr: Daladier. 
americano ao nipponico. N,=ssa Temps que se est,L apenas, no 
nota, o governo de VVashini·t"n inicio ele uma evolução compli- 3. ;Guerra 
n<'gava. ao Japão o direito ,10 caclissima,. 

Diversos jornaei 
francezes e ingle, 

zes, de. tcndencia esquerdista., 
dizem que a. Allemanha prepai·a 
a guerra para o mez ele Me.:·.;o 

a,presentnr-se como senhor cl:i 
China. Admitte-se que a resp,,s.
ta do Japào foi a subs'tituiGrt0 
do principe Konoye pelo baciio 
Hiramuna. conhecido po1· suas 
tenclencias totalitar!as e que j:, 
affirmou os desejos ele ap,ir,1-
xi.ma r-se mais da Alle.man ha e 
da Itrllia, d<' intensificar a nn
bilisac;iio espiritual do paiz e -1uc 
insistiu na necessidade de uniflo 

' de todos os japonezes. Nos E,;
t.aé!os Unidos, o novo governo 
japonez foi recebido com gr:i.nJe 
c1 escon fiança. 

1 

* As operações de guerra õa 
lucta sino-j,aponeza não a.pr2sfn
tou nenhum facto de relevo, li
milanclp-se em muitos casos a 
pequenos choques ou a encon• 
tros d<' guerrilhas. Sobre a pa,z 
que iria ser negociada -pelo sr. 
Wei, nada mais se tem noti
ciado. 

Cousas da Inglaterra 

- Noticia-se a fundação ,fo 
um novo Partido da opposiçito. 
Seria chefiado pelo capitão D11n
can Sandys, que esteve implka
do na revelação de segredos ,nj
litares e teria como thesoureii-a 
a Dnqueza de Atholl, fervente 
partida.ria dos governistas hes
pa.nhóes € que recentemente foi 
batida nas eleições realisadas em 
seu districto eleitoral. 

- Em uma manifestação coa
tra o sr. Chamberlain, um grupo 
de desempregados chefiado nor 
ex-combatentes inglezes na Hes
panha governista, pretendeu en
tregar ao chefe do governo ín
glez um caixão mortuario ccn
tenclo um guarda-chuva! ... 

- A Australia e a Nova Zc
landla receiam um ataque n:p
ponieo, na hypothese de uma 
guerra entre a Inglaterra, a A!
lemanha e a Italia e por isso 
:J?ede1n li. 1net_ropo_l,e. qt1,e gf!,,sJe 50, 

Mais uma conferencia! 

Q sr. Joseph Beck, chancel_ler 4. Crise 
polonez ,que se achava em 

férias na R,ivicra Franceza, rn
terrompeu-as para regressa:- a 
Polonia, via Al!Pmanha. Foi :·e
cebiclo em . Bcrchtesgaden pe'.o 
sr. Hitler que, segundo dizem ú·S 
jornaes o acompanhou cm seu 
automovel, cl;stineção só co•:,fe

Admitte-se que a 
crise franco-italiana 

não sui;,girá i-mmediatamente, 
mas só em fins de Fevereiro, 
porque o conde C!ano deve vi• 
sitar Belg-rado em fins de Ja
Peiro e Varsovia em meados dtl 
Fevereiro. 

rl-da :í.s pessôas cem que o 5 N' k' h. 
"Führcr" se acha muito hem. • Ie ISC O ~scriptor al. 
Não foi publicada nenhuma in- r· . . lema? Ernest 
formaçào sobre as <:onversaç,:ies N1ek1sch, ia.ntigo nazista. <:ccusa-. 
mas admittc que o, Polonia te- do agora de alta trah1çao, fot 
nha conceáiclo licença para a l condemnaclo cm Berlim a trabaj 
construcção de uma estrada nl- lhos forçados perpetuos. 
lemã ,pelo corredor p0loncz 'l'té • 
Dantzig e Memel, cuja inco~no- 6. Palestina Recrudescera"' 
raçfto á Allemanha é esp'!.~~<la o s conflictos 
para brev'e. Teria sido dlscuti:lo entre arabes e judeus na Pa
o problema ukraniano, em cuja lestina, verificando-se numerosos 
solução a Allemanha teria. of- assaltos em varios ·pontos do 
fere-ciclo largas <:ompensaçõ 2 s á paiz. -., 
Polonia. Finalmente diz-se que 
a approximação polono"sovietica 7. "Führer" Carol O ret 

Carol· 
determinou que na Rumania s.S 
existe um Partido, a "Frente de 
Renascim<into Nacional", tornou 
obrigatoria a -saudação roman!i. 
e ordenou que todos os funccio• 
na.rios publicos, os membros do 
Partido unico e os jornalistas 
em funcções officiaes usem uni. 
forme <:om =miza azul e ca.pa. 
de estylo allemão. 

recentemente esboça.da teria si
do inteiramepte destruída e rpe 
o sr. Litvinoff não mais visitacá 
Varsovia. 

"Commercio triangular" 

Q sr. Montagu Nor.man, gover-
nador do Banco da Ingla

'terra acaba de fazer uma vi~ita 
algo mystel'iosa á Allemanha 
precisamente numa occasião e~ 
que a libra., esterlina apresentou 
signaes de enfraquecimento. As 
noticias officiaes dizem que ne~
ta viagem se tratou apenas de 
acertar o commercio anglo-a'.l"
miio em bases de perfeita cot>p<'
ração. Informe.ções offlciosas 
accrescentam, porêm, que ,se 
trate, de reunir em um trata<lo 
de .commercio as tres -maiores 
potencias do mundo, isto ê, a 
Al.l.~11~a, • Inglaterra e os .... : '.:' ........... , _ _._,_,_._,,.:.•.,. 

8. Caça Officialmente ,para 
-uma te.mporad.!l. de 

caça com o rei Carol, na rea
lidade para o estudo dos pro
blemas bo.lkanicos deante da no. 
va situação da Europa Central, 
chegou a 'Bucarest, o Princf.pe 
Paulo, regente da Yugo-Slavta. 

9. Syria Realisaram-se na 
Syria, manifesta.. 

~~:s.ªu.~ono?J:l.~tas e a.n~i-!ra:11,~ 
·" .,.,. t 



a· gramle perif a que São 'f âulo soflreu r 
Na grande dor que São' Paulo e todo o BrasU cathollco soffre-, .• 

ram com o fallecimento do Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo Metropo- , . . . 
~tano, D. Duarte Leopo_ldo e. Silva, ha m~a cir~un,stancia altamente -~ ~ ~cr~ . - '.!A · · · 
QOnsoladora. E' ·a pers1stenc1a das ma1:11festaçoes de pesar, q~e =,C,~tl!f!~~\ 6~E f!~lf}~,?.;?!!':ffl§:@j:U 
constantemente se repetem e se multiplicam, em ,uma demostraçao .\ .. · · · .. · · · ; .. . 
~!aquente de quanto a alma paulista soube venerar e amar: o grande 
·~~ep~p~ que Deus nos deu. 
~"·.:.. ... 

NA LIGA DAS SENHORAS CATHOt~CA9' 
Anno XII· São Paulo, 15. de Janeiro de 1939 Num. 331 

,.:r ' 
Incontestavelmen,te, dentre as magnificas e numerosas obraa 

ae bei:J.eficencia exiswntcs em São Paulo, seria muito difficil apontar 
iU!l;la que fosse, de modo tão directo e especial, amada pelo saudoso 
;~épispo. .... 1 

Car e 1 
elo r 

om s;, 
di:O ~g:. -~., .. : 

Leme ·se· 
1 ni: S: 1 Por sua vez, a Liga das senhoras Catholicas'.·tem multiplicado\ 

jes manifestações de seu pesar pelo fallecimento dct grande Prelado. ;. 
'Assim, na 6a. feira pp., ás 8 e meia, realizou-se 1'4jssa pelo repouso 
'eterno de S. Excia. Revma. , no 60 dia de seu . trimsito para a ?anamericanismo e sqlidarie.dade. continental: 
'~midade. ' 
j A formosa capella daquella Associação estava cheia de asso
',ciadas, e de pesscas piedosas, tendo sido distribUida, durante a 
(~~'- a Sagrada Communhão ao fieis. _,1. 

NA CONFEDERÂÇÃO CATHOLICl' 

,.. . Hoje, ús 15 horas, no salão solemne da Cu!'l·a Metropolitana, 
11, · Confederação C~,tholica realisará uma secção é$njuncta de suas 
_associações, afim d-~ ser iido o relatorio geral dos trabalhos de 1938. 

Por essa occasião, o sr. dr. Vicente Melillo, l.\ll1 dos mais inti-
011}0s e prezados collaboradores de S. Exa. Revma. 'ho laicato catho
'lico fará um discurso em que homenageará em nome de todos os 
:cá:tholicos de São Paulo a figura gigantesca e sarita de seu sempre 
saudoso l\rcebispo. ' 

Essa c~rimonia se reveste de particular irnpot'tancia, pois que, 
·abrangendo a Confederação Catholica a totalidade' dasr associações 
religiosas da Archidiocese, a homenagem por ena: · prestada é em 
'·nome de todos os fieis da Archidiocese. 

IO "Osscrvatore Romano", com
tnentando a declaração franco

. allemã assignada cm Pariz, a 

compara á declaração anglo-
allemã assignada em 11lunlch pe
lQs srs. Chamb~rlain e Hitler. 

, Segundo O jornal do Vatican~, 
n declaração de Parlz é mais 

·. formal e tem a vantagem de 
. possuir mais um caracter de ac· 

~ordo. 
' Sob O ponto de vista substan
cial, a declaração de l\lunich 
contem uma renuncia á guerra 

.. que não é_ mencionada na <lecla
: ração parisiense. No que conce~
. Jle á renuncia a;llemã á Alsac1a 
e á Lorena, 0 "Osservatore Ro-

; _1nano" escreve: 
"Não se póde deixar de sub

:1inhar que a nova e sole~ne con
;jirmação deste principio é uma 
·garantia ca.pltaJ. para a paz eu
; ropéa. Todo O tredentismo foi 
banido da fronteira rhcnana 
,iontrovertidà." 
1 
O ACCORDO SOBRE AS FRO~-
. TEIRAS EXTENDE-SE A'S 

COLONIAS? 

"E' igualmente nccessarlo re
Saltar um outro ponto dá decla
ração de J>aris, escreve o "Os-
11ervàtore Romano". A formula 
do accordo menciona não sómen
te "fronteiras entre os dois pai
zes", mas tambem, em geral, 
"problemas de caracter territo
rial". A questão das reivindica
ções colonlaes allemãs é um pro
blema de caracter territorial 
que interessa aos dois paizes. 
· Pode-se <leduzir que a decla
ração de Pariz tinha querido 
constatar que entre os dois pai .. 
,r;es não existe controvcrsia de 

especiaes cont terceiras poten-{ 
elas", o "Osservatore Romano" 
escreve que estilo restricção, que 
não existe na dechuação de 
lUunich, "visa salvaguardar as 
ligações de Berlim com Roma e 
11-s de l'aris com Varsovla e 
·Moscou". E o jornal do .Vatica
no accrescenta: 

"A condição não póde parecer 
mais grave, porque si uma das 
duas partes ver na consulta um 
prejuizo á suas amizades, a 
consulta não terá lugar. 

O cinema nos tmz, dos EE. tiU., uma impressão desfigurada. 
Na realidade, aquelle paiz não é apenas a grande patria do 
Lambeth-walk, do swing, bee-ug, e de outras excentricidades 
congeneres, dos decotes exagerados, dos artistas escandalosos, 
dos divorcios futeis, etc. O, movimento catholico nos Estados 
Unidos é extraordinariamente florescente e constitue uma im
niensa barreira contra todos os factores de dissolução da civili
!llação contempo1·anea. Si se tratar duma assistencla 

mutua (e não de'·simples consul
tas) o incident~ terá u~ pro
funda razão de existir, porque 
a,iustou-se que as J)artes não 

O pan-americanismo pode ser 
comparado a um largo caudal de 

amemisiam compromissos em ideias hecterogeneas, nas quaes 
contraclição com os compromis- hão raramente se distinguem er

ros lamacentos e deploraveis mys
t!ficações. No meio dessa caudal, 
entretanto, tambem se vê és \'C• 

zes uma ou outra legitim?, cxpres
r,ão d~ solidariedaà,:, continental, 
e ultimamente, algumas authenti
ç~s pepitas de ouro. Essas pe'pi
tas são as manifestações de urna 
solidareidade infinitamente supe
rior áquella que se inspira na 
identidade de raças ou na conti
guidade geographica dentro de um 
mesmo continente, e que crava 

unico verdadeiro cimento que po
de unir as almas dos indivíduos e 
dos povos. O unico pan-america
nismo genuino é, pois, aquelle que 
se inspira na identidade da Fé. 

sos anteriores, mas em se tra
tando de uma simples obrlga..
ção de consulta, a condição 
menclonacla, em lugar de ter em 
si um valor substancial, póde 
servir para favorecer pretextos, 
afim de eludir compromissos 
que, assim, der\van1-se de uma 
efficacla bem rqstrlcta. 

Sómente no fim da visita do 
sr. ,·on Rlhbentropp é que se 
poderá ter no mais vasto quadro suas raizes no proprio Sangue in
da politica euroP.fª actual e espe- finitamente precioso que Nosso 
cialmente em relação com as rei- Senhor Jesus Christo derramou 
vindicações colo~laes da Alie- por nós na Cruz. Disse um gran
manha e as ri)Jvindicações me- de escriptor catholico que o Pre
diterraneas italfanas." l cioso Sangue do Redemptor o 

Uma bella mostra desse pan
americanismo foi a visita do 
Exrno. Revmo. Sr. D. James H. 
Ryan e do Revmo. Sr. Pe. Mauri
ce S. Scheey, professores da Uni
versidade Catho!ica de Washing
ton, ao Rio de Janeiro. 

A imprensa diaria já vehiculou 
com sufficlE;nte largueza o noti
ciario dos bellos discursos que se 
porferiram por essa occasião, par
ticularmente o de S. E. o Cardeal 
Dom Sebastião Leme . 

Embaixadas desta natureza são 
realmente efficazes, porque não ha 
meio mais delicado e mais directo 
para falar á alma brasileira, do 
que escolher para isto um Bispo 

A·, JOCF E AS SUAS REALIZAÇÕES 
(Conclus..o da 4.• pag.) E !O.SOO operarios, ~ue é essa mamente, achamos que, si dese-

hoje a tiragem do "Jocismo", jamos conquistar'nossa classe se-
E' 0 trabalho pela santifica- 11 recebem o jornal e com elle a rá justamente naqulllo que e a 

Ção dos outros, 'con_ tribuindo pa- d b - m boa nova que lhe é ministrada não tem · e om; e nao poz e 
ra a sua propiia'' santificação. t ºd · por meios adaptados. execução o projec o nasci o em 

E' o espirito jÓcista alegre, al- to Outra chaga · dos nossos tem- uma hora de aborrecimen . 
tivo e puro, na conquista do seu 
meio conquista\!ído-se juntamen- pos é.a .falta de "senso econo- No anno seguinte, sala nova
te c;m elle. ·; mico".· Essa lacuna da nossa mente cheia, mesmo pessoal, 

Prova disto é . o facto de existirem nos - EE. UU. diversas 
Universidades fundadas por catholicos, uma das quaes, exacta
mente, enviou uma respeitosa e filial mensagem ao Cardeal 
Arcebispo do Rió de Janeiro. 

Nosso cliché representa a immensa Universidade de Geor
getowrt, nos EE .. UU., fundada pelo insigne padre Jesuita An• 

. clrew White. Além de sua grande reputação, a immensidade do 
edific~o dá bem uma. idéa da importancla do estabelecimento. 

catholico, seja elle de que nacio
nalidade for . 

A' margem deste facto tão pro
prio a causar jubilo, temos um 
commentario a fazer. 

Se os Estados Unidos compre
hendessem que a America Latina 
é real, authentica e vivamente 
catholica, comprehenderiam im
plicitamente que a continua in
vasão de nossos paizes por Biblias 
protestantes - truncadas e adul
teradas, portanto - de proceden
cia norte-americana, a irritante e 
esteril propaganda da Salvation 
Army e da Associação Christã de 
Moços, o continuo afluxo de dol
tares para os bolsos de numerosos 
pastores protestantes, longe de 
constituirem uma propaganda fa
vora vel, irritam profundamente os 
catholicos, e offendem no que ella 
tem de mais delicado, a alma bra
sileira. 

Se os Estados Unidos compre
hendessem até que ponto é au
thenticamente catholica a Ameri
ca latina, elles· perceberiam que 
não podemos olhar com· boa von
tade uma politica que, se presta 
o real serviço de nos auxiliar no 
combate ao nazismo, fecha os 
olhos, com demasiada complacen
cia, ás torturas que soffrem nos~ 
sos irmãos do Mexico, aos perigos 

que correm nossos irmãos do Chi .. 
!e e quiçá do Uruguay e da Ar
gentina; com a _propaganda da!:! 
famosas "Frentes Populares". 

O pàn-americanismo perfeito 
seria o -que englobasse toda a 
America na mesma Fé, isto é no 
Catho!ic,ismo. Não sendo possivel 
isto po~' ora, ainda haverá lugar 
para u1 outro pai:i-americanismo, 
que, se~ ser perfeito, seria entre
tanto . correcto: a solidariedade 
contineií.tal sem prejuizo dàs con• 
vieções :-religiosas e da soberania 
nacional de ninguem, O'ra seria 
muito difficil sustentar, com um 
livro de Historia na mão, que é 
sempre esta concepção de .pan• 
americanismo que tem vigorado, 

Por tudo isto, olhamos com in• 
àizivel sympathia nossos irmãos 
catholicos dos Estados Unidos, 
cujo ezlo, actividade e dedicação 
conhecemos, cujos constantes e 
formidáveis triumphos 'nos reju• 
biiam, e dos quaes esperamos, em 
futuro '(não remoto, e com o au .. 
xllio d~ Deus, que conquistem no 
seu grande paiz uma influencia. 
tal, que obriguem o seu governo 
a seg·uir os rumos 'de um pan• 
americ~nismo verdadeiro. Par~ 
tanto, 'sabemos que elles já tem 
empregado esforços uteis e digno~ 
de nossa mais cordial sympathia. 

· fronteiras, 1nas não haverá con
troversia para os territorios co-
1,oniaes? Baseando-se na opposi
ção conhecida entre os pontos de 
vista ele Pariz e ele Berlim em 
;rnaterla colonial, dever-se-á ex
,cluir _.que o decimo segundo pa
ragrapho do accordo faz allusão 
a uma ielenticlacle de J>Ontos de 
vista sobre os J>roblemas relatl
'\'OS aos territorhis colonlaes mas 
a formula de que se serviu of
ferecerá aos historiadores uma 
Jnteressante niateria de estudo. 

Outro meio dé propaganda é educação - · que conhecemos por ainda muito barulho, mas já não 

0 
"Jocismo", mjornal mantido, observações e inquerit9 - é mui- havia pares a circular pela sala .. 

melhorado e d!~ulgado pelo es- tas · vezes a causa das miserias Neste anno - mesma sala, j t 

AS ESCAPATORIAS 

forço de cada J9çista. e desequilibrios finàncleros, por- sempre chei_a, mesmo pessoal: r 
E' commum, "i:\o nosso meio, que quer se viver como os outros moças e rapazes alinhados, nu- ,

1

...., 

ver-se moços que sahindo dos e não se sabe empregar ou tal- ma attitude correcta. As crean
Grupos abandori~m de todo es- vez... fazer o milagre de che- ças não mais fazendo algazarra, 
tudos e leituras, ou deixam-se gar o magro ordenado. mas perfiladas, direitinhas, tam- , 

Alem dos circulos de estudos bem tomaram parte na festa: : 
levar pelo expl?f."~dores, procu- que nos proporciona a respeito, eram as àspirantes e BenJ'ami- ! 
rnndo livros de' baixo preço e 
aspecto suggesti'iro. tem a JOC um Serviço de Eco- nas da Acção catholica as nos-1 

nomia funccionando ha 2 annos. sas pre-jocistas. 
Contra isso, a, nossa campanha. · t 

Enfl oncerne r. con , Desperta-se com isso o gos o pe- Si a iilfluencia jocista se fez 1 
. -

m, no que e , "' ·, Na-0 so· ve11demn~. o nosso J·ornal, t · .. 
., "'" Ia economia e facili a-se a opq- sentir numa sala de reuniões, 1 olçao submettida as consul~as 1 • ram,.s fazer com que 

eventuaes entre Pariz e Berllm, como ~roc~ 1'; . rarla depositar dinheiro na cai- transformando o ambiente, t.La 
condição derivada das "relações elle seJa lido e: comprellendido. xa em sua propria secção. vida de todos os dias tambem ella j 

PROFESSO';;n 
Para Collegio, ou para · preparar alumnos para exames de sP-
gunda época, ou de admissão aos cursos gymnl\sfal, pre-juri

dico, curso de Escola Normal, ou de bacharelado na 
Faculdade de Direito: - Latim - Portuguez 

] Francez ~ Historia da Civilização - Logic~ - Se-
·.,~. · ciologla - Psychologia EducacionaL 

APRESENTA AS MELHORES REFERENCI4,S. ' 

'.felephonar para o professor Augusto da Silva 
!l,ipe!ro, das 14 ás 17,30 horas. • 'l'elepflone 4-1620 

. f, '. 

······· ,_.:...• ,, 

E assim, disciplinadamente, vae tambem se verifica de Jll.aneira 
a JOC transformando o meio bem efficiente. Esquece-se, po
operario. Um facto mostrará a :rem, a civilização moderna de 
influencia jocista no seu am- uma phrase de s, Thomaz de 
biente: um nucleo jocista,' ha 2 Aquino, de "que um minimo de 
annos fazia a sua 1.ª-Assembléa conforto material é nece'ssàrio 
Geral. Sala cheia, vozerio, baru- para o desenvolvimento espiri
Iho. creanças numa algazarra tual". No nosso meio operaria, 
enorme, rapazes e moças a pas- a JOC está cumprindo uma par
sear despreoccupdamente pelo sa- .te de sua missão: faz a educação 
!ão. A sessão tinha que ser in- do povo sem a qual não tem 
terrompida de vez em quando valor as leis sobre trabalho, sobre 
para pedir um pouco de silencio. salario minimo, sobre pensões e 
No momento, tomou-se a resolu- aposentadoria. 
ção de, na· proxlma occasião só o· operario tem sêde do bem, 
se convidar ,pessoas . conhecjdas. tem · sêde de v.!ttúde. Mais .do 

Ml1-~tl'ir~,, P.9.r\lm, '.1'.~fl~çJi,_I.:l,4Q _çifü. .~13~ i:~.~Y~.1_:.r~I~::~~~- .fl@.8.~t. _ 
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Dl~écto~: São Paulo, 22 de Janeiro de 1939 

'dos pequenos chinezes a · todas 
creánças dp mundo 

as os catholicos austríacos . conh'êêem 
horrores da perseguição nazi~ta; , ......... -~ 

· As crianÇ!l,S. chinezas, victimas 
da guerra, recolli:idas em um or
phanato cathollco lançaram a 
todos os . seus irmãozinhos do 
résto do · mundo um commovente 
appello,. por . o_ccasião ' das festas 

,de 1'7atal, ~citando-os a ora~em 
cón:t, pela .. paz. 
. ;.~· ,,. ~l( . WY# ; 

• ;~:~b~~,p 
· ,trifància>na ias às . crlan 

:icas,'. para que 
oéií: que livrasse o seu paiz dos 
borrares da guerra. Ent um gran
de o~phanato -chinez, :uma II'mã 
de cs.ridade, explicando aos pe
quenos orphãos que a melhor ma
neira de obter esse grande bene
ficio era o ·,reparar-se o melhor 
possivel para a festa . do Natal, 
iniciou entre elles um inquerito, 
incitando-os a dizerem qual se
ria, ao seu vêr, a maneira de 
melhor fazei-o. 

AB respostas foram numerosas, 
variadas e interessantes. A mais 
bella partiu de um grupo já mais 
crescido na qual, seja por coin
cidencla, seja por prévia combi
nação, as .opiniões· foram confor
mes. As ctianças desse grupo, 
tendt> ouvido da Irmã a respeito 
das crianças que da Europa e 
da Amerlca annualmente da-

. vam o seu obulo para as obras 
da santa-Infancla, tiveram a fe
liz idéa de elaborar o seguinte 
Jlppello: 

"O delegado apostollco nos 
convocou, e com isso somos fe
lizes e orgUlhOl!OS, e pr'olnptOS a 
obedecel-o: mas nós somos mui
to pouco numerosos, muito fra
,:os e insignificantes! 

15.000 patrões 
catholicos que ·co
pperam com aJ. O. 

Ç. na Belgica 
A.ce,ba. de ser organisada na 

:Belgie'a uma associação, patronal 
de: catholicos, ·presidida pelo sr. 
Thevrus, ex-Presidente do Con
c;elho de Ministros daquelle paiz. 

Essa orgânisação visa. pôr em 
pratica os ensinos dos Santos Pa
dres relativamente á ·.condição 
110clal dos .. operarios e' tambem 
exercer influencia nesse sentido 
sobre os éstabelecimentos não ca
tholicos. " 

A novel entidade · trabalha em 
,collaboração com a J,O.C. bel
:ga; conta já. 15.000. inscriptos, 
dentre os _quaes diversos enge
nheiros; publica mensalmente o 
"'Bulletin des industrieis.". 

Já foi installada em Bruxellas 
uma séde central prov~ria, que 

· comprehende uma capella, sa
lões de leitura e um sêrviço de 

· ,consultas acerca de diversos pro
blemas que podem interessar os . . . ; . 

Que poderemos fazer sosinhos, 
nós, os pequenos orphãos chine
zes, deante cÍo presepio de Belém? 

· Mas, uma- vez que ha no mun
a.e, tantas crianças bôas, que se 
esforçam por nos enviar o seu 
obulo annua1; .. ·porqúe não convi
d~l-:8;-s-emos a _re;w.r comriosco? 

U'Vidà;. .h 
N'àtal, na E,µropà 
todas essás~a!Íeriànç~ da Santa~ 
Ihfancia sé ajoelhassem e oras
sem comnosco deante do prese
pio do Salvador· do mundo! Ex
perimentemos "convidai-as! 

Seremos uma grande multidão, 
estaremos unidos e . repetiremos 
bastante a mesma préce: Oh Sal
vador Jesus, salvae vosso· povo! 

No campo de concentração do a construcção : de · uma; Europa! 
serviço nacional do trabalho da Nova, a Europa Nacionalista, ._: 
Juventude Hitlerista de Salzbur- Socialista! Destrui os IdolÓS." '. :; 
go e do Tyrol, o dr. Hein, chefe A confissão é para reter~se. -A;;, 
da secção, fez a declaração se- Os dirigentes do Reioh dã0-!1§'.~· 
guinte: · um!'->c potencia que não tem, nein: 
. Na Allemanha de hoje nenJ,1.um terao nunca. .., . , , 
padre . foi· preso por ter celebrado Nero e seus imitad9reifi:4~:p,, 
~issa, _mas porque se.· entregava ,pareceram. E e/ -Igreja . contin~ · 

•. ·:~9j~~i~~r:· su.a~~-~:~t!~J:t~~~~ 

:,,, ... ·~_ruElt}.·. divina/!.~. · .. · 'l;Í>' ,.,,~ .. { ·.·.···"·. V.f:RMELH.;. . ' . . . . 

"O s~cuio XX será o seculo do Brasil", e se:o Brasil for 
de Christo, o seculo XX-será um dos seculo:S de Christo 

~ :•.-~ é"~Salzbtirger· LaudeszeittUig" ,,: . . · . 1ª i. . 
.. orgã?' officiaí d: Salzbiµgo, ,ex! .Todos. est~ . ai. d . I li : .. d 'ã-: ,. 

trahiu do "Christliche Standes- dos. àcoilteciliiéntts a d{m ~,- ~ 
staat", de 5 _de Abril de 1936, Hespanha Vermelhi, qu:~~~"
uma informaçao acerca de certa enrolaram eni Vienn · óútjf · 
demonstração monarchista, . em bro p.p. Escreve J:i e~ á.lis..z· 
cujo dec1:11'so Mons. Wartz falou hollandez: JOrn -
sobre o imperl;-dor Carlos. Esta "Vienna está aind · b ... , · 
conferencia foi honrada com a ão . a so a em~ 

ao nosso paiz está reservado ·um 
muito, proximo futuro de grande:. 

· E os anjos do paraizo estarão za e prosperidade; pensamos, co
em Belém comnosco. Nossos an- mo Roosevelt, que "o seculo -XX 
jos da guarda e todos os outros pertencerá ao Brasil." 
anjos de Natal cantarão, orarão, o Brasil é porém um paíz no
supplicarão como nós ao Menino vo. As prosperidades construidas 
Jesus. 1'apidame}lte, raramente deixam 

tra Christo é contra o Brasil. E' presença de S. E. o Sr. cardeal icont%rffundª• provocadá pel~íi 
necessario, porém,· que esse espi- Innitzer. E o jornal nazista traz mo Nc mento~ de sabbado ·ult1-

a seguinte informacão · "Nada 11· 
0 P_alacio episcopal, as ja-rí/;o religioso não Se limite ao fa- t · · ne as estao abertas e em todos 

cto · pouco religioso· de ser o nosso emos ª accrescentar ª esse tex- os lugares notam- ' t '· d 
· to. Em lembrança dessa illustre devasta - N se os raços e 

paiz possuidor de . uma das esta- reunião de compadres e acerca tes olh çao. umero~os ,tran.~un
tuas mais bellas · do· mundo; é dos ultimos acontecimentos só me am o vandal1Smo e e:xpri
preciso que o Christo que, do alto temos um desejo sobre ta.e; di- ro~und~scontentamento. Outros 
do Corcovado, reina sobre o Bra- gnatarios da Igreja: que se vão P t t ciam palavr~s hostis: Eis 
si!,' reine .tambem· sobre o cora- embora" 0 

. ex O da carta. circular distri• Então, nós _seremos attendidos, l de trazer comsigo o .esquecimen
e' a immensa multidão votada ao to de. Deus que as permittiu e 
desespero verá o fim dos seus auxiliou. E para que Deus : per
males!" · mitta e auxilie . a prosperidade 

ção de todos e de caqa um dos Pelo ·que se 'vê,. o motete· não ~~1!ª ªtº _clero v~ennense, ·~obrei,. 
muda: "catholicismo politico ". con eci.mentos. 

brasileiros. Cada habitante do E' sempre por essa calumnia Sexta-feira, 7 de outubro:, De ... 
nosso .vasto .territ1?rio tem o de- que os nazistas se esforçam por :pois de grande manifestação de 

Instrucção ·religiosa para 
2 milhões de estudantes 

levar o descredito sobre o Clero Jovens, na Cathedral, membros 
e justificar attitude tão odiosa. da Juventude Hitleristl!,, uriifor

misados, tentaram arruaçar. Gri
"LUTAMOS CONTRA O OBS• tavam: "Crêmos na Allemanha!" 

Sabbado, ás 8,30 ·· da noite 
CURANTISMO CLERICAL" ajuntamento methodico de ; gru; 

pos de cinco deante do palacio 
O · "Bewegung '' publicou: archiepiscopal. A uma ... palavra, 

"Destruí os idolos", artigo todo chuva de pedras. Todas as ja. 
cheio de calumnias e insultos nellas de ambas as fachadas fo. 
contra a Santa Sé. E depois de r. am damnificadas. Mais de .. cin-Celebrou-se em 1.0 de Outubro 

p.p., em Hartford, no Estado de 
Connecticut, o quarto Congresso 
Nacional norte-americano da 
Confraternidade da Doutrina 
Christã, 

Um numeroso publico assistiu 
na Cathedral ás imponentes 
funcções e na Bushnell Memorial 
Hall, attenta acompanhou os ora
dores. que examinaram os ma
gnos problemas relativos á ins-
trucção religiosa nas escolas, á 
literatura catholica . e ás C(?nver
sões. 

O programma foi pessoalmente 
organisado por. S. Excla. Revma. 
D: Brandy, novo Bispo de Bur
bington, que desde 1934 é o dire
ctor diocesano da Confraterni
dade. 

o · thema · do Congresso · deste 
atµlo ·foi:· "éxtenéier o ensin9 e a 
pratica ctá doutrina christã" aos 
dois milhões dé estudantes catho
llcos das escolas publicas. 

As conferencias versarão. sobre 
interessantes' argumentos . atinen
tes ao assunipto. 

Professores cathollcos e não 
catholicos assistirão a cursos es
peciaes de religião ministrados 
por personalidades autorisaqas n.a 
materia, que · deverão servir · de 
modelo aos cursos a se reallsarçm 
durante o anno, 

sição de livros de texto catholi
co, biographias e muita literatu
ra relativa ás actividades reli-

cial a 
mento. 

revisão do Novo Testa- uma pole · c d 1 r t mica com o ar ea n- coen a. Depois é forçada a portâ 

giosas. · 
Na mesma occasião realisou-se 

o Congresso annual de Cathollc 
Biblical Association, grande as
sembléa de estudiosos catholicos 
da sagrada Biblia, que está exa
minando com carinho todo espe-

A traducção está em mãos de 
uma Commissão especial. de onze 
theologos que se incumbirá tam
bem da publicação. 

A Catholic Biblical Association 
foi· fundada · em 1936 pelo Bispo 
de Great Ealls e a ella perten
cem 33 Bispos. 

O P.e Leonel Franca 

nitzer, escreve: do palac!o episcopal. A multidão 

elogia a 

"Depois de tel-a estudado bem, precipita-se ao primeiro andar 
conhecemos a politica do Vati- derrama-se por todo o edlfi<.:io ; 
cano, e percebemos sufficiente- rapidamente deprada tudo. ; Me. 
mente a tactica dos chefes es- sas, cadeiras, quadros, jogados 4 
pirltuaes . para não sermos· enga- rua e põe-se fogo. a vestúarlos 9 nados por ·enes: O christianismo roupas de mesa. Canta-se· e, 
politico procurava esconder seus Horst Wessel lied, br~ -exténdt. 
verdadeiros objectivos, quando do. Invadem a Capella particular 
mostrava para com o Nacional e devastam-na. Quebram. 0 cru. 
Socialismo uma subserviencia de cifixo, Autor, castlçaes, bapcos.' 
cão. A Igreja Cathol!ca não é No primeiro andar tudo é demo. 
hoje mais do que um partido in- lido, roubado ou estragado. 

1 
Na 

ternacional, que sob a capa de manhã seguinte o Cardeal v,ae 4 
problemas sobre a eternidade, Cathedral só de batina: ch1;1,péu, 
apenas procura interesses pura- capa,. anel, cruz peitoral: ,tudc, 

·pru' denc1·a . d' o .. L . . ,. mente terrestres. Ao Vaticano desapparecido. ' eg1onartO não importa manter uma fé re- L 
l!giosa, mas sim sustentar as in- ogo ao principio do atàqw,, 

Do Revmo. Pe. · Leonel Fr2,nca, um dos mais 
eminentes intellectuaes. do .Brasil contemporaneo, 
recebemos um elogioso cartão, (!Ue abaixo trans-
crevem6s: 

: "Ao caro amigo Plínio 
o Pe. FRANCA S. J. · 

~gr~9eçe, pel!hor~d~;: e retribue os _votos: d4:! f elici
dade para o novo anno, pedindo a ·Deus asJ suas 
mais escolhidas bençams de santificação pessoal e 
de fecundida.Ie· aposfolicà no immenso campo do 
jornalismo a que se vem dedicando:com tanto exito, 
prúéléi:reià ·e dedicáção: .:....:. .. 2-1-39,'~. 

* * 
Tambem da Caixa Beneficente do Sanatorio 

trigas internacionaes do judaísmo chamada ª policia; Resposta:' Va
e da maçonaria : e do'. communis- mos immediatamente. Mas s6 

chegaram quarenta minutos -mais 
mo ... o ultimo !dolo internacio- tarde. E os manifestantes ·.ret•-
n~I deve -cáhir e· cahirá sob o ' 
punho ferreo do Nacional Socia- raram-se sem ser inquietados. S6 
!ismo. A Igreja Romana não é um foi. preso. O commissario Ja. 

chyn foi ferido. Qulzeram · jOgar, 
· mais hoje uma ~orça constructi- pela janela abaixo, · ao secretarie, 
va, mas sim uma potencia de Weinbacher, mas elle conseguiu 
destruição. o clericalismo, eis o defender-se. Na rua, movéls 

9 inimigo. Elle é extranho á com- t 
·munidade ·nacionàl, elle se· sepa- veses meio-queimados. Noiprt. 
ra; da patrla. Ainda não foi com- melro ª ndªr, quadros e retratos 

do Papa destruidos. Em todos 09 
prehendido no Vaticano o ardor apartal):lento, · montes de rulnas. 
da Epocha Nova. Pensa a diplo~ Antes da irrupção dos ·mtzistair, 
macia Vaticana poder opor-se a o Pe. Weinbacher consumiu ·as 
um deserivolvimento que tem ra.1-_ Sagradas .. Especies. O camareiro 
zes nó sarigue e no solo. Nenhum Pe ... ~artin · ti.rou in.stanta.neos, 
Deus poderia ajudar o Papa . e mas o filme foi aprehendido . pela 
seus cumpl!ces, em todos os Es- poifoia; , · · , · : · · · · · 
tados , e entre todos os povos a. . At11.oam-se os lugares da . Ail• 
se d~sembaraçar c:ia crise em que ministração .. Port;i,s ·fechadas .. Pu
os. diplomatas do Vaticano mer: ta.m ai, jánelás.: o, àrçipréste t{ra,. 
gulharam. Nós lutamos contra a, valck, jogado do 'pi:b:ne1ro ·antiar 
igno~ancia clerical e contra sua. ·está gravemente ferido .no· ltos; 
polit1ca. Para O maior bem de nlto1 'I\To"""- ,.; __ , __ .... , .. _ . 
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tsemestre • • • • 8$000 i 
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Não publicamos collaboração de 
1pessôas extranhas ao nosso qua
~ro de redactores. 
: O LEGIONARIO tem o max1-
:mo · prazer em receber visitas ás 
;1nstallações de sua redacção e 
)officina, mas pede que não sejam 
las mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
l4as. feiras, por exlgencias do 
'serviço. 

MACHADO DE ASSIS 

. Certa professora do Rio Gran
{de do Sul quiz dar ao seu grupo 
escolar o nome de Machado de 
:_Assis. Enti;Ãanto, o Secretario da 
['Educação daquelle Estado indefe
triu o pedido. O facto causou a 
sua repercussão, e não faltou 
quem condemnasse a prohibição 
,da homenag·em. 
; Ora, estamos plenamente . de 
,accordo com a decisão do Se
.cretario. . Machado de Assis foi, 
·-pão ha duvida, um dos mestres 
da lingua portugueza, que se te
.vestiu de soberana elegancia sob 
,seu .. ~alento. Não só; suas obras 
e;evelam uma alta penetração 
,vsychologi~â. Entretanto, Macha
Ido penetra · nos refolhos da alma 
~penas para amesquinhar ·todos 
ios sentimentos, sejam os mais 
'nobres. Seus romances e seus 
,contos atting11m, por ve~s, todo 
i.o . dramatico da Vida. Pois bem, :a propria tragedia sabe desmo
,;ralisada; no meio da situação 
~ ~t@.sa.nente ~oiwn:ov.i;iqora, 
ao fim da mais humana paI'pita
'.,ção de affécto, apparece o dedo 
µo ):>ufão, que tudo,_ ·achinc14ha. 
iNem o proprio soffrimento é 
/Voupado. 
\ .Muito têm já falado os criti
:eos sobre esta singular obra li
iteraria; todos lhe reconhecem a 
~uencla ingleza. Mas isto ainda 
11ão é sufficiente para explical
ift. Ha, porém, outra influencia 
·1)01' exemplo, o conto "A causa 
:secreta", ou o capitulo do D. 
Casmurro intitulado "Rasgos da 
Jnfancia'.'. E' evidente a Intenção 
,:,.aturalista. Ora, cremos que Ma
;chado de Assis quiz ser realista, 
mâs não o conseguiu. O repug
;nante e o asqueroso têm uma 
certa grandeza que exige uma es
pecle de temperamento vibratil 
~ intenso. Isto faltava ao nosso 
escriptor; por Isso, soube apenas 
aviltar, diminuir, encardir tudo, 
até as miserias. O sentido do 

'.horror escapa-lhe; fica-lhe ape~ 
·J1as o indecoroso. 

Dizem que Machado foi um 
'Ceptico; não é bem a verdade. 

-·pepd1s do arrazamento de todo o 
'tdeal, depois de affirmada toda· 
-a mentira da existencia, o escri~ 
ptor só poderia ser um nihillista, 
clesta;;; que propõem sulcldios uni
,versaes. Longe disso, Machado 
era um accomodaticio, que se 

: dava muito bem com a miseria 
apregoada em seus livros. Teve 
uma excellente esposa e optimos 
,amigos; entretanto, a trahição e 
a infidelidade foram seus themas 
;predilectos; o que nos faz crer 
}'.lluma grande dose de attitude li
iteraria em' seu pessimismo. Mas 
I_ isto mesmo lhe define o espirlto, 
'Jncerlo e desconfiado, amante 
todavia dessa vidinha medlocre, 
};em comJA'Omissos; nem mesmo 
~om a propria arte. 
' Um outro escriptor, perigoso 
:r,or outros tltulos, declarou amar 
· l'.ls que escreviam com o proprio 
: ,mngue. Esta habilidade foi des
conhecida de Machado de Assis 
que, exceptuados os versos a Co
rina, tudo escreveu com a tinta 
oficial das Repartições publicas. 
Isto elle foi: um amanuense com 
-esplrito de amanuense, dotado, 
:riorém, com a sclencla da lingua 
~ de penetração psychologlca. 1 

Este homem poderá ter o seu 
nome na fachada de um estabe
lecimento de en~ino? 

f e d e r a ·ç ·ã 6 'das 
Ligas Catnolicas 
\J~sus Maria: José 
Comrilü.nlcamos aos sn:rs. Ll

,Uistas que, no domingo. proximo, 
)ila 22, ás 15 horas, reallza-se-á 
la reunião mensal da Federação, 

~

•· edificlo da Curla, 
:E'.E!dimos o çomparecimento aos 

~-~r1,,_ C~n:3:l~e!~~s~ ,_!?~f__el~~-•e 

J~EGIONA'R'rO São 'Pauto, 2~ de Janeiro de 1939 · 

A
s criticas polidas, se bem que Poderiam esses empolgados por seu 
desassombradas que o LEGIO- ardente e heroico patriotismo, sentir o 
NARIO tem feito ao fascismo, desejo de occultar os horrores que ha
provocaram uma certa reacção, Yiam presenciado em sua patria, afim 

manifestada através de alguma_s recla- de· diminuir aos olhos do mundo o im-
mações que recebemos. menso manto de oprobio e· de vergonha 

A esse proposito, julgamos convenien~ que o communismo extendeu sobre a 
te lembrar o bello exe

0

mplo de outra co- Russia. 
lonia estrangeira aqui residente: a dos Tal patriotismo não encontraria um 
russos brancos. Em torno deste thema lenitivo na allegação de que os massa-
desenvolveremos, sem intuitos polemi- cres e barbartcl'ades .- haviam sido orcj.e~ 
cos, algumas reflexões dictadas igual- n'.'9as pelos judeu:5 que dJ..r~gi~ o m9.'." 

.':::·, mente por nosso grande amor á Igreja vm:iento commumsta, os :-: qu~s, como 
,.,,· e pela sincera sympathia que dedica- jud~µs,··não eram russos. E' da mais 
·:ó:, mr.os IÍ. Italla, .,. · absoluta evidencia que, se. o povo russo 
\ :_iõ ·, não tivesse empresta<;lo fortes. contin-
' l~ * : gentes humanos aos judeus, estes nada. 
,,.,,.,. teriam conseguido. Adm1ttido que hou-
:)·'.· -· Chamamos · correntemente russos ' vesse só judeus. na direcções geral do 
:<: brancos os rusos anti-communistas, que movimento, é certo que os demais e\:e
/ aqui vieram ter depois da formidavel cutores eram :r.ussos. E, assim, grande 

tragedia que derrubou o throno dos parte do oprobio universal suscitado 
Romanoff, e reduziu a escombros a ci- pelo communismo deveria necessaria
vilisação russa christã, apoiada sobre o mente recahir sobre o povo russo. 
fragil alicerce de uma igreja scisma- Entretanto, os russos brancos não se 
tica. deixaram illudir pelas solicitações de 

reconhecer que ó governo fascista ·anda 
gravemente transviado, e se tem tor
natlo r_e1.r · de .censura veis _ acções éol;).tra 
o Papado. <1 

Qual à verdade-ira coudueta qo bom 
italiano .. nes:ta emergencia? Dizer que 

,. aq~les · qwi uitrâjam. a dignidade sa
·. gra:da dq }'.'ii,t~~~J .. sei.iii: cabellos brancos 

de veneravél 'iúfoião encarnam a ver-
da:dei.i:a Itaiia/::;.e portanto .são !ntangi
vels? .. Mas nâo:-:é isto rec6nhecer que a 
Itii,l}â.'.;,se ·ideiitifics/coni::::tiilis erros? Não 
é,is~ô, ppis, a~sà;c!ir•.'uiliif'grave e injus
ta 'óffénsa contra ·a Itáita; ·.aquella Italia -

,. tão gloriosa que -- seu·.: pâtrimonio moral 
! deve ser amado por todos os catho
~ licos? 
: Porque, em lo~ar disto, . não adoptar 
a taçtica dos russos btanóos? Porque 
n!lo 'proclamar alto e bom som que, em 
nome da ItaI!a authent!ca, que é ca-. 
tholica, os verdadeiros italianos con~ 
demnam taes errós? Porq1,1e não dizer 
que o gov_(lrno fascista _ er+pu, mas que 
nestes erros· se divorcia do povo? Nãol 
é este o verdadeiro moçio de defender.: 
:J- t r_ep~t-ac(í.p / itr,i.Ji.a_na _):ia :: Çh!-'.~~~a,nda!i\Ü 
m e1raf.i · · -

Ninguem ignora que, quando se pro- um falso patriotismo. Em primeiro lo
clamou a republica na Russia, 0 mo- gar, consideraram que o amor á hu
vimento ·esquerdista tomou um immen- manidade em geral ee deveria sobrepor, 
so desenvolvimento, e que os elementos neste caso, ao proprio amor da patria.. 
sadios, agrupando-se em torno de al- ••••--••••••••••ma '.í 
guns nucleos de resistencla, procuraram Poder-se-ia . talvez objééfar que os 
debalde, com as armas na mão, preser- PliºDlº CORR'h DE OLIVEIRA erros do communismo são immensa- · 
var sua terra do dominio vermelho. O flHl mente mais graves que os do fascismo,: 
Como se sabe, postas em debandada as ~~~~~~~~~~~~~~~~~ e que portanto . meu argumento não . 
forças reaccionarlas, as pessôas victi- colhe. 
madas pelos communistas foram sem · 1 

·i -
conta. E as que conseguiram escapar o 1 ~ Pelo contrario,· está ahi um·a: podera- : 

l e e o sa confirmação para minha these. Se : 
espa haram-se pela Europa, chegaram X mp o s os russos agira_m bem quando denuncia-.\. até os Estados Unidos e finalmente 
vieram ter ao Brasil. Esses gloriosos fu- . . . "·'- · . :, ram até os maiores oprobios de sua' ' 
gitivos, muitos dos quaes traziam ainda terra, porque não hão de os italianos 
as cicatrizes recebidas no campo da lu. cumprir o mesmo dever quando elle se 
t t d !d , .. . . _ _ lhes apresenta muito menos penoso. 

e a, es avam re uz os ª mais negra pois que consiste em denunciar erros 

:is;~~:it!- f~~:n:na~~r~~~!~!de~º~f!~~~e: russos ~ran·cos migto menos funestos? Principes transformados em engraxates: utro argumento que se apresenta é 
duques copeiros, millionarios lixeiros · : : que o LEGIONARIO deveria atacar o 
artistas ou intellectuaes fachineiros, tu~ · · ,' . _ fasci~mo e não Mussolini. 

Não sei porque. Ou Mussolini é o 
do isto se viu então, pelas grandes ci- homem que encarna o fascismo, o autor 
dades onde os emigrados russos arras-
tavam suas feridas de guerra, sua mi~ ~~~~~~~~~~~!!!!'!!~~~~~ de todas as grandes realisações deste, o 
seria e seu immenso infortunio. director supremo de tudo que se faz na 

Italia em materia politica e adminis-
E' conhecida a linha de suprema ·dis: Em segundo logar, reflectiram com trativa. ou não. No primeiro caso, a 

tincção com que estes elementos soube- muito acerto que um povo não pode responsabilidade lhe toca plenamente, e 
ram enfrentar a catastrophe que sobre ser julgado exclusivamente pelos erros portanto deve elle ter parte em nossa 
elles desabára. A todo o momento, a de seus filhos culpados, mas tambem censura. No segundo caso, não é elle o 
propaganda communista rondava em pela elevação de. procedimento de seus grande homem que todos imaginam, 
torno delles, afim de ver se se aprovei- filhos dignos. Se existia a nodoa do mas um individuo que, collocado á tes
tava de sua miseria para, subornando- communismo na Russla bastaria a ta do governo, deixa que outros ma
os fartamente, transformal-os em agen- epopca desse exilio digno e cruciante g·oem atrozmente o Papa, emquanto elle 
tes communistas. Que gloria, para os que sofriam os russos brancos, para cruza os brac,os. E' uma figura de proa. 
1mviets exhibir pe1'lLnte as massas ln- lavai-a largamente. E, por estas e por "O duce tem sempre razão", diz o 
genuas e embasbacadas, nos "meetings" outras razões, os russos brancos se famoso deca1ogo fascista. se assim é, e 
de propaganda, algum antigo aristo- transformaram, por toda a parte, 1:ios se o "duce" · não evita os ataques ao 
crata, algum ex-general ou ex-professor mais ardentes inimigos do communismo. Papa, de duas uma: ou elle não quer, 
universitario da Russia imperial, pre- Assim, em todos os Jogares, narravam ou eile não pôde. Se não quer, merece 
gando hoje, denodadamente, a revolu- elles minuciosamente os horrores sof- censura. Se não póde, os nossos arden
ção social! fridos, as bestialidades assistidas, os sa- tes reclamantes não tem razão para se 
,; C9m as mãos cheias daquelles dlnhei- ques, os incendios e os morticinios per- enthusiasmar tanto por elle. Cumpre 

· "ros "'"que "tànto ·seduziram 'a.1 Judas, os,~' pet:,;ados. Se ·apparecia Mgmn- •!liv.r0 'con,i, ',, aliás aoore.so.entan que ~ crit!CiS 
propag9t,ndistas sovleticos bateram a in- tando o que de ruim se passava ±ia ao Duce, se afectare,m a sua obra po
numeras portas de mansardas onde Russla, eram os russos brancos os pri- litica, nun~-'.·t;e dirigiram· a sua vida 
russos brancos devoravam alguma bo- meiros a adquiril-os a despeito de sua privada, pará, o que não nos .teria fal
lorenta crosta de pão, obtida por um pobreza, e, depois, eram seus melhores tado pretexto com o escandaloso episo~ 
trabalho insano ou até pela esmola, em propagandistas. dia da jornalista Martha Fontagnes, 
algum bairro popular de Londres, Paris E, assim, se, pela dignidade de seu com ou sem fundamento explorado pela 
ou Nova York. Era um meio facil de !nfortunio se recommendaram á sym- imprensa do mm~do inteiro. -
escapar á miseria. Quanta mãe não via pathla do mundo inteiro, pel-o valor de Nunca sahimos, nols, do terreno em 
neste dinheiro um meio de salvar a seu trabalho se impuzeram á admira- que nos competia· fica:: •. 
vida de alguma filha doente! QuantG ção e ao reconhecimento de todos os 
pae angustiado não teria com estes ru- povos da terra. 
blos os recursos necessarios para ar- Haverfa melhor modo de illustrar a. 
rancar a familia á indigencia! Entre- Russia branca, a Russia verdadeira, a 
tanto, foi notavelmente pequeno o nu- Rusiia :;,.uthentica, do que mostrar o 
mero de pessôas que se deixaram pei- .quanto esta Russia reprovava a Russia 
tar. Nas suas linhas geraes, os elemen- falsificada, desvairada, enlouquecida 
tos anti-communistas resistiram com pela propaganda communista? 
uma admiravel energia. Foi assim, que aquelles heróes de mil 

Tanta miseria, subsequente a um combates materiaes e moraes lavaram a 
passado frequentemente tão glorioso e nodoa que ensanguentou seu desditoso, 
tão opulento, e illusl:rada. não raras ve- comquanto bello e grande paiz. 
zes por terriveis cic:\trizes, constitue 
um innegavel attestado de patriotismo 
e de grandeza de alma. Quem fala, mu
nido de taes credenciaes, tem certa
mente o direito de falar .• • 

* 

* 
Volto agora meus olhos para a Italia. 

Nenhum italiano cathollco, tendo lido 
a allocução pontificial de Natal, pode, 
sem, indi~ciplina criminosa, deixar de 

* 
t gt?(QAt;dn/'«,uwCv,d~: 

~~4'4~dt~a,, ~ 
,' ' 

Seria hmvavel que nossos reclaman
tes se espelhassem na attitude mode~ 
larmente discreta da grande maioria 
da benemerita colonia italiana no Bra~ 
sil e que seguissem o exemplo dos mui
tos e muitos italianos aqui residentes, 
que, com sympathia geral, seguem a 
orientação do Papa. E' este o verda• 
deiro caminho a seguir. 

O LEGIONARIO estará sempre ao 
lado do Papa. Por isto mesmo, nunca 
estará contra a Italia. Porque a causa 
da Italia authentica, da Italia de 
Dante, de São Francisco de Assis e de 
São Thomaz, nunca poderá ser disso
ciada da causa do Papado, 

·, 
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O Ministerio do Exterior CIO 
Uruguay pretende enviar ao 
Congresso um projecto creando 
uma representação diplomatica 
junto á Santa Sé. 

O .. .Uruguay tem nestes Ultimas 
annos evoluido_- de uma maneira 
.~ã, -'qqe principiou com a ruptu
ra das relações com a U.R.S.S. 

Esperamos que continue nesse 
caminho, approximando-se cada 
vez mais da Igreja, afim de me. 
lhor ctunurir a sua missão. 

A · policia· holla_ndeza fechou as 
officinas do jornal "National 
Dagblad ", orgão do partido na~ 
zista hollandez que diffamára 
~-!;~~..:.... uma aldeia hol-, 
Jandeza. 

O "Partido Catholico Roma
no", que se acha actualmente no 
poder, demonstra assim, insophis
mavelmente, os optimos fructos 
que póde obter a participação dos 
catholicos na vida cívica do paiz. 

Util exemplo para os catholicos 
brasileiro~"' 

*' <? '·sr. Hitler crrdenou o inven
tano de todas as propriedades 
catholicas da Austria, com o fito 
de ter um archivo completo dos 
bens _que mais tarde virá ex
propriar. 

E' por essa razão que somos 
contrarios a todos os pruridos de 
certos inventarios artlsticos, co
mo a do sr. Paulo Duarte, pois 
ellas sempre fornecem, em· caso 
de pers~gu!ção, religiosa, uma ar
:11~ J?engosa contra a Igreja, aos 
mnmgos desta, para lhe assalta~ 
rem sacrilegamente as proprieda
d~s artisticas accumuladas pela 
piedade dos fieis, não para fi. 
gur3:r em 11:1-useus, mas para ei.,, 
clus1vo serviço do culto divino. 

* 
. ' ~~A~f61slª~1~~tr d~~ti: 
em sua linguagem, quando atacá 
o fascismo. · , 

Seria curioso saber o que 
acha_m esses mesmos fascistas dos 
segu_mtes trechos dos '°'ít. jornaes 
fascistas nestes ultimos dias: 

"Como uma verdadeira fera 
que todavia perde a coragem de~ 
ante do chicote, a imprensa' 
franceza vem ha algumas sema, 
nas augmentado sua dose de ln•. 
sultos e improperios contra o va
lor. militar dos italianos. Mas, 
assim como a fera não amedron. 
ta o se~ domador, a Italia não s~ 
:ttemonsa com a ferocidade da 
imprensa de França, porque fe, 
ras continuarão a ser simples fe, 
ras." (" Corriere della Sera"). 

"~ei:nos profundo desprezo pela 
bestialldade que leva o 'Velho 
gallo gaulez ao isolamento e pro
vavelmente á morte." ("Lavoro 
Fascista"). 

"Os ataques francezes são um 
"nojento montão de immundlcle 
putrida." ("Popoio di Roma"). 

"44.000.000 de cusparadas já. 
: foram atiradas á face da 3." Re. 
publica. Vinte almirantes france
zes i•eceberão a cusparada que 
lhe reservam os ultimas dos ma .. 
rinheiros da Italia." 

SOCCORRO IMMEDIATO AOS 
ACCIDENTES DO TRABALHO 
Uma obra do Circulo Ope. 

rario do Ypiranga 

Patrocinado pelo Circulo Ope
raria do Ypiranga e pela Fede
ração das Industrias do Estado 
de São Paulo, realisar-se-á uma 
semana de estudos sobre o soe
corro nos casos de accidentes no 
trabalho. 

A ,semana de estudo servirá de 
base, para a construcção de um 
hospital com essa finalidade e 
cuja falta se faz já sentir; não 
só ein relação aos operarias, mas 
tambem em relação aos patrõe11 
e a11 co:µi.panhias de seguro. 

Collocando-se á frente dessa 
iniciativa, o Circulo. Operario d<1 
Ypiranga e a Federação das In .. 
dustrias demonstram perfeita .. 
mente a · possibilidade de coope
ração em objectivos · corn,muns 
entre a classe operaria e a pa
tronal, desde que ambas reconhe
çam os direitos reciprovos. · 

A semana será realisadli, no~ 
proximos dias 23, 24 e 25 no Cin~ 
Parochial, á rua Brigadeiro To
bias, 598 ás 20 horas; com uma; 
part':l educativa e uma recreativa. 

_Na parte educativa far•se-ão 
ouvir o.radores representantes da 
industria, do commercio, medicas. 
A.ll'l1nr;-:'litn~. p.nupnhAirn~ p rP.nre. 
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São Paulo, 22 de .Jarieiro de 193~ r; E G T o N A R T o':""". 

uo NAZISMO SEM MASCAB.Au 

Os· 
Medicos Partei.r.os 

e 
'.tde~·santc livro acaíSa de .publicar sobre o 

in 1 11.mc o sr. J. B:i.ncr Reis. E' um:i exposição 
,dara, docum€nt!l.dissima do que é o Nazismo, 
: em seus primordios, em seus -processos, em su,u 
;-finalidades. O autor, conhecedor do meio alle
!mão, ,põe ás claras os bastidores dos qce govcr
:'ll.am :i, grande nação, infelicitada por Adolp!l 
'.Hítler. F,a1'timente apo:ado em documcntaçõef 
1-e 'ôbras do·s que coaheccm <1e per'to a tyrannia na. 
'zista, o· sr . .Jqão Baner Re!s lança ao Brasil um 
:mànifcsto ~o.bre a questão· na Allcmanha. E não 
-são argunientos fc,rja.dos .pela indignação, nem 
ipele. cole=: apresenta facton, repeto palavras do 
,fueher. (não _ha nada que i;e faça contra minha 
iVOntade ... ) mostr:,, a opinião dos lideres nazistas, 
'emf:m cita e, palavra calma e profuda: de Pio 
XI - a ., encycÍica " Mit brennender sorge" 

Hi-storiando os vergonhcsos meios ,pelos quae:. 
:se· fundou o Nacional Socialismo allemão, o 
la.utor traz aos olhos de muitos "candidos" o 
i'f<.cto real da :podridão do nazismo. E desde o 
;iinicio do ·livro, .. o autor faz .mi.iito •bem em dis
'.tinguir a AJJemariha e o .partido nazir;tv,. Po"rque 
·~ação e E;tado não se confundem. 

Mostra ao leitor a barba:-ii{· do campo do 
l'loncentração, de Dochan, onde scenas dantesca 
-fazem-nos .pensar nos barbares da Africa, (talve, 
.com -protestos destes ... ) 

Ess-a ,n'troducção ISObre Dochan é a.penas urr 
'.ü>reludio ,p~,ra o estudo do homem-desvairado: 
>Adolf Hitler. O chefe allemão não tem infancia 
;.nem mocidade edificante. Talvez ~)orque tenha 
;,sangu.e judeu? ..• · 

E desde os .primeiros nnnos de :moc1daoe, 
1já se vae valendo de auxilias judaicos, ex g. 
O Abrigo Nocturno de Midling, waemestuben do 
,barão Kõnisgwater. Vae para. a Allemanha, on

·:ae assente. praça em Munich. E, INFELIZMEN
.TE não chegou a sub-otficial, embora cm sua 
companhia ouvesse falta delles. Já é rccommen
davel. .• Junta-se a Feder e Ec,scr Rohem, no 
:p~,rtido operario allemã -c resolvo ,praticar o 
anti-semi'tismo. 

que se apoie. a dictadura irmã-geme~ <lo ~om
muni1Smo. Porque ó necessar!o ,repetlr sem,prc. 
o nazismo não diferél, n·) fundo, <lo corn.munis
mo. E' mais questão de· ro'tulo do que de dou
tr/na: o fim ultimo de ambos é a descatholização 
da sociedadr, a· implantação do atheimno offi
cial, a ,paganlsação do homem. · E mesmo os 
meios, apenas a.lguns diferem. 

Interessa-nos muito :parU.cularmente o as-
1pec·:o <la questão religiosa ;na Alloman.ha. E o 
autor, neste assumpto, enche as medidas. Fi
ca-se sabendo •bem quem é Hitler e, até a que 
ponto pode chegar a desfaç.atez e a falta de ca
a·acter do chefe da corja. nazista. E eis ilalavras 
de Hitler: Mobiliza.rei contrn e\12. (a Igreja Ca.
tholica) a. imprensa, o radio, o o filme: resijusci
tarei as monstruosidades (sic) de sua His'toria; 
torcer ou quebrar·, (Adolf Hitler aos intimos do 
partido). Um .pouco antes o "fuehr-er" falava no 
Rcichstag (23 Março 1933) do mesmo modo como 
julgamos indispensaveis as forças do ch1·istia
ni smo para a ·renascença moral do povo allemão, 
desejamos ampliar nossas relações de amizade 
com a S. Sé". Que admiravel coheren-ci-a ! 

Fructos dos bons -sentimentos hitlerianos fo
a·a;;;-i a perseguição ao catho!icismo, com quem 
Hitler vi3. o unico adversa:·io :nqucbrantavel c 
temível. Bispos e padres, ca,lumniados, enlamea
dos, condemnados. As associações religiosas abo
lld·as. A juventude catholica roubada á Igr-eja, e 
aos ,paes, no mais vergonhoso totalitarismo. Rou
bos dos bens ecclesiasticos e de catholicos. 

Os nazista,s começam a ,proclamar Hitler e 
"enviado de Deus"! (de que Deus? Talvez de r· 
Wotan). 

Palavras do ''National Zeitung", de Essen: 
"Ao :peccado, oppomos a disciplina; á penitcnc!:i, 
o orguiho; ao fraco e á fraqueza, o fo1'te e a 
força. Trata-se de dois mundos que muhlamente 
se excluem". Neste trecho está toda a moral do 
partido nazista. Bella, não? 

E Schnike, doutrinador do .partido,"· !'ala: 
Repelllmos não somente as cente,rn.s de ,;ei~air 
pro'testantes,:,.como tambem o catholieismo. '.l'oé 
das as confissões, rpelo menos os seus: chefes o· 
confessores, são -contrabandistas de canibaes ú 

trahidores do povo". 

as· Mulheres 
Os bons l\.fodicos Parteiros sabem que os mais..,,per1gosos ·son-ímêntos"' 

das mulheres são sempre causados pelas congestões e inflamações de 
importantes orgãos internos. 

Os sofrimentos, ás vezes, são tão grave_s_o_ue_t?uitas mulheres_ têm 
medo de enlouquecer '. 

A vida assim é um inferno ! 
Para evitar e tratar as congestões e as in11amações intêrnas; e todos 

estes terríveis sofrimentos, use Regulador Gesteira sem demora. 
Regulador Gesteira evita e trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas .molestias do utero, a asma nervosa, peso, dores e colicas no 
ventre, as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez; 
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra- . 
queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, tristezas subitas, palpita- : 
ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de ar, tonturas; :: 
peso, calor e dores de cabeça, dormencia nas pernas, enjôos, certas: 
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores _nas costas e nas·: 
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas :. 
as perigosas alterações da saude causadas pelas oongestões e inflamações :: 

1 

do utero. 
Regulador Gesteira evita e trata estas congestões e inflamações desde : 

o começo. 
Regulador Gesteira evita e trata tambem às complicações internas;} 

_ que ~~ ainda mais perigosas do que as inflamações ' · · · · ·· ---· ·,: 

Comece hoje mesmo 
'a usar Regulador Gesteira 

E, fund·a:do o .partido, Hitler atira-se á em
gpreza lo~ca . de conquistar o governo a!J..emão, 
·cnste o qúc :custar, porque "direito é o que 
:aproveii:a:':e.o ··;povo" (sic) .· E a .passos largos, pi
sando a. moral, . a piado na força e ns, falta de 
'caracter.:\Hitler, coadjuvado .por quasi todos E os assassinos de padres nos campos de eon-
:0s crnarts elcm~~tos da Allcmanha chega ao p 0 • centração, '•'roubos ás·>ordens religiosas.._- por 

Un, novo campo para. a: Acção,. 
Catl,:oUc.a: o apostolado do rrlar, 

calumnia d<lS ,-celebres divisas, etc., etc:: são .pro·c.er. E esçreve depois a ,pa,gii:0, sangrenta do mar-
. rvas de que··o ºnazismo não fica na teoria athea, 

E' uma'·'.-das.-: caracter1St1cas aa 
Acção Cathollta· o seu·· esforço 
constante. no sentido de.- penetrar 
em todos os meios sociaes, adap
tando sua estrateg!a . apostolica 
âs peculiaridades ·dá·:·vida profis
sional de · ca.dâ um · dos . sectores 
em que ella trabalha. 

·:tyrologio 0,llemão, Em somho alluc:nante, escre-
·yc "Mein K.ampf" que -pretende comp:i.rar á Bi- Jtu:IT. ·s opu-uilb "'é>OJlDl~ 1J onA· anti-~tholica. 
.:biia. Obriga O "Mein Kampf a ser o livro do nencia o cardeal_~undelem -protestou em'.di-scur&o 

e! lt>é.:r'tido.' Pobres nazistas/\que incl.igestão... .,;,'!1,,.-l?el~J_mprensa,. d1sçurso. mod_!lra.j:lo e ~ob_i,:e, a.pe-
. · nas dizendo verdades duras - que feriam· a "eul-

S. A. S. S. - gostapo, terror, massacres, tura .e hones't·idade do .partido gamado - Hitler 
fomes, roubos: eis o., fructos do.nazismo. teve a ingenuidade de mandar um protesto of-

Interessante é examinar-se 'bem O process, fiei ai junto á S, Sé. Mas o Papa, em a visita 
sbre o incendio do Reichstag. Este i:1cend1o quE que ihe fizeram dioceses do cardeal MundeJ,,in, 

c-Nesse ··sentido 'aprese~t~i'i~-no: 
tavel interesse o admi.J:avel plano 
de apostolado entre marinheiros, 
ideado por um sacerdote hollan-

deu pretexto -para O massa,cre "legal" de com- louvou a attitude deste. E isto basta :p·ara fi-car 
· i!lntnistas c de outros elementos anti-nazistas, o discurso de Sua Eminencia. 
descobre-se afinal que é obra apenar, do Goe
·bclls, ,por meio de Karl Ernst - ohcfe da S. A. 
de Berlim - Brandcburg - ,ajudado p('los ca
maradas Fiedler e Mohres1Schild. E .pa.!.'3. o plano 
surtir mais effeito compraram Van dei· Lcnbhc, 
que apezar de tudo acabu sendo executado, fia
do nas promessos nazistas. E é surprehendente 
,tambem a '\probabilidade" de Goebbels não s~r 
0.ryano ... 

Capitulo forte da obra é a explicação do por
que se sujeitam os aLlcmãcs e. Hitler. Os cam
pos de concentração, atraz da Gestapo, as ca-
lumni-as, os decrct,,s de e111=genci:i. b~.;:eados em 
fdsos ·planos terrori,;tas·, deixam-nos entrever cj 

sup:icio do .povo a;Jcmão, sem força sem meios, 
para sacudir o jugo infame dos barbares do se
culo vinte. Todo o capitulo, para eixo de d-:,0 

cumentaçiio, traz fartura c:lc supplicios pessoaes, 
com identidade d,is victimas. Oppressão, ann,11-
lação dos direitos das victimas, desprezo ·a.o.~ 
mais elementares principies de justiça, eis em 

"'=-

E' apreciavel tambem o estudo ~cbre a ar,- dez e posto em execução com a 
111exação_ ~1.i. Austria. Histo1·.ia triste. repellente, approvaçüo calM·osa dos Prelados 
em que (lominou -a figura imperterri•.a de Do!I- daquelle paiz. 
fuss, inf cgralmente continuada no ,:hanccller A instituição que deve realizar 
Schu5chnig, igualmente martyr. E, embora Hi, esse plano é O "Apostolado do 
tler e seus sequazes, diz;,m que só querem fazer Mar". 
á Igreja criminosos e não martyres, a verde.de 
é que fazem apenas martyres. Seu objectivo é attingir um mi-

E', .pois, a obra do sr. J. !J3aner Reis, um li- !hão de marinheiros que formam 
vro forte, desassombrado, sem medo dor, agentes as tripulações dos navios de lon
in'ternacionae~ da Gestapo. Livro marcante, por- go curso, de cabotagem e de 
que é o protesto da alma brasileira - catholica pesca. 
- contra as barbaridades da Allcmanha Nazista.! Mais de 40% são catholicos, de
E nós é que somos atrazados, Bem,lito "atrazo". 

ciae~ef!e;~: ~ t:~:::ti:~is~10o~ti;:r~;:i~~s:es~~\~ 11__,Õ;:u o;;;;l0 P-;;-d;·-
é forma de cultura? A resposta deu-a o Santo Ocuhsta 
Padre nas encyclicas sobre o Nazismo e sobre O R. Sen. P. Egydlo, 15 - S. 
Communismo atheu. E essa é a umca respostu, 513114 - 14 a 17 horas 
a resposta da Igreja. Telephone 2-7313 

.,,.,,.,.,,,,..,,., -t+r,,., ..,.. ... ,,,,..,~,.,,.,,..,..,,.,,,.,,.,,..~ 

A RADIO VERA CRUZ 

camaos porém num indifferentis
mo religioso acima do normal. 

As causas são multiplas. 
Primeiramente, para uma ac

ção efficlente, é necessario enca
rar a vida do marinheiro ·em sua 
realidade _objectiva: e ella differ'e 
multissimo da vida norn;i.al. o 
marinheiro tudo abandona: suas 
affeições tendem pois a se crys
talizar em torno do navio. 

Como porém se desenvolve sua 
vida a bordo? 

Fói•am para isso' fu'iiidâ<Ios 31 
orgãos:, o circulo familiar "Mariatl 
Estrella do Mar", o circulo· de·, 
estudos sociaes "Estrella do Mar~ 
e a "Fratêrmdade ,de Maria 

I 
li:s-r: 

trena do Mar". ·\ 
O circulo familiar visa rompei, 

a hostilidade do meio ambientei 
do marinheiro: o navio e a terràJ 

Em cada porto de lmportanc:111/l 
a obra funda um circulo para·· a;\ 
recepção e hospitalldade ao ma,.:, 
rinheiro. Crea-lhe um ambient&1 
familiar proporcionando-lhe re-i 

A VIDA DO MARINHEIRO A creações sãs é attrahentes; Pa~, 
o marinheiro catµollco a "c~I llORDO 

•
2 do Marinheti;o" visa antes de tu .. l 

O marinheiro é forçado a sa- do uma como que Igtéja, prom .. 
crificar a convivencia com a so- pta a lhe facilitar os'hcontactos 
ciedade, com os amigos e com com os canaes de graça'. / 
sua familia e pois implieitamen- Quando os maritimos estran .. 
te as vantagens moraes que o geiros ficam doentes encontram' 
ambiente familiar proporciona, hospitalisação carinhosa por in• 

Não substituein essas vanta- termedlo do circulo que o visita 
gens o convivio com companhei-1 constantemente. 
ros, por mais Intimo que seja. Os círculos familiares têm aln.,·, 

Vive tambem o marinheiro em da â sua disposição uma secção J 
condições embrutecedoras: o es- 1 para cambio, um serviço de in-' 
tafante trabalho, as condições I formações e u~a sala de Jeitu
h~gienicas mediocres, tudo con- ras onde_ o marujo pode encon
tnbue para uma materialisação trar revistas e jornaes de seu 
crescente que o pequeno descanso I paiz. 
no lar não consegue deter. O circulo de estudos soc!aes' 

O navio deveria ser um segun- destina-se a solucionar do ponto 
do lar: no entanto ao marinhei-1 de vista economico as difficulda
ro são destinados Jogares estrei- des dos marujos. Seu escopo 6 
tos e anti-hygienicos que o obri- reunir os catholieos de proJecção 

Uma pendencia em torno da direcção des::;a emissora carioca gam não raras vezesª viver em· entre os arm[tdores e procurar re
um ambiente muito abaixo da di- solver os problemas do marinhei .. 

Reiniciou-se ao mesmo tempo 
no Foro Judicial e no Mlnisterio 
da Viação uma acção dos primi
tivos fundadores da estação de 
radio ''Vera Cruz", que mercê 
de uma transformação em sua 
3.irectoria foi desviada de sua 
primitiva finalidade. 

A pendencia surgiu a propos!to 
de uma difflculdade economica, 
pretexto para que dois directores 
;e apossassem da empresa convo
~ando uma assembléa para pres
tação de contas, convertida inopi
nadamente, para destituição de 
outros dois directores e reforma 
dos estatutos. 

Reformados esses, por um:1, sub
til modificação no direito de: voto, 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

foram postos de parte a maioria rem de autorlsação do governo 

I 
sadas para effeit.o de exame de 

dos accionistas. que não foi pedida, e no facto de contas e não para destituição de 
Vale a pena transcrevei-o - a destituição da çirectoria ir coR- directoria e reforma dos esta

" Cada grupo de sessenta acções tra o antigo estatuto e finalmen- tutos. 
(6 contos de réis) de um mesmo te porque a reforma dos estatu- Tal allegação é provad 1 
proprietario dá direito a um voto I tos tambem dependeria da ap- facto de muitos accionist ª pe 

0 

blé " t prova - d as que e~ . ~ssem a. ' emquan ,? o J çao o governo. passaram procurações assignarem 
pnm1t1vo prece1t~ava que cada Apontam ainda os requeren- agora o requerimento de protesto 
grupo de 10 acçoes (1 conto de, tes como irregularidade o facto considerando uma exhorbitancla 
réis) ~á,,direit_o ~ -~m voto _na as- ide terem os actuaes dire~tores se de mandato O emprego que delle 
semblea , pe1m1ttmdo, pois, que aproveitado de proeuraçoes pas- fizeram os actuaes directores 
mesmo os portadores de 1 acção · 
pudessem se colligar, tendo direi-
to a voto, desde que o estatuto 
não determinava que o grupo 
pertencesse ao mesmo proprie
tario. 

Essa modificação excluia a 
maioria dos possuidores de ac
ções, em geral catholicos, que as 
subscriviam um pequeno numero, 

Indicador 
!\CCESSORIOS 
p[ automoveis 

Commercial 
BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & CIA. 

gnidade humana. ro sob a luz da justiça e caridade 
Além do mais tem a conscien- catholica. 

eia de que seu serviço não é O circulo destina-se tambem !ti~ 
justamente retribuido: o pensa- proteger os interesses particulares 
mento de que não ganha o suf- dos maritimo~. muitas vezes vlo..., 
ficiente para crear ou sustentar lados em sua ausencia 
uma famil_!a, torna-lhe o serviço Finalmente, a, "~orporaçãGf 
penoso e mto!eravel. Maria Estrel!a do Mar" procura: 

Da-lhe deseJos de abandonar a preparar os apostoles de Christo-. 
vida do mar, o que crea uma lns- para a conversão que Pio XI pre--· 
t~bllidade de_ que elle e os seus coniza: o meio pelo meio. .l 
sao _os primeiros a padecer. Ela contribue com oraçõer,, ae .. 

A VIDA DO MARINHEIRO EM 
TERRA 

çõcs, sacrificios para sobrenatu
ralisar a obra. 

Esta é a base da campanha. 
Organisado de tal forma, ô 

Em terra o marinhei ., "A ". . . ,, , ro " um postolado do Mar" attinge 
massimilavel . E sempre rece- dentro do humano todos os seus 

bido como um marinheiro. Fog_e escopos. Era preciso sómente lan..,· 
a um ambiente triste e cahe nu-, çar a rêde em nome do se h 
ma sociedade que não O consi- n or, 

dando direito ao voto aos possui- O MELHOR SORTI.i'\iENTO º 
dores de grandes grupos de ac
ções, muito e!Jlbora não represen
tassem a maioria de capital. 

Importação Directa 

dera porque o julga um nomade, 
BRINS cahe numa sociedade que O des- / 

1 

preza porque o julga improdu- FRACOS e 
,ANEMICOS 

Entre os exc!uidos encontram
se o proprio senhor Cardeal, pre
lados e padres de todo o Brasil, 
altas patentes do exercito e da 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS . . 

PI alfaiates 

60RTIMENTO V ARIADISSIMO ctlvo. 
Importação Directa I Volta pois ao navio sem con-

CASA ALBEH'1'0 fiança em si mesmo e em sua fi-
LARGO s. BENTO N.º 10 nalidade. 

,r. 

TOMEM 

VINHO , 
ELIXIR 

DE 

NOGUEIRA l 
marinha e elementos da ·melhor 
sociedade catholica carioca. 

A petição ao Ministerio da Via
ção · basea-se em que as assem
P,léas eram illegaes por depende-

STOCK COMPLETO 
Consultem a 

SASA ALBERTO 
~_o S, BENTO N,0 lP 

CASIMIJlAS 
Aurora - Printex - Pirituba 

Nac10naes e Extrangelrata 
CASA ALBERTO 

L,ARGO S. BENTO N.0 10 

• Para remediar essa situação o 
Apostolado do Mar procura ter 
uma constituição de accordo com 
a realidade plena da vida mari
tuna. 

CREOSOTADOj 
de João da Silva : 

Silveira 1 

GRANDE T0NICO 

-· 
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São l'a~Io, 23, de .Janeiro .de 19397 

ê~:ÓCA~;·~: J;>âfiõiS -e/ operariOS 7!Gtl1M!rsão·:de SiltfHB 
Um trecho·-da encyclica Rerum Nóvarum, de Leão XIII 25 

DE JANE;IRCJ 
'toda a economia das verdades 

·reiigiosas, de que a Igreja é guar
da e interprete, é de natureza ap
pro:pmar e reconciliar os ricos e 
-os pobres, lembrando ás duas 
i:~s os seus deveres mutuos e, 
Primeiro que todos os outros, os 
.q1,1e derivam da justiça. Entre es
tes deveres, eis os que dizem res
peito ao pobre e ao operaria: de
ve fornecer integralmente e fiel
mente todo o trabalho a que se 
compr\)I?letteu por contracto livre 
e· conforme á equidade; não deve 
1esar o seu patrão, nem nos seus 
-:bens, nem na sua pessôa; as suas 
.reivindicações devem .5er isentas 
de .violenc!a, e nunca revestirem 
a forma de sedições; deve fugir 
.dos homeens perversos que, nos 
seus discursos artificiosos, lhe 
suggerem esperanças exageradas 
,e lhe fazem grandes promessas, 
es quaes só conduzem a estereis 
_pesares e á ruina das fortunas. 
~nto aos ricos e aos patrões, 
~ · devem tta,tar o operario co
mo escravo, mas respeitar nelle 
:e.· dignidade do homem realçada 
ainda pela do c~ristão. O traba
lho do corpo, pelo testemunho da 
nzão e da phllosophia christã, 
longe de ser um objecto de ver
:gonha., faz honra ao homem, por
;que lhe fornece um nobre meio 
'de sustentar a sua vida. o que é 
;VergQnhoso e deshumano é usar 
'1:lôs ho~ens como de vis instru
,nentos de lucro e não os estimar 
~ na propoi:ção do vigor da 
)$eUS·braços. 
li::\Q ChrJstiantsmo, além disso, 
~cr.eve- que se tenha em con
~1deração os interesses espirituaes 
iclp -OP$'81'10 e. o bem de sua alma. 
}.:·~os p11,trões compete velar que 
~ ~ seja dada plena satisfac
~~. q~e _ o opera.rio não .seja en~ 
~eg® á: seducção e ás solicita
~ ®rruptoras, que nada venha 
~~eer nelle o espirito de 
~~ ·'iiéJl:I,, ós habitos de eco
~opua, Prohtbe tambem aos_ pa
~~ que ~ponham aos seus su
Íl>õ.tiilnadQs um trabalho superior 
ii,.s.'.suas :(qrças ou em desharmo
~-.c~~--<::a.::sua edade ou o seu 
~j6 •. :i 

bir-se religiosamente todo o acto 
violento, toda a fraude, toda a 
manobra usuraria que seja 'de na
tureza a attentar contra a eco
nomia do pobre, e isto mais ain
da porque este é menos apto para 
defender-se, e porque os seus ha
veres, por serem de minima im
portancia, revestem um caracter 
mais sagrado. A 'obediencia a es
tas leis - perguntamos Nós -
não bastaria si ·de per si para 
fazer cessar todo o antagonismo 
e supprimir-lhe as causas? To
davia a Igreja, instruída e diri
gida por Jesus Christo, eleva suas 
vistas ainda mais alto; propõe um 
corpo de preceitos mais comple
to, porque ambiciona estreitar a 
união das duas clf\sses até as unir 
uma á outra por iaços duma ve;r
dadeira amizade. 1 

Actualmente, estas palavras da 
immortal encyclica Rerum Nova
rum vão encontrar sua plena ap
plicação na especialisação do 
apostolado leigo, de accordo com. 
as directrizes da .Acção Catholi
ca. A' JOC cabe grande parte 
nessa immensa tarefa de unir pa-

r~ 
)' 

trões e operarias pelos vinculas attenção, procurando tornal-o o 
duma verdadeira amizade. Tem- reflexo fiel da Juventude Opera
se observado uma separação ni- ria em tudo quanto lhe diz res
tida entre patrões e operários e peito. Desse zelo, nasceu o JO
isto impede áquenes de possuírem CISMO, que após 5 annos de 
uma noção exacta das condições existencia conta já com uma ti
de vida, necessidades e anceios da ragem de 11 . 000 exemplares. 
classe operaria. A indifferença Mantido e divulgado pelos pro
gerou o desprezo, indo este ao prios jocistas tem tido ene um 
ponto de considerar o operario desenvolvimento bastante conso
como simples instrumento de lador, quer na sua apresentação, 
producção conocado no mesmo quer na propaganda do ideal jo
plano de uma machina. Qualquer cista em todas as suas manifes
reivindicação é sempre recebida tações. Ene é conhecido como o 
como descabida e absurda, por- militante numero um da JOC e 
qÚe o patrão suppõe não existir realmente bem merece esse titu
identidade de interesses ene e lo, legitima expressão da sua for
seus operarios. Entretanto, capi- ça de penetração e conquista. El
tal e trabalho são duas cousas tão I le mostra a c!ass_e operaria tal 
intimamente ligadas que para qual ena é e md1ca claramente 
subsistirem, uma suppõe a outra como ena deve ser. Ene é o arau
é necessario que ·os interesses dos to dos sentimentos que enchem a 
patrões e operarias tambem · an- alma jocista. Ene leva a todos 
dem, em perfeita harmonia. o os lares o enthusiasmo e a ale
papel ç!a imprensa nesta questão gria de Jovens operarias que co
de esclarecimentos é importantis- meçam a ter consciencia da sua 
simo. Comprehendendo o seu -ai- digniç!ade. E;lle é o portador, so
cance, . procurou logo a -JOC cui- bret?do, da verdade tão amiga 
dar de um jornal com todo o ca- da Justiça e do. amor. 
rinho, dedicando a elle toda a Já está determinada, nos pro-

lngleza 
jectos do LEGIONARIO, a in-

1:t- clusão de uma secção cuja fina
lidade seja manter um perfeito 
conhecimento entre as diversas 

Saulo era natural de Tarso, na nhor, que quereiS -que façiÍ.? :...;;: 
Cllicia, Província da tribu de Levanta'tte, entra na cidade· e Iã: 1 

Benjamim, e por privilegio conce- se dirá , o que tens a .fazer. Os· 
dido pelos imperadores de Roma homens:Jie Saulo nada viam, mas· 
á cidade de Tarso, Saulo, embora ouviam a voz de Jesus. Saulo ·Ie·· 
judeu, tinha cidadania romana. vantou-se e verificou que estaval 

Dotado de talento extraoi:dina- cego. Guiaram-no a Damasco.;. 
rio, possuia tambem boni~ e no- onde pa~ou tres dias. sem come1f 
l>res sentimentos, alliados a uma nem beber. Ora, havia em· Da.-,_ 
força de vontade inquebrantavel. masco um oiscipulo de. Jesus :cha..i· 

Ao tempo em que Jesus pre- mado Ananias. Este teve, uma/· 
gava o Evangelho na Pâlestina, vis~o, em que o .. Senhor lhe or .... 
Saulo estudava, sob a direcção do denava: i:"J'..evanta~te, procura rlaj 
sabio Gaudiel, as sciencias dos casa dei: Judes um homem -.de 
Santos Livros. Seu talento, zelo Tarso, chamado Saulo. Neste mo..' 
e applicação chamaram .sobre el- mento elle ora." SaUIO! nessa 
le as vistas dos phariseus. mesmo· momento viu certo 1iõ.%êm' _ 

o coração do -:-jQven Saulo en- chamado Anantas entrar.e~inlp~ -
f~eceu-se com o crescimento ra.,. lhe ,as mãos para que .recoYi;:,-ã.sstl 
p1do da doutrina de Jesus de Na-· a vista .. _Mas Ananias :resfs9Uueo.: · 
zareth e o augmento espantoso 'Senhor, :tenho ouvido fe.lar ·i'iitiit.o' 
do. numero dos é'iscipulos do Cru ... d.~e ho.tnem e· dt, mal-que 'fez aóit 
ciflcado fizeram com que sua al- -~antos em Je.rus_a1eni; 'Aqni-.mes- __ 
ma se i~cendiasse de odio contra mo traz,plenos :_poderes .dos l'rin•: 
os s~gmdores de Jesus, que. -elle -cipes dos Sacerdotes para ·.metter-' 
considerava trahidores da causa em ferros- todos que· .mv.oc.am 'Vt)ij:,;'.!-: 
da patria. E Saulo procurava co-. so -santo)nome,- Mas'·o :Senlior,'.lllli 
mo pi;~judicar o desenvolvimento <irdenou·-{lue fosse--'~'Saillo, :•e.~::-
da Igreja nascente. Incitado pelo velou-lhe o que o .per.seguidor 11a,. •·· 
odio pharisaico, Saulo foi ao veria de tornar-se para a l:-greja.:: 
Summo Sacerdote e pediu ~art~~ um dos sustentac~os .da -Religião; 
para a synagoga de Damasc?, nascente,;. o_ :apostolo _que _-pregariai: 
com plenos. poderes de trazer pn~ o -Evangelho a todas as. :nações.; 
sioneiros a Jerusalem todos os Dessa · qÜeda· miraculosa, levan, : __ ;
partidarios de Jesus. ,tou-se P9-ulo convertido para ir,;

Acce1tamos FErrIO de temos, trajes de 
e ta1lleur. 

rigor Em caminho, já perto de :0::\,..-:- no'.' seu ardor de homem ,genial -ec\, 
classes sociaes. O Jocismo vem masco, um violento reluzir de luz forte, levar a toda a humanidade-:: 

~ procurando dar igualmente o co- celeste prostra-o .por terra e Sau~, o lume da fé, a doutrina _- _de/ 
nhecimento exacto das condic- lo ouve uma voz queixosa: S&ulo,, :·Christo Jesus. São Paulo, com-1 , 
ções em que vive a cl.l,sse opera- Saulo, por que me persegues? E prehendendo e vivendo integral .. ·':_ 
ria, conhecimento esse que inte- o perseguidor pergunta: Senhor.- emente a vida de um apostolo, em· 
ressa tambem aos patrões, uma quem sois vós? Responde a . voz. uma de suas epistolas, usou de. 
vez. que disso deJende a união mysteriosa: Eu sou Jesus, a quem ._uma _ phrase que bem .define o·:que- -
entre patrões e operarios pelos persegues. é a vida do defensor da fé~--dqi, 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras nacionaes e ·.-
estrangeiras. ·----- ··: · 

Rua Benjamin Constantt; 159-161' 
TELEPHONE: 2-5978 

• laços duma verdadeira amiz.Mle. Saulo, amedrwtado, fala:. S~- -_çathollco ·:consciente de 'Stla::lllÜ.,• _: 

==============::;=============================================:::::::;::jfaãO sobre~ a terra: "Bonum:.Çfµ'~ . 
,_ ,_. ,, tamen éª'tavf••-·combâti<Ó'.:bóhl r a d í·o· · ·,::: _i~:~~t\tJti:clt~1tt~:J:; 

_ . . , _. nem acommodações> Luiz Vélll~t As 
, 

mas iniluenc,ias do 
Sob o titulo e.cima o jornal ar- livro ,entitulado "A Educação da Advirta-se que não falamos destinidade; confunde-se o vaé 

gientino "El Pueblo" -publicou, Vontaõe" assi(Cnala o damno de agora dos citados -espect(l,Culos 1 -lor com a bravata, Teduz-se '-'o 
em n-u-mero ;recente, um artigo que soffrem os estudantes .pro- e distrações que tendem positi- .pat-rioth,mo a uma reles sophi-s~ 
de Lins :Barrantes Molina que, vrncianos com <> "esparramamen- v:i,mente a corromper e a -extra- tifieação e as :mais :pura,s v.ir• 
pela. verdade que -encerra e <pela to" (-e:parpilement) da attenção viar, ·n:10.s d~u~lles que, a.Inda tudes •apparecem . viUipen~ia
actualldade da questão aborda- em objectos que não .são os in- que .seJam re,at,vamente hones- das ... o g-9.verno 'tem O dever 
de., julgamos opportuno itrans- dicad.o.s para o estudo, ,pelo qual tos :produzem damno n-a cons- b _ · . - -
crever ·integ.mlmente: . não -somente ,se esquecem das ciencia do catholico, 'I)orque ab· de su trahlr ª popul~i;i.o aos 

_ teve umafphrase fE!liz: Disse i9~a 
se São ~ulo viesse·, ile . nov:ó-Jil 

r: iuas . ~ntre os deveres princi
~ do pat;ão, é necessario col-

1 
eri/. 1.0 lugar o de dar a 

' um o salario que convém. 
ê!ttamew;e, para fixar a justa 
odida ão salario, ha numerosos 

to ·:de vista a considerar. Du
m$.eira geral recordem-se o 

Jifoo e · o patrão que explorar a 
~~reza e a miseria e especular 
(ioiii a indlgencia, são cousas 
~!mente . reprovadas pelas leis 
/filvinas e.lUlmanas; que seria um 
~rime de clamar vingança ao céu 
!ijefraudar a qualquer no preço de 
ise\µ; labores. · Eis que o salario, 
1qi:i:e tendes extorquido por fraude 
'Jl,os vossos operarios, clama con
:ira vós; e o seu clamor subiu l}té 
:~li ouvidos do Deus dos exerci-

"A influencia .a.o ·:mesmo tempo_ Ucções ,scientifica.s que estudam .sorvem sua attenção e o impe, enganosos heroes do . micropho
tenaz e- quasi con:tiriua.: da ·;ra- ,çomo · tambenf: ,perdem ·à lem·- -dem de pensar energi·ca .-e .fre.• ne, '-~~~~!'~~~$>. ,;ar,~épe, 4?-,9 n.,, 
dio--difflaão, do ci-nema e do _pe- brança. dos futuros -exames e quentemente nos -seus deveres vell-as em -epi-sõifios; os :;..mores 
riodico mtmda,no ,produz da.mnos da finalidade que os mantem se- paro. com Deus e l)'ara com o ·espurlos das .letras· rle tàngas, 
moraes e ie&pi,r1tuaes -nos catho- parados da f·amilia, gastando o proximt> ou na possibilidade de as aventuras dos malfeitores da 
licos, 111ão ~§omente pele.s .ide-as dinheiro de -seus paes, e desse uma morte subita que pode -sur- ladroagem e a. me.i-s deploravel 
e ,excitaçã<lf 1ma,lsi1s que diffun- modo sua vontade se ,privo. de .prehender o catholico dissipa- desfiguração do ga"Úcho". 

, terra tor~r-se-ia jorn'âilsta: :Sim,. 
Sã<.> Pati.I,. torn:a:r-s'e~fa: jornàli~~. 

___ ).V,[as jorn __ ista intr_ ansigente peI,a; 
verdade. '. 'u em· outras· palavras, 
suas epistolas tornar-se-iam 'arti-' 
gos intransigentes.· na defesa de 
todas _ as iv.erg,a~.e~L e J-3-nt&ls 
na condêl'jlnaçãcf• de··• ~tl~'Í!· , 
ros. Não ~ difficil - imaginar · que · 
artigos sânta e impetuosament.e · 
vehementês escreveria · aquelle 
mesmo São Paulo que certa vez 
escreveu numa de suas epistolas: 
"Irei a lós de chicote em pu'• 
nho." Qu}m tão bem soube -ma,
nejar o c$icote:e luctar comisari:
to ardor, foue a · espada- passou ili 
ser o seu (symbolo; escreveria -hoje 
artigos d~ jornaes reputaclos Pé!r 
certos -- leijores de -- epidern\e •.· sensí
vel tantot ou mais , aggressivos · e 
cortantes 1 que os . do LEGIO .. 
NARIO. 

dem -contra as normas de con- um poderoso auxilio _para o es- do, i:reflexivo e aturdi~o -e na Essas observações são rigoro
duct'<l. impostas á oon-schmcia forço. Isso mesmo occorre c_om severidade com que -serao -eter- sarnente exacta-s. A influencia 
christã, como tambem ,pelp. ·ab- os càtholicos mundanos ou tran- namei:1to ca:5tig&dos os que mor- corruptora de. novela e ,108 <'dn
sorvente attenção que essas dis- sigentes, que se distraem con- rem i_mpemetent~s ·e culpado~. tos e musi-cas lasciv:as do Ta<iio 
trações exigem, dmpedindo e. al- tinuament& com o ;radio, o cine- Que diremos do cinema, do radio . . . . 
ma. do crente a que .estuda, o:ne- ma e o periodico frivolo e ja- e do -periodico obcenos? Que con- pr_eJudicam especialmente as ia
dite e :recorde ,s-eus -immortaes 1me.is procedem como crentes, tas ter!\. que prestar a Deus o :11:_1has _<pobres, ,porque como. eIIas 
destinos Ql os meios indicados porque si no domingo, ao assis- máu ipae que introduz certas nao vao ao theatro. honesto que 
por Deus para obter a -salva- ti:r á Missa, ouvem durant-e um noveHe.s liberti-nas do radio na é ce.ro, nem têm a ment~ oc
ção eterna. Noã· póde pensar quarto de hora explicar o Evan- su:;.: :propria casa, habituando cupada :por affeições a,tisticas 
intensamente ,nessa .salv.:.:ção gelbo e annunciar os divihos seus fi-Jhos a. •sympathizar com elevada·s nem ,por estudos scien
o catholico que tem a mente preceitos que devem reger a sua as más ,paixões que descrevem ticos, nem por inquietaçõ'!s :dca
frequentemente distrahide. pelas conducta e os castigos eternos essas -novelas? Desqitoso o fi- logicas, ,consagram toda sua at

. noti-cias mu~l'dana1, as musicas ,que -espere:m .ao que .viola. a mo- lho que tel1} em seu ,proprio pae tenção ás vulgai;idarles, grossei-
e cantos obct\l0S 1 _e as novelas ral christã; ·esses ·.é\is!,namentos o esce.;1da1oso que o põe 111a op-. ras e,,suggestõ"êii'ôb'éenas do ·ap- ·,· · -_._,_ " .. , .. ,.,. _, ........ , ·'"'', - '"' ·-

-to~'· Em!lnl os ricos devem prohi-
f.,, ,:.:_, .~~'.-- ·~:-.'.:,: .·. 

do Tadio, ou pela;t visões do ci- logo são esquecidos, e substitui- portumdade de conhecer o -mal pare1hó ,radiotelephontco, apren- tlS , IOJES.11111 
nema que exalto'.m os prazeres dos ,pelas suggesU,es contrarias e de ,perder .º temo1;_ de Deus. dendo de memorie. tu<io que ou- ·p . , .: 
terrenos, as vantagens da rique- que propagam o :radio, o ci-ne- Esse:3 .'p~ogemtores -sao os -peo- vem e repetindo-o fre.iuen_ tem,,n- -. _ ,., . ' ·, 
za, ,a,s emoções do amor ,sexual, ma e o 'Perlodico. Póde .ser ca- res 1mmigo~ de_ sua :prole. te, de o:nodo que absorv..im 1oâo · . . · _. ' 
ou ,pelas be.gatelas ,e futilidades I tho_ lico pratlcaimen'te e fervoro- Essas d1versoes mundanas, . . - • _ , "», ,,t , , ~- ;• 
do periodico mercantil. so_ quem vive submettido a -essas contanto que -não sejam frequen- se~ veneno. Nesses la.es se .~iup·_, n· -m-

Julio Payot, .em .seu celebre influencie.s? tes nem ipor-nogriphicas podem prime e. conversação fairu, a':, .... . 
ás vezes ser uteis aos adultos suplantada ,pelo ~lo, e os paes, 
fatigados ,pelo', 'trabalho ou por que em geral ficam e.us~ntes 

COLEGIO ,ARQUIDIOCFSANO DE SÃO PAULO 
extenuadoras preocupações, mas de sua casa 'Pelas exigeueias de 
não achamos a .necessidade ._.de sua profissão, -não U!.m o:ppor
impôl-as ou offerecel--as ás tunidade, durante o escasso tem. 
creanças que têm em sua pro- po em que se reunem com .sua 
pria ,edao.e e innocencia ume. fe.milia ás ~ições, :para .<:o
fonte inexgotav_el de . ~legria. nhecer os defeitos de seus fl!h>JS 
Con~ecemos ~mta~ fam1ll1;1-s c~- nem para corrigi.1-os e nem para 
thohcas qu~ Jamais ·-se di_verb- .transmitir-lhes -sua,s convicções, 

Disse hm theologo d11, (JreM.• , 
riana de Roma existirem tantas 
seitas protestantes quantos os 
protestantes vivos. , 

{ . 
~ 

INTERNATO 
, ~ ... Dirigido pelos Irmãos /fitaristas .. 

f.,.MXT.ffl:P:Yt:$..:S'?ii~R,a-g/ W;::"i>ã,'fffr:::ãê'::l O"'ãi- J 11lleiro 
- _ · · · · · Iug~r~::: desde·. já~·. -

J.tteaJi~~µ(à': dl)s : ~Hf~~°:::: - }Especial de Admfasão: em 24 de Janeiro. 
· \ :- · :Primario: 1 de Fevereiro. $ 
f - · pinásial: 7 de Março _(1.3, 2.ª, 3.ª séries). 

Ghiásial: 9 · de Março (4.ª e 5.ª séries). 

.lt/I)om.irtgos de Morais, 405 - Fone 7-7052 
~,:,:,:•;,:,:->i',", ,:.1,:.-· 

Tam com ,cmeme.s ou rad10s, e · 
estão -sempre alegres, sem ma- crençl).s e principios moroes. 
nifestar nunca esse tédio a que 
propendem as -pessôas habit-ua
'das aos excessos de ,riso e di
versões ,mundanos. 

Os -gro.ndes gozadores de ,pra
zeres ,sensuaes e mundanos soem 
termina·r -no suicidio, porque 
sentem o ,contraste que offerece 
a prosaica e .penosa vida diária 
com os -momentos intensé.mente 
prazeirosos do baile, da orgia e 
do amor obceno, e porque em 
taes diversões a alma se esque
ce õe Deus e de -seu destino e 
por isso chega a ,perder a fé re
ligiosa e o :profundo sentido de. 
existencia, que é um -campo de 
lucta .para exerc,itar a virtude. 

Segundo o declarava ha ·pou
co tempo um decreto official, 
o este.do do radio é 'tal que 
"ameaça invadir a obra civili
zadora da escola, do livro, dos 
centros de cultura, em virtude 
da. gravitação social e da in
fl1Jencia que a radiotelephonia 
exerce no seio dos lares". Se
gundo dizia o informe do di
rector dos Correios "Assistimos 
a uma Iamentavel subversão do 
senso esthetico e moral do po
vo, provoco.da ,pela radiotelepho
nia, que consagra a popularida
de de uma -literatura e de um 
theatro i-rremissivelmente -bas
tardos. As ideias e os -sentimen
tos me.is dignos são adultera.dos 
é.travez de um prisma grosseiro, 1 
em que se converte o amor em 
u~ jO&"O. '1e ins~inctos e de clan-
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Chapéus "DUKE" 

Gravatas, Lenços, Suspen
sorios, Cintos, L i g As. 
Meias e muitos outros ar
tigos finos para· Cava-

lheiros, 

* J. S. Marques 
Rua Quintino 
Bocayuva, 30 
SÃO PAULO 

E não exaggeral· Não somos 
nós que o proclamamos: Dizem
no os protestantes de bom senso. ; 
Eis alguns conceitos reunidos.' 
por um pastor Baptista; em estU• 
do sobre o repisado thema: •"Oll 
catholicos e a Biblia ". 

- "Áctualmente na Ingla~r~ · 
ra só uma Igreja existe que re
conheça as Escripturas como pa-

· ·.Ia vra infall!veI de Deus: é a; 
; Igreja Catholica." -- Ingraham, 
Bispo ai;iglicano. 

- "cumpre 1ea1mente reco~ 
nhecer que só os cath"blicos crêem 
numa Biblia infall!vel; -só- elles 
fazem jt'ls ao titulo de christãos 
orthodoxos." - O. S. Nelson, 
pastor anglicano de Bell!ngham. 

- "Quasi exclusivamente · ao · · 
zelo e ·dedicação dos sacel'dotês 
e monjes da Igreja de Roma'"é · 
que detepios a Sagrada Escrl
ptura, deposito da palavra divi
na." - Charles Butler; anglica
no em ~'Horae B!blicae". . ·; 

- "A vulgata pode ser con- · 
siderada· a melhor e mais fiel -a. 
versão da Escriptura." - George 
-Campbeµ, e~et~ .. protestante. 

- "Chegar_á o dia, si já esse __ 
dia não· chegou, em que as Igré- · 
jas deverão tomar attitude defi .. 
nitiva, decidindo se a. B!blia ;é.- · 
livro divino ou méramente hu
mano. Por en,i.quanto é· o Pap°11, o 
unico defensor positivo -da l:31· 
blia COW,0 palavra de Deus.,, -
"The l;,un", orgão official. da.. 
Igreja !Japtista de Nova York. 

Palavras estas partidas de 
quem partem· são por demais elo• 
quente~ie dizem tudo,. 
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TRES NOVAs
1
·EvANGELHo 

o·R HEATlílCAtõES J• H I E-R A R C H [ A 41".-:-. •• :U· 

No Antigo Testamento lê-se que os saceraotes e prop:iletas 
\geralmente começavam suas orações pela seguinte formula: "Pec
.éa.vimus; !nique egimus, inlquita.tem fecimus." Peccamos, agimos 
mal, praticamos a iniquidade. 

Tambem hoje, antes de subir ao altar, o sacerdote e o povo, 
por intermedio do ministro, fazem sua confjssáo,-: declarando que 
muito têm peccado. s 

'*' * * * . .- o· celébrante recita o ·::confiteor em· primeiro lugar. porque, sendo 
.EUe · quem - faz- descer a Victima Santa sobre o altar, mais do que 
o povo elle precisa ser pui·ificaAio, 

Esta. formula de confissão é uma lembrança da penitencia 
publica. Sem• duvida, essa confissão não bastaria para devolver 

•ao· peccador a graça que0 tive~e perdido. ;Ella tepi, porém, como 
: todos os sacrementaes, uma virtude especial para apagar . os pec-
1 caclo~ veniaes e : augmentar- a pureza da alma. . "· ' . . .. . 

. - ti:stli hiunilde 
'Hição apo~tolica. 

* * * 
confissão dos peccados antef'"dà: Missà é:;.'de··trâ

. Em todas as antigas liturgias, .nas de São Thiago. apostolo, de 
São Marcos Evangelista, que é attribuida a São Basilio,- e nas ou
tras referidas pelo Cardeal Bona, o sacerdote começa o Santo Sa
ctlficio pedindo a Deus @e seja misericordioso e propicio a um 
pobre peccador que vae participar dos celestes mysterios. 

Apesàr de ser muito antiga a pratica de confissão geral antes 
ele iniciar a Missa, as antigas Ordens Romanas fazem della men

Tres beatificações. E todas de O S milagres que, encheram a vida de Jesus, 
sempre que recordados, avivam nossa 
fé na missão divina de Nosso Mestre e 

religiosas do Norte da Italia, fun- Senhor. Encerram, ainda, interpretados symboli
dadoras de Congregações Religio-
sas e nascidas nesse turbulento camente, como nos autoriza fazei-o a tradição dos 
seculo XIX, que si assistiu ás, Santos Padres, preciosos ensinamentos para nosso 
grandes transformações politicas aproveitamento espiritual. Assim, a lepra é ima., 
e miserias sociaes viu tambem i d hediondez que apresenta uma almà 
uma renovação espiritual das gem v va ª · 

No caso do centurião é este .que appellã pará,-~ 

subordinação que dá efficiencia aos actos soe~ 
Tambem o ·centurião não considerava os deteti.to .. 
res eventuaes do poder mas a autoridade em si, 
E estas determinações lhe pareciam tão naturae11 
que, embora pagão, não julgou ,possivel outra or .. ; 
dem na Providencia divina. E seu acto de fé e\ 
humildade mereceu. do Mestre elogio publ~co e'1 

_... solei;nne. Estes 'tà·ctos . mais notaveis, que vem prose- deformada pelo pec- · ""(. 
guindo com incremento sempre cacto: e o pedido do 
maior, Centurião em favor 

SAO MATHEUS, CAP. VIII, VERS. 1-13. contêm para nós uma.) 
advertencia. Na.• Igre-i 
ja . de Deus tambem' 
ha de ser o movel deÍ 
nossa actividade a 
acatamento á hierar.,i 

VENERAVEL MARIA JOSt 
ROSSELLO 

A Congregação das Filhas de, 
N."' S."' da Misericordia festejou 
no anno passado o seu centenario . 

Pobre de nascimento, auxiliou 
seus paes criar 8 irmãos me
nores, conseguindo não obstante, 

de seu servo recorda
nos a belleza encan
tadora da caridade 
christi't, 
'· --ii1:as, nãt> é só no 
tod~:,, tomados con
juntamê~. que os 
factos occórridos na 
vida de Nosso Senhor 

uma rat·a instrucção religiosa. encantam e ensinam 
Inscripta aos 16 annos na Ordem Até as menores cir-

ção, mas não prescrevem.a sua forma. 
~ . A Igreja Romana adoptou • · prescreveu, no 
1:XVU a maneira e a formula que se encontram 

Terceira de São Francisco, desde cumstancias contêm 
decurso do seculo 
no Missal de São então almejou dedicar-se inteira- doutrina que, assimi-

Como Jesus descesse do monte seguiu-o numcrosa1 
turba. E eis que um leproso, tendo-se chegado, adorava
º dizendo: Senhor, si queres, podes limpar-me. E, 
extendendo Jesus a mão, disse: Quero, sê limpo. E 
logo· ficou limpa a sua lepra. E então disse-lhe Je
sus: Não digas a ninguem, mas vae mostrar-te ao sa
cerdote, e offerece a oblata que preceituou Moysés 
para que lhes sirva de testemunho. Como entrasse em 
Capharnaum, chegou-se a Elle um centurião, rogando
º dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralytico, 
e· soffrendo muito. E lhe disse Jesus: Eu irei e cura
lo-ei. E respondeu o centurião: Senhor, não sou digno 
de que entreis em minha casa; mas dizei uma palavra, 
e se salvará meu servo. De feito, tambem eu sou ho· 
mem siibmettido a poder de outro, tendo ao mesmo 
tempo soldados ás minhas ordens, e digo a este: Vae, 
E elle vae; e áquelle vem. E elle vem; e ao meu servo: 

chia nella constitui .. 
da por seu divino 
fundador. A Igreja se 
assenta sobre a obe .. 
diencia. Onde ella) 
não fôr o fundamen
to, tema-se naufragio, 
A Historia da Igreja 
illustra tristemente l 
esta asserção. O su• • 
p e r i o r hierarchico 
merece todo o acata• 
mento devido á auto .. 
ridade divina, de que 
é participante, ainda 
quando pareça menos 
opportuno, ou seus. 
predicados i n t e 11 e
ctuaes e moraes nol-o 

~i,1°: v. , . . 
* * .. " 

o confiteor se divide ,em duas partes distinctas: · · 
a) Accusação de nossas faltas, 

· b) Prece de intercessão, · junto ao throno de Deus, dirigida por 
liós aos santos e fieis. t· , ·, 

· A attitude do Padre 4ura~ a, r~citação do Conflteor est_á em 
perfeita·:çat'lnonia com as pala.Vias ;cbi~on.f!ssãa. A inclinaç!l.<)'•pro
~da do corpo, as mãos postas e i o bater no peito exprimem as 
disposiçõés de um pobre peccador ~cabrunhado pelo peso de suas 
:taltas, contricto e humilhado ·diante·i da Magestade de Deus of-
;:feridfdá, · . ·,_ 
i · O bat.er tres vezes · no peito COlll a triplice e progressiva con
jfú;sãQ: Mea culpa, mea. culpa, .. mea. ~ maxima culpa, parece que sr 
':relaciona , com as tres esoecies <ie ·peccados por pensamentos, 
~iavras e obras. .. · 

CASIMIRAS, BRIN-S E LINHOS 
:nos .mais mode• padrões V. 8. encontrará na 

Casa:AI rto 
)' 

l,ARGO s. BENTO N.0 19 
Phone 2-2336 

RUA FREI GASPAR N.0 :;9 
Phone 4-476 

mente a Deus. Durante 7 annos !ada, contribue para 
esteve empregada como domesti- nossa 'santificação, 
ca, até que em 183!7 juntou-se a quando não determi-

Faze-isto. E elle faz. Ouvindo Jesus, admirou-se, e 
disse aos que o seguiam: ·Em verdade vos digo, não 
encontrei tamanha fé em Israel. Digo-vos, porém, que 
muitos virão do Oriente e do Occidenfe, e terão lugar 
com Abrahão,. Isaac e Japob no reino dos céos; os 
filhos do·· reino, entretanto;' serão lançados nas trevas 
exteriores. ·áhi haverá choro e ranger de dentes. E 
disse Jesus ao centurião: Vae e faça-sê conforme a tua 
fé. E naquelle momento sarou o servo, _ 

um grupo de moças de piedade 
profúnda e' seria formação, que 
sob a direcção do bispo de Sa-

nam orientações soli .. 
das na · vida espiri
tual .. Duas :circums-

vona principiaram uma vida ver- tancias no evangelho 
dadeiramente religiosa. de hoje, parece-nos, 

Tres annos apoz era eleita Su- chamam nossa atten
periora da pequena Congregação ção para 0 , arcabouço 
que não cessou de progredir e 
que em 1880, data da morte da 
fundadora, contava já com 60 ca
sas, algumas em região missiona

sobre que se' assenta a vitalidade da Igreja.- No .. não recommendem á nossa homenagem. E' dou• 
caso do leproso, o respeito mostrado por Jesus á , trina- insinuada pelo procedimento de Nosso 

. ! 

au_toridade religiosa dos hebreos, sem considerar Senhor neste, Evangelho, e muitas vezes' fncul-.. .• 
ria, exercendo actividade das as qualidades da pessoa q-ue então desempenhava 
mais variadas: escolas gratuitas, o cargo. 'Esta pouco importava. As determinações 
pensionatos, oospitaes, centros de 

mosaicas pairavam acima destas contlngencias 

cadas por São Paulo. Talvez. pareça· extranha,· 
Mais extranho e mysterioso é certamente ter ., · 
i;;.osso Senhor chamado a fragilidade do homem assistencia pul::llica, refugios para 

penj_tentes e sobretudo essas ad
mi.raveis "Casas da Providencia" 
- especialidade da Congregação 

proprias da natureza humana. Jesus não consi- a collaborar ·na sua Obra da Redempção. São 

- que offerecem amparo aos or-
phãos , e crianças moralmente 
abandonadas. 

derava o homem, mas a autoridade que dava or
p.em, harmonia, e, com ella vitalidade á so
cieda,i:Ie. 

· factos que rios não compete· discutir.· Os,· juízos 
de Deus são imperscrutaveis. Toca-nos acatai-os 
e cumpril-os "cum timore et tremore". 

A causa de beatificação inicia
da em 1913 terminou pela pro
clamação da heroicidade de suas 
virtudes, na festa de São José de 
1936. Sua beatificação realisou-se 
a 6"'de Nóvéfubfo p,p. · 

do suas qualidades orientou-a na VENERAVEL MARIA MAZZA- Eleita primeira Superiora, con
siderando sua humilde origem 
não quiz assumir o cargo, - que 
acceitou contudo dois annos após, 
dirigindo a congregação' com no-·"':, 
tavel segurança e discernimento, 

vida religiosa. RELLO 

A VENERAVEL FRANCISCA 

XAVIER CABRINI, 

Foi beatificada no dia 13. 

Recusada duas vezes pelas "Fi
lhas do Sagrado Coração", in
gressou em uma especie de pen-
sionato onde se preparou para à 
vida religiosa, formando um nu
cleo de moças, que foi o germen 
da Congregação das Missionarias 

'do Sagrado Coração, que rapida
mente se espalharia. 

Nasceu ~m Santangelo, em 15 de .Perdurando a indecisão a res
Julho de 1850, ultima vergotea peito da parte do mundo para a 
de uma familia de 13 filhos. qual haveria de dirigir seus pas

sos a nova Congregação, a vene
Bem cedo, apesar da saude um ravel Cabrini pediu conselho a 

tanto delicada, formou-se profes- Leão XIII que após um instante 
sora; e como tal dedicou-se ao de recolhimento respondeu: "Pa
ensino em uma cidade vizinha, ra o Occidente e não para o 

Oriente.•• ao passo que fazia grande bem 
aos pobres da sua aldeia. 

O vigario, D. Serrati, sacerdo
te humilde e perspicaz, perceben-

"A ORDEM" 
REVISTA·' DE CULTURA 

fundada por 
Jackson de Figueiredo 

Dirigida por 1 

Tristão de Athayde 
Asslgnatura annual 25$000 
co,n-· o Dr. Paulo Sawaya 
Av1':arigadelro Luiz Antonio 

N.0 ·3005 - e. a 
Telephone: 4-03'7 

·-:CAPITAL 

Tres mezes depois, com 7 com
panheiras dirigia-se para os Es
tados Unidos, onde occupou-se 
com os immlgrantes italianos pa
ra os quaes fundava escolas, or
phanatos e hospitaes. Foi a pri
meira das oito grandes viagens 
que emprehendeu pelo mundo to
do, numa actividade espantosa, 
até vir a fallecer em Chicago em 
22 de Dezembro de 1917. 

Comparada sua vida com a de 
Madre Cabrlrii., parecerá extre
mamente simples. Nascida em 9 
de maio de 1837 falleceu 44 an
nos após, sem quasi ter deixado 
os arredores de Turim. 

Reunindo um grupo de moças 
sob a orientação do cura, D. Pes
tarino, fundou uma Pia Un'ião de 
Filhas de Maria, que seria o ger
mem da futura Co!\gregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora. 

D. Pestarino por sua vez-orien
tado por D. Bosco que conhecera 
em Turim, foi completand.o-lhes 
a formação até que surgiu offi
cialmente o Instituto, como ramo 
feminino da Congregação Sales!a
na em 29 de Janeiro de 1872, 
de S. Francisco de sanes 

COMPRE BOAS 

Os ultimos mezes de sua vida: 
distinguiram-se por factos sobre
naturaes diversos, .-,nalogos aos 
que occorrera numerosos na vida 
de D. Bosco: apparições de mor
tos e prophecias. 

Foram esses factos remmemora
dos no processo de beatií'ieação 
que terminou em 3 de maio de . .-, 
1936 pelo decreto reconhecendo a 
heroicidade de suas virtudes. 

Assim a grande e celebre famf
lia salesiana vê desde 20 de no-. 
vembro, glorificada ao .,lado de 
seu patriarcha D. Boscó, a co. 
fundadora do tão florescente Ins. 
tituto das Filhas de Maria Auxi
liadora. 

MERCADORIAS 
F:ft:IOS - FRUCTAS - BISCOUTOS 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2. 098 - (Em frente á 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Igreja 

SAO PAULO S A N T O S 

Trinta annos. tntelramente con
sagrados ao servi<;<> dos immi
grantes, valeram-lhe o appellido 
de "mãe dos immigrantes''. In
troduzida a causa de sua beati
ficação em 1928, foi proclamada 
a lieroicidade de suas virtudes em 
21 de novembro de 1937. :A_,,_~ 
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'Çonviite do Presidente 

... $oosevelt ao sr. Oswaldo 
:;:,,z,,i----------

-Ar a n h ai 

~M mensagem dirigida ao sr. 
· Getulio Vargas, o Presidente 

Roosevelt convidou o sr. Oswaldo 
Ar!Ulha a visitar os Estados Uni
dos, para discutir com elle os 
Pl'Óblemas lnternaclonaes da ac
itúâlidade. Em resposta o sr. Ge
ftulio Vargas concordou com a 
tlluggestão do sr. Franklin Roose
tvelt ·solicitando apenas que a em
tbailul,da americana no Rio for
ftl!)cesse ao governo brasileiro uma 
!exposição dos assumptos a serem 
[examinados, para que o ministro 
\das Relações Exteriores do Brnsil 
~rta. para Washington devída
i:tJ:lente iruitruião,, 
1 Os comment!IJ'los da imprensa 
)brasileira e de · diversas persona
l11dades politicas "yankees" re
!f:ectem a oplniãn de que, além 
;da discussão de assumptos com
fmerciaes, o sr. Roosevelt proporá 
\n criação de um eixo Washington
Jtio contra intromissões extra
tontinentaes. No terrenQ. commer
Cial procurar.se-á que os Estados 
Unidos comprem mais productos 
brasileiros com o fim de afastar 
D . Brasij da orbita commercial 
européa. e particularmente da das 
nàçõe$ .totalitarias. 

Notas economicas e com

. merciaes 

I, E G I O N A R r O ~ão Paulo, 22 de Jnneiro de 1939 

Federal e dos Estados. O regu- . 
lamento determina quaes os do- 4 
cumentos a serem apresentados 
pelos i1,1teressados e dispõe sobre 

1 
os Estados Unidos são faci!ment,I 

1 vulnera veis e por isso pedia unt. 
1

1
· credito de 525 milhões de dollr..:: 
. res (dez milhões e quinhento11 
1 mil contos de réis), dos quaes 21$ 

milhões para serem gastos e~ 
1939. 300 milhões servirão para: 
aviões, devendo ser reforçadas as 
fortificações do canal do Pana

dr id, na de Córdoba e na de má e das ilhas Hawai. Propõe· 
Granada. Como ha 15 dias' atraz, tambem 27 milhões para au:-, 
suas tropas estão para "occupa:·" ~·mentar a, guarnição da zona do· 
Pefiarroya e Monte Rubio ! . . . Canal e conclue dizendo ser es-· 

- Uma noticia que, esperamos se o mínimo necessario para que· 
não se confirme. Procede de os jovens americanos não mar
~ontevidéu e diz que o chefe chem para a guerra com arma-·· 

commer- bolchevista Indalecio Prieto virá mento ai1tiquado. 
ao Brasil, de onde pretende ( ! ) - O senador Robert Reynolds 
regressar á Hespanha, indo, po- atacou o presidente Roosevelt, 

6. Integralistas Noticia .. se rém, em primeiro lugar aos Es- pela "nevrose de guerra" que es

a validez dos passaportes conce
didos. 

Noticias militares'%?' 2. Homenagem ~os I~J~~~;~ 1 ~fa1.ensino secundario e 

dos prestou uma homenagem ao 
- Regressou do Chile o gene- desembargador Francisco de Pau

ral Leitão de carvalho, que re-
1 
ia Bernardes Junior por sua re

presentou o Brasil na posse do cente nomeação oara aauelle 
novo presidente daquelle paiz. cargo. 

do Rio que tados Unidos. Caso o Rio de Ja- tá espalhando no paiz e accres
foram detidos diversos antigos nei.1·11 o receba, esperamos, porém, centou que as declarações dos 
integralistas, nas cidades de Pe- que sua primeira visita seja á embaixadores Bullit e KennedY' 
tropolis, Barra do Pirahy e Ni- Exposição do Estado Novo, onde de que haverá guerra nos pro.xi-

- O general Eurico Dutra, mi- 3 l\1r 1 • ctheroy. ha uma secção unica e inteira- mos mezes, são phantaslstas e 
nistro da Guerra, visitou as obras • 1.a ar1a Foi criado no Mi- t . 
da Escola Militar, em construc- nisterio da Edu- men ·e dedicada aos crimes dos preparadas artificialmente para. 
ção na cidade de Rezende, Es-. cação, o Serviço de Malaria do 7. 177 Nos termos do art. 177 communiStas hespanhóes! · • · justificar as despesas mililitares 
tado do Rio. 1 Nordeste. da constituição Fe- J pedidas pelo governo. 

dera!, foram aposentados os O sr. Chamberlain em - Contra numerosas opiniões 
- Inspecclonando a futura sé- 4 C . Professnres Vicente Ráo, Antonio I o sr. Roosevelt acaba de nomear 

de do 2.0 Regimento de Aviação, • ooperahvas Termina a Roma o sr. Fel.ix Frankfurter, J'udeu) 
1--------- de Sampaio Doria e Waldemar a installar-se em Congonhas, es- 31. do cor- Ferreira,, todos da Faculdade de ___.. americano, para juiz da Côrte i 

teve nesta Capital, o general! ren_te, o prazo de registro das Direito de São Pa1,llo, 1 Suprema, em substituição ao sr./ 
Isauro Reguera, Director da I sociedades cooperativrts, no De- QS srs. Neville Chamberlain e-j Benjamin Cardoso, que aliás1· 
Aviação Militar. 

1 

partament? de Assistencia ao . _ . tambem era judeu. O sr. Frank-
. Cooperat1v1smo da Secretaria da 8. "Roca" o selccci O 11 á ct o loid Hal!fax, qu~, ao pas~a- furter é conhecido por suas idéas: 

- Em companhia _do general Agricultura.. º~ b1·as1·1.ni'ro de fute- rem por Pans se tmham av1s- extremamente liberaes e sua no-.i 
Isauro Reguera seguiu para o -·-··- · · ~ tado com os srs. Daladier e - . . · 
Rio Grande do Sul, onde inspec- '5·- bol foi batido domingo por 5 Bonnet foram· enthus!asticamen- meaçao _foi severamen~. criticada; 1 

···'Proiessores F I t 1 · · · ·. pela "Liga Norte-Americana con•' clonará todas as unidades da 3.ª ....:.;_____ o suspenso pon os a . no primeiro_ Jogo codm te recebidos em Roma, se_n?o ac- tra o Communismo". 1 
Região O general Eurico Gi-,spar . tem porana-1 os argentmos, em disputa a clamados. segundo se_ not1c1a, por _ Finalmente as manobras deil 
Dutra,' ministro da Guerra. mente o registro de professores "Taça Roca". mais ~e 100.000 pessoas. No mes- Marinha de Guerra norte-ameri--i 

P t . . ar I MO..,,n.... mo d1:i, .. de sua chegada o sr. cano. No maximo segredo com:· 
- ar iram a serviço P a o 1· UitJL'.!UWWW.!,•ffi~%ihlt4:llfP..l#'ttK~'1l:ki'iW!izlimmiirM -----~---- MussoJ1n1 lhes offcrec m ba ' 

Rio Grande do Sul, todos os pro- 1 E , eu u n- as guarnições do Canal reforça-
fessores ~ alumnos d_o Instituto 1 · X T E I O• R quete ~ sauda.nd~ 0 chefe do g9- das, a esquadra do Pacifico pas-' 

. Geographico do Exercito; seu re- · · verno mgle~, sahentou sua _aeçao sou o Panamá para o Atlant!co, . 
.- -- A f d t . d . • d ó t em Setembro de 1938 e affirmsm onde ellas se reali a - n _ 1 

"1 - sa ra e r1go o mum- gresso devera ar-se s men e em ,-....w 1#4&iií-Mrnlhildl/Mili\íi4 MW que O accordo anglo-italiano, re- . . s rao o pro 
'Cipio de Costello, no Espirito Junho do corrente anno. ...,..... --- ---·-- centemente ratificado, "rcconsti- xuno mez •. -::· 
;Santo, está calculada em 300.000 R M tto G A tu1·ra sob1·e um novo plano a ami·-'kll - egressou para a ros- offensiva nacionalista troçados nas frentes de Madrid, 

·' os. so, o general José Pessôa, com- Valencia e sul da Hespanha, to- zade entre os dois paizes, não só A situação na França> 
- Decreceu a exportação de 

:-iiananas, nos 9 primeiros mezes 
de 1938. Foi de 7.820.589 cachos 

\e 18.032 contos contra 8.173.476 
•cachos e 19.951 contos, no mes
,.mo pei'iodo de 1937. 

:. - O encerramento do exerci
cio finanéeiro de 1938 foi marca
,do para 15 de Fevereiro proximo. 

Em começos do mez de 
.Março chegará ao Brasil uma 
::Missão commercia! belga, que vi
:.sitará depois a Argentina, o Chi
'.le e o Uruguay. 

- Deve inaugurar-se a 27 do 
corrente, em Montevidéu, a con
,ferencia dos ministros da Fa
:2enda da Argentina, Uruguay e 
~rasil. 

- A exportação de café pelo 
. porto de Victoria subiu em 1938 
;a, 1.399.070 saccas contra 
iJ.,007,990 em 1937. .. 

Desastre de aviação no 

Estado do Rio 

Q avião "Marimbá", da Con-
dor, que partira de Recife 

·.para o Rio na manhã de 13 do 
'corrente, tendo-se desviado de 
seu itinerario foi cahir na serra 
:de Sambé, no município de Rio 
i:Bonito, no Estado do Rio. Pere
;·ceram no accidente todos os seus 
,tripulantes e passageiros, num to
ttal de 10 pessôas. Das victimas, 
,era nati.µ-al de São Paulo o sr. 
(Oswaldo Amaral, gerente do 
-':l3anco do· Brasil em Ilhéus, que 
:-viajava para esta capital em 
companhia de sua esposa e de 

:Utna fill1a. 

A ·Concessão de passa-
~.,.~-- -

portes _ 

mandante da 9." Região Militar. C l h dos os elementos revolucionarios na nova realidade mediterranea, na ata un a f • " do mundo se levantam exigindo como na a ncana. "':'( 
Em resposta o sr. Chamberlain EMQUANTO se annuncia q\!e, apoio para elles. Na França, o Centenario da cidade de sr. Léon Bium está chefiando disse que era um prazer para el- no proximo dia 30, o sr. ' 

Santos 
.COMO fizemos notar domingo uma campanha pela abertura da le e para lord Halifax, visitar a Hitler dará pleno apoio no· 

ultimo, os exercitos naciona- fronteira dos Pyrineus á passa- "nova Italia, poderosa e progres- "Reichstag". ás reivindicações. 
listas se approximavam rapida- gem livre de armamentos para sista, tão sabiamente criada e italianas, p:roseguem na França. 

' mente de Tarragona e Reus, im- Barcelona: Nos Estados Unidos dirigida pelo "Duce". Relembrou 11s manifestações de repulsa.. O Nº l)roximo dia 26 será com- portantes cidades do sul da Ca- preconisa-se a suspensão do em- a côoperacii,o do sr. Mussolini pa- sr. Eduardo Herriot, presidente 
memorado o 1.° Centenario talunha, as quaes cahiram na- barge> de armas; na In(l'laterra ra a realisação do accordo de da Camara dos· Deputados affir_. .. 

da elevação da Santos á cate- quel!e mesmo dia em seu poder. fazem-se mnnifestações contra O Munich e disse que viéra a Roma mou que os fram:ezes não cedem 
goría de cidade. Os festejos se Devido á rapidez da offensiva, os sr. Chamberlain. para proseguir na mesma política. a_ ameaças e, que· "'um. povo livre 
iniciarão ás 8 horas da manhã governistas não puderam obrigar de_ r,-az entre os dois pai7.es, pois , nao, pód,e :w.ermlttir.· que suas 
ctaquelle dia com soleinne missa as populações civis a abandonar - O governo francez declarou, está convencido de que "fóra dos '. :fronte.!J;a:i;,s$mJ, objecfu, àe com• 
campal celebrada na Praça Mauá essas localidades e noticias pos- porém. que continuava fiel ao nossos interesses no Mediterra-. ::mer.t:io: defende-as;."' .&:crescen
por s. Excia. Revma. o Sr. Dnm teriores informam que as colum-1 comité de não-intei·venção e que neo. interesses esses de vital im-r, to.u: {JU\;l' Ili, F.m;nça "''não, se deixa 
Paulo de Tarso campos, Bispo nas navarrezas e mouras foram não achava opportuna. util ou portancia para nós. não temos! intimidar por- ameaç_l!$" e· que "a; 
da Diocese. A's 10 horas haverá recebidas enthusiasticamente. Na necessaria a abertura da fronte!- nenhuma necessidade de entrar.~ Republiea Ji'mnceza é uma e ln-
parada militar na Avenida Pre- segunda-feira foi celebrada Missa ra franco-hespanhola. em conflictos." td.ttlmYel.:"· ~brou a Revolução 
sidente Wilsém, ás 14 horas será campal, na praça principal de - o "Osservatore Romano", Quanto ás conversações, pro- Francezll •. ,llll}llalldo ".soldados des• 
lançada a pedra fundamental do Tarragona, cerimonia que· foi as- commentando o discurso feito na priamente ditas, ellas se realisa- 1 calços: sa1'1;8.l'am. as, liberdades 

· Palacio da Justiça, ás 14 e 30 a I sistida por toda a população, p1:i- França por um hespanhol gover- ra.m dois dias seguidos entre os · .f::a,nce-ms •; e- depois;; embora so
do novo edifício do Banco do I vada durante dois annos e me10, nista, o aual disse que "os ca- c,~t.adi~tas brit.annicos e os srs. , c:iallsta,. prestou sua homenagem . 
Brasil, ás 15 a do novo edifício de qualquer conforto religioso. tholicos têm liberdade de prefe- Mussolini e conde Ciano .. Admit-. ao Papa Plo XI., "ancião para o 
da Recebedoria ~le Rendas e ás Após a t?mada dessa~ cidades rênda por qualquer dos dois Ja- te-se,. oue ellas versaram sobre a, j., Qual convergem . todas as · nossas 
15 e 30 a do nov'o, Mercado Pu- o~ nacionallstas . pros~gmram ra- dos", declarou que os catholicos Hespanha, sobre as reivindica- 'homenagens." Exalta depois o 
blico. A's 16 horas· será inaugu- p1damente em d1recçao ao Norte,, não têm essa liberdade, mas pre- çõês italianas, sobre os judeus; devotamento do sr. Roosevelt pe
rado o novo Paço Municipal e ás attlngindo o rio Gaya e pene- , cisam estar ao lado dos naciona- sobre os assumptos commerciaes la democ~cia e diz que na Fran-
17 e 30 será aberta a Exposição I trando por Santa Coloma e Que- listas. E nos Estados Unidos, ten- e mim~ o c::mal de Suez e que não ca só deve apparecer "o nosso: 
do Centenario, á Avenida Con- J ralt. em territorio da província, do o Clero se manifestado con- tenhn.m chegado em nenhum rl.evotamento á Republica e á 
selheiro Nebias. Finalmente, ás I d.e Barcelona. Na frente de Ba-1 tra a suspensão do embargo de desse~ itens, a resultados nositi- Patria." 
20 e 30 horas realisar-se-á o Iaguer f~i occunada a importan- armas para os renublicanos, lor,o vos. Não· houve, porém, uma ru- - A imprensa italiana contl- · 
banquete official. Os festejos se te poslçao de Cervera, na estra- recebeu o apoio de todos os ca- ptura esnectacular. como nas nna a atacar vblentamente a, 
prolongarão até l.º de Fevereiro, da que conduz a Barcelona, em-1 tholicos que comecaram a tele- conversações de Veneza em 1934, França, emquanto esta envia tro
quando serão encenados com so-1 quanto em outros sectores as '.or- 1 graphar aos membros do con- ent.re os srs. Hitler e Mussolini. pas par~ a Somal!a Franceza, 
lemne "Te-Deum", cantado na ças do general Franco progrediam I r--resso "yankee". Sómente a 16 Os ,iornaes italianos dizem oue riue 1 parece ser o ob,iectivo mais 
cathedral pelo Exmo. e Re.vmo. além. de Pons e de Ig:1alada, ap- 1 do corrente. uma agencia tele- o sr. Mussolini se absteve de to-l' immediato das reivindicações 
Sr. Bispo Diocesano. prox1mando-se da capital da Ca- graphica entregou 70 mil tele- · car no caso hespanhol,. porque o italianas. · 

talunha. grammas aos deputados e outra g·eneral Franco está vencedor e - O deputado H. de Kerillis · 
Actos do sr. interventor _ A campanha feita no es- 35. 000. todos protestando contra não nrecisa mais da belligeran- criticou a polltica do sr. Georges 

trangeiro, em favor dos chama- qualquer medida que venha fa- eia. Esses mesmos ,iornaes ena!- Bonnet, afflrmando que a Fran
dos "republicanos" assumiu nes- vorecer os "republicanos" hes- tecem a personalidade do sr. ça deve procurar o auxilio russo 
ta semana uma intensidade nun- panhóes. .Chamberlain e dizem que mesmo contra a Italia e a Allemanha, 
ca attinglda. Dada a situação cri- - o governo de Barcelona der- sem accordos, foi consolidada a t~ndo accrescentado que o títu
tica dos "vermelhos" hespa- rotado na Catalunha continua a amüiade entre as duas nações. lar do Exterior está deixando 
nhóes, que uma vrz batidos na ganhar telegraphicamente terri- Declarações semelhantes foram nerder 08 ultlmos amigos da 
Catalunha serão facilmente des- veis batall1as na frente de Ma- feitas pelo sr. Chamberlain que Fra~ça: Polonia, Rumánia, Yugo• 

federal 

PELO sr. Interventor Federal 
foram assignados decretos: 

- reorganisando o ensino na Es
cola Polytechnka da Universida
de de São Paulo. A Escola Polv
technica terá d'ora em diante' 
cinco cursos de engenheiros, que 
serão: cursos de Engenheiros 
Civis, de Engenheiros Archltectos, 

afflrmou não ter ido á Italia pa-. ·Slavia .. 
r~ firmar accordos, mas para - Falando no conselho :füxe- 1 
p1 oc~rar uma melhor compre- cutivo do Partido Radical, 0 sr .. 
he_nsao e1?-tre os dois povos. E ter- Daladier disse que seu governo ' 
mi,~ou dizendo textual~ente: . remediou a situação ecônomlca · 

de Engenheiros Chimicos. de Enpor publicado o regulamento 

1

. genheiros da Minas e Metallur-
da concessão de passaportes, gistas e de Engenheiros Mechani

os quaes serão de quatro catego- cos e Electricistas. 
rias: dlplomatico, especial, com- - criando na Secretaria da Agri
mum e para estrangeiros. o prl- cultura o Departamento de zoolo
melro será concedido pela Secre- gia, para cuja direcção foi no-. 
taria de Estado das Relações Ex- meado o sr. Salvador de Toledo 
-terlores e pelas embaixadas e le- Piza, actual lente da cadeira de \ 
',gações brasileiras no exterior. O zoologia da Escola Agricola "Luiz 1 

Regressamos conve_nc1d?s mais do pai?: e accrescentou que "não 
d? que nunca da boa fe e da permittirá- que a posição e os in
b~:__ vontade do go:7e:no italiano." 1 t~resses . da França sejam dlscu-

1 

Sobr_e a vl~1ta dos srs. tidos. qner pela força, quer pela 
Chamberlam e F.allfax ao Sum- astucia ,. . 
mo Pontífice. o "Osservatore Ro- · 
mano" publicou uma nota, di- No T h SI ? 

segundo pela mesma Secretaria e de Queiroz"• 1u M" 
:-pelo serviço consular, e os dois - RADIO DE GRANDE AL

CANCE :AO ALCANCE DE TODOS ;Ult!mos pelas policias do Districto 
·~ 

· Amador Cintra 
do Prado 

Engenheiro Arquiteto 
Arquitetura religiosa, cole, 
gios, resldencias coletivas. 

Rua Libero Badaró, 641 
S. PAULO 

~-~' 

8 Noticias 
do Brasil 

1. Parque Fot ass!gnado um! 
decreto. criando o , 

Parque Nacional de Iguassú, jun- [ 
ta ás cataratas do mesmo nome 
no Rio Paraná, nas fronteiras 
com a Argentina. 

. -~ .. ••"r. 

MODELO CONCER'l1 

~ VALVULAS, CURTAS, LONGAS E ULTRA-LONGAS e SEMPRE 
UM ANNO NA FRENTE 

RECEPÇAO MUNDIAL 
DEMONSTRAÇÕES 

AMERICO 

C O RADIO MAIS COPIADO 

GARANTIDA @ PEÇAM 
SEM COMPROMISSO A 

~ICOLATTI 
Praca Ramos de Azevedo N .° 18 - 1. e andar 

Phone: 4-4423 

zendo que o santo Padre se va C eque- ovanta .. 
mostrára satisfeito em receber 
os est,i.dlstas britannicos e que 
"durante a audiencia foram dis- NOTICIAS procedentes de Ber•' 
cutidos diversos pontos das rela- li:11 diziam que os consulados 
cões entre a Inglaterra e a santa allemaes em Haya e Amsterdam, 
Sé." 

1 
na Hollanda, tinham sido ataca

Uma notícia enviada pela I dos a tiros e pedradas. Os "at
" United Press" diz que O summo I te~tado~" ( !) forai:n lo~o attrl
Pontifice se achava em optimo bmdos a excessiva hberal1dade do 
estado de saude e que concitára ~overno holla_ndez em relação aos 
o sr. Chamberlain a proseguir em J~1deus e os Jornaes nazistas ini-

: seus esforços pela paz, tendo-se Ciaram uma campanha em gran• 
1 mostrado tambem muito preoccu- de . e:'tylo contra a Hollanda. A 
pado com o problema dos judeus. pol!c1a ,holla1?-deza desmenttiu os 
Quanto á Hespanha. 0 Papa se attentaaos, mformando que se 
teria referido aos attentados pra- tratava. apenas de . apedrejai;r;ieni;o 
ticados pelos "vermelhos" con- ~or cr)~_ncas mumdas de est1-. 
tra a Igreja. lmgues , tendo-se verificado fa• 

Politi.ca americana 
ctos analogos em casas proximas, 

Ha, porém, uma interpretação 
dos Incidentes e é a de que elles 
teriam sido provocados por na-

o s R t . zistas, para darem ao sr. Hitler, 
r. _oosevel enviou uma o ensejo de Iniciar uma campa- ,; 

.. mensagem ao Congresso so- nha 'aue terminaria com a an
l!c1t~ndo a abertura de avultados nexação · da Hol!anda e de suas 
cred1t?s para a defesa nacional. ! riquíssimas coloniàs, portanto, de 
Repetiu os argumentos de que j 
nas condições da guerra moderna, (Conclue na pag. seguinte) 

USE SO'MENTE 

HOMEOPATHIA 
do Dr. ALBERTO SEABRA 

1 
--um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDAD(? F:M 1911 

.· Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

' 1 
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Commemoracão da funda~iio da 
V ~ 

Reunião mensal da Federação 
Desde varios annos a Federa- fundação da cidade. Não deverá 

ção Mariana de São Paulo vem faltàr nenhum Congregado a es
commeinorando a data da fun- ta cerimonia em que se vai re
dação da cidade. Sob seu patro- lembrar a extraordinaria perso
cinio organisaram-se no dia 25 nalidà.de do Apostolo das Gentes 
de Janeiro· as .reuniões das crian- e em que se relembrará tambem 

! ças das escolas em .torrio do mo- o grande José de Anchieta, fun
i numento da füt'rt:lação, no Pateo dador desta grande cidade que 
' do Collegio, para alli ouvirem a encontrou e encontra· sua força. 
: palavra dos oradores designados na immortal Religião levada a 
· por ella. e a da governador da todos os povos pelo ApQISWlo São 
cidade. E sempre esta soleni.nida- Paulo. Não deverão faltar tam
de attrahiu milhares · de pessôas bem as crianças e todos os que 
para o lugar onde se · erigiu a amam a sua Fé e a sua cidade. 
primeira Capella, onde se levan- E' necessario que esta manifesta
tou a primeira cruz nos campos ção promovida pela Federação 
iie Piratininga. Maria se transforme num solcm-

Tambem este, anno a cerimo- ne e grandioso espectaculo de fi
pia se reproduzirá. Quarta-feira, delidad~ ú Igreja, de amor a São 
dia 25, todos os Congl·egados da Paulo e á grande Patria Bra
Capital devem achar-se reunidos I sileira. 
·iis 9 30 horas no ~teo do Colle- Falará no dia 25, além do Re
_gio, ~m frente ao monumento da verendissimo Padre Cursino de 
1,::·· ............ ·~· •• , •••• .., ......................... • '0 ................... ,.,.'.t-:'. ........ ,., ............. . 
~ ................ ~ •• &.+.~.+. .................... ~ ••• ~ .......... ~ .................................. '~ 

l "A Zeladora Predial" ij 
1-i ,.: 

~ RUA JOSE' BONIF ACIO N.º 39. - 2.º andar: ~; 
i - - sala_ s 4_, 5 e 6 - Pone·2-2401 ',i 
f ~ 
~ ---- ~ 
~ ~ 
f Sob a: exclusiva responsabilidade de RE- ~ 
~ NATO ALVIM MALDONADO, que trata de ~: 
~ immoveis desde 1909, ha 29/annos, sem uma ~ 
f. un_i_c_ â reclama"ªº· .. ~ 

Moura, Director da Federação, o A Federação premiará as tres Com o comparecimento da 

1

1939 o total das horas de Ad04 ' 
dr. Guilherme Wint<ir, Se&·etario I Congregaçõ2s que enviarem maior quasi totalidade das sras. Presi- ração, que em 1938 attingiu 6.57(1, 
da Viaçtw e diversos outros ora- [ numero de retirantes. dentes e mern.b,os das D1recto- : horas. 
dores. Na mesma occas!ão será rias das Pias Uniõ(?s de Filhas de 

1

- 6 - Foram tomadas varias me~ 
prestada uma homenagem ao dr. RETIRO DO CARNAVAL Ma.ria da Capital, e as Parochias didas de caracter geral, para o 
Prestes Maia, pela não offiGiali- A ·Federação Mariana está cer- afàstad.as de Villa Esperança, melhor funccionamento das Pias 
sação do Carnaval. t,a., de que este anno O compare- Tucwuvy, · Osasco, Tremembé, Uniões, e pedida uma campanha. 

\ citnento de congregados ao Re- .~~.:~o;n·ã e Itaquéra, realisou-se de orações que acompanhasse a. 
---•--·"'·, tiro do carnaval constituirá um domingo proximo passado na actual phase do Arcebis1Jado. co

RETIRO DOS MENORES 
recorde. E' necessario que os C_u_rià Metropolitana a. reunião mo Séde Vacante. "--
Presidentes de Congregações pro- mensal da F · M · F ·, i~ic1ada ~om 
cedam com toda a e!'lergia exi-1 a le,ltu:a das concll~oe,~ praticas 

O Retiro dos Congregados me- g-indo de seus Congregados a rea- do Dia d~ Formaçao , de ~o-
nores, que estava annunciado l!sação do Retiro e só dispensan- vembro. ultimo, ~. congratulaçoes Reguiamento sobre o Aspira,nütdo 
para hoje, amanhã e terçu-feira do os que a juízo dos Revmos. p~lo _ brilhante JXlto da Concen- ás· Pias Uniões de Filhas de Maria 
no Gymnasio São Bento, foi Padres Directores apresentarem tiaçao <;m acça.o de graças, em 
transferido para os dias 29, do- motivo realmente justo para exi- Apparec1da do Norte. 
mingo proximo, 30 e 31 do cor- núr-se dessa obrigação. o Retiro 
rente, devendo realisar-se no do Carnaval realisar-se-á nos 1 - Como pontos de acção ac
Predio da Directoria de 'ferras e dias 19, 20 e 21 de Fevereiro e, tuaes foram focalisados: 
Colonisação, á rua Visconde de só nesta Capital, já. estão pre-
Parnahyba, 1. Si 6. Ha 500 luga- parados 5 . ooo lugares. Nenhuma a) o ensino religioso ás Filhas 
res para os retirantes e tambem Cong'l'egação, da Capital ou do de Maria: aulas semanaes obri
os maiores poderão fazer, sendo interior deve portanto, réceiar g-atorias, e pontos por escripto 
pregador o Revmo. Sr. Pe. Irineu. inscrever o maior numero possi- para todas as que se virem im
Cursino de Moura, S. J., Director vel de seus membros. Não hs, possibllita.dàS da frequencia nor
da Federação. A entra.da será no limites para as inscripções, pois ,tnl?.l ás aulas pa.rochiaes (os pon-
dia 28, das l9 hm·a.s em diante, haverá lugar para todos. tos por escrito ficarão á cargo da 
devendo os que v:!erem do inte. F.M.F •• que quinzenalmente os. 
rior, dirigir-se á Igreja de São PF.OGRAMMA MARIANO DA entregam ás inscr!ptas no curso, 
Gonçalo, á Praça Jroo Mendes, RADIO- BANDEIRANTE · por intermedlo da Zeladora da 
de onde serfw eneo,minhados pa- . • . Instrucção Religiosa na Pia 
ra o loca-1 do Rüt!ro. Os Presi- O programma mariano da Ro,~ União); 
dentes me.lorcs doa Congregações dio Bandeirante teve seu horar!o 
de Menores deverão acompanhar : e sua organisação alterados. E' 
os menores ao Retiro, havendo I irradiado ag-ora das 17,30 ás .18 
ho_je ás 20,30 horas, em São Gon- horas, estando sob a direcção do 
çalo, uma reunião u~ra aauelles. dr. Manoel Victor de Azevedo. 

(Approvado em reunião de Mes• 
tras de Aspirantes e sujeito pre
viamente á approvação dos Re• 
verendissimos Srs. Directores. -
Para a Archidiocese de S. Paulo); 

1.0 - Edade. Só serão admit .. 
tidas á cathegoria de Apresenta4 
das as candidatas que, estanda 
de conformidade com todas a! 
determinações do Manual, te
nham 14 annos completos; essas., 
por determinação do Con,selho,: 
serão admittidas como Aspiran..., 
tes, sendo exigido o minimo da) 
15 annos para se tornarem Fi-~ 
lhas de Maria. 

~ :.""' k>: 
~ Administração de Casas, compra e venda lri:· -.--~~~------------~ ~ ~~ 
'i de immoveis por conta propria e de terceiros, ¼ 

b) freguencfa aos Circulos de 
FormaQno (ni;sumpto: Familia), 
des~volvldo actualmente na sé
de da F.M.F. (terças-feiras das 
l '7,.15 ás 18 horas e quintas ús 
17,15 e 19,15), e futuramente sub
divididos nas Pias Uniões. 

2.0 
- Reuniões. · Desde Apre•: 

sentadas (recebidas nessa. cathe .. 1 

goria em uma reunião ordinaria) ,.! 
são as candidatas om:,lgadas &J 
assistirem a todos ·os actos da Pia.l 
União, e ás reuniões geraes dej 
Filhas de Maria, além das pro41 
prias,. de Aspirl1,i;i.tes, feitas pelas: t) adeantamento sobre alugueis, hypothecas, ~'. 

;; conselhos sobre acquisição de prüpriedades, ~; 
.: advocacia em geral, informacões sobre inqui- ½· 

.f,i linos e fiadores. . .• .. ~:-· 
; Dão-se . informações, particulares e ban· ·i 
i carias • ,.: ~; 
~ . ,:. t,. 

2 - As inscripções para os Re
tiros reclusos do Cai:nava1 seriam 
Iniciadas dia 23, .sendo a seguin
te a organisação das casas: 

Collegio Santa Ig·nez 
gador, Pe. E. Roberto. 

Pre-

Mestras. Antes das recepções as 
Filhas de J\,Is.ria com~cerão.: 
ao "Dia de Forma.ção" (Maio oul 
Novembro), organlsado pela Fe-1 
deração Mariana Feminina. 

Colleg-io N.ª S.ª Sion 

3.0 
- Manual offioial. Essli 

acquisição se fará. pá.ra a· rece-J 
Pre- pção como Aspirante. t~:r.::.:~:.:~~~~~~~~:+:~:+;~~::+:~:.::+:~:ít::+;:+::+::.::.:~::.:~:~~;~;~;~:·:r+:~:~:,.~~.'i'. 
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TERIOR 
º'•'"'""'"°j§°N<ARD 6. C1A. · gador, Concgo Salim. 4.0 - Instrucção Religiosa.". A./ 
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,...1•·•-• 1 1or, Pe. C. Pires. tificar-se do relativo conhe·ci• 

mento doutrinar!o da Aspirante., 
Collegio Des Oiseaux - Pre- fazendo-a seguir um Curso de'· 

gador, Frei Boaventura. Religião ou ministrando-lhe por 
si mesma esses conhecimentos, se · 
necessario. · 

(Conclusão da pag. anterior) N . .o ti eia s D E L I M E I R' A· 
uma Tcheque-Slovaqwa maior e 1 8 ' . E,i:krnato N."' S.ª Auxiliadora -
me11;lor; e O poi;to··de .Amsterdam dn M U n d O Pregador, Pe. J. M. Monteiro. 
collocarla a Alleril.anna no Mar. v '.>;,_.'- (Dn nosso correspondente) Mnte houve .. ~1·.","ª e Com1n\1- ' i 5.º __ - Formaçã? mariana·. As 

· .,. 1 t V ,u ""'- 0 ° Colle;rlo Madre Cabrini - AI reumoes de Aspirantes deverão· 
do Norte, deante da .Lllg ª erra. nl1"0 Ge=l, ás 7,30-~o=.s, u1·s.o.a 't 1 th di t · " ·- "'' ·=- .,,. cargo do Revmo. Vigario de Sta. er ugar, me o camen e, duas· 

' 1. Chancelfaria Foi inaugu- SOCIEDADE HL'MA.NITARIA cantada, ás 10 e Proc:lssú.o, ll.5 Generosa. vezes por mez (sómente em caso./ 
A Hungria e O "eixo" _______ .,, rado em :)PERA.RIA. 17 horas. A commlssão enc,nrc- de impossibilidade, uma vez além-' 

Roma-Berlim 
Berlim, o novo· Pala.cio da Chan- gado. da construcção da nova 3 - Foi determinado novo da reunião geral). Nessas re-
cellaria do "Reich", falando por rp;_ Socieda-d-e Humani'taria Ope. Igreja tem como Pre,sldentcs ho• "Dia de Formação" para ·Dire- uniões, incutida no espirito da 
essa occasião Mons. 01·senigo, rari·a, impo.rtant.o associação de rorarios O Revdmo. sr. Con~go ctorias, a 19 de Março, no Col- candidata a necessidade dô es-
Nuncio Apostolico e o sr. Hitler. cla_sae de,~ta ciciade, com.roemo- Miguel A.ndery, vigario da Paro- leg-io Assumpção, e "Dia de Re- tudo dos estatutos da Associação 

!. .- · rou, no dbroS:ogo, <lia 8. o 3. º an- chia o o Major Jom~ f.,t,vy So- r,oJhimento" para as Filhas de (Manual), desenvolver-se-á os 
· Conviaado especialmente pe- 2, Homenag·ea<lo ,:,-··essan- nivema,rio de sua fu.ndaçflo. En· brJ11ho, Prefeito Mú.nlcll)al, como Maria em geral a 16 de Abril. pontos especialmente preparados 

fos embaixadores .anémão, ita- ----~~~-- ·- Ücladc qÚ.e v~sa, nfto apenas o , J-ce-prMid~ntc hohorario o sr. para essas reuniões, segundo o 
liano e japonez em :J3udapest, 0 do ue Li- bem m:ifer-l·::.l, ,1-e r-~us conso- Cid Ulysses Rodrigutls e é for- 4 _ Foi organisada uma cam- programma geral para toda a 
i,r. Czaky, ministro do Exterior. ma, 0 sr. Afranil> de Mello Fran- cioij, ma1 .pNncipalmcnt-3 slta m-alla ,pelos .se!;'üfo~11 senhores: panha p' ró Boletim das Filhas de Archidiocese, adaptando-os ao 
da Hungrl·a acaba de dar a adhe- co foi homenageado em Buenos . . i J . P forma<'4o e&P, ritual, finalidade caqu1m ra,do e José Ometto, Maria da F M F {lráu de cultura de cada grupo 
são de seu paiz ao Pacto Anti- Aires pelo sr· José Maria Can- que <l-ev-cri·a ser a. de todas as Presldc-n-te; Joao Fabri e A.nto- ' · · · de Aspirantes. 
Komintern. Logo depois reco- tillo, com quem conferenciou de- , . B 1 1 ld 

d t suas congencres, goza úe um I mo a -s, v ce-pres entes; Mi- 5 - Identica campanha pró Nota: O programma será es-
nheceu o governo da Mandchuria mora amen e, mer~-cldo 'Pt·est1·.".-io no se-1·0 do, ""UC! Silva e Vicente I,eone, se-- "· , '-' - maior numero de Adoradoras ao tudado em conjuncto pelas· sr.as. 
e partiu para a Allemanha 0nde 3 T b ih· t . opel",Ú~i.do ~~- Limeira, motivo creta,rioa; José F;?.bri e Anto!'lio ss. Sacramento, aos 4os. sabba- Mestras de Aspirantes. em Cir-
foi recebido pelos srs. Hitler e • :ra a IS a O Par~ido: .p·orque, a commemoração de seu Ometto, Thesourciros, akrn de dos, em santa Ephigenia. afim I culos, na Federação Mariana Fe .. 
von Ribbentropp. Assignala-se . . . . t ~ba.lhISta ànniv-ersa,Mo ,;., 1·evestiu de gran- cl'v-ersos conselheiros. de ser muito augmentado em minlna. · 
que a adhesão da Hungria ao m1c10u v10len a campanna cont_ra de 1.n-ilhant1-smo. Reunindo-se ás =========;::::====~==================::::=:.: 
"eixo" Roma-Berlim colloca a O governo do sr. Ch~?1berla_11'!; 7.30 horas na s.éde to,Jos os so-
Folonia numa situação difficil por que, no ente_nder dos leaders cios s,e enc-3.minharam dalli para 
causa da recente opp-osição da d_aq1;1ene Partido, deverá _ser subs- a Igreja Matriz, ond-e, ás s llO
Allemanha aos projectos ,4e fro1;- titm~o por um um mimstro tra- ras foi celebrada Missa Solem-
teira commum entre os ci'ols pai- balhista. ne, realizando-se logo a seguir, 
~s. Dada, porem, a recertte vi- 4 Economica E t B a bença.m da bandeira, da So-
sita do sr. Beck ao "Führfr", • ' s eve na ul- cied.ade, solemnidatle esta, pa-
tudo leva a crêr que tambem a g ªri a um a ranymphada ,pelo dr. Sebastião 
Polonia .adherirá. Missão Economica allemã. de Toledo Barros. O Revdmo. sr. 

- Na fronteira tcheque-hun- 5. China Com excepção do Conego Miguel Andery, em pa-
gara houve novos incidentes, de _____ bombardeio aereo de Ia·..-ras empolgantes citando ·o 
pequena importancia, tendo ago-_ Ch n -K· . . exemplo de s. J-osé, tnostrou 
ra os dois governos resolvido es- u g mg, n~va _capital cly- aos operarios o quanto é digno 
colher uma commissã:0 mixta I neza. e de um_ piotesco bntanmco O trabalho. Regressando '!)ara t\ 

para solucionar as düficuldades co1;t1a ª politica Japoneza na séde foi hasteada a bandeira, 
existentes. Chma, nen!J~m fac~ no_vo exis- fazendo-se ouvir neSE,11, occasiiio 

te, no -que diz respeito a guerra um dos directores ca Sociedade. 
Reunião do Conselho da smo-japoneza.. E encerrando /J, comrm,u1oração, 

6 e d ''II todos se dirigiram para o ce------------------
Sociedade das Nações 

• e I O Foi morto o gene- miterio local em visita aos tu-
ral Cedillo que mulos de seus companheiros já. 

desde alguns mezes dirigia, um fallecidos: aos qua·es prestaram 
movimento revolucionario contra commovida homengem. 

wuNIU-SF o Conselho da S. o Presidente Cardenas do Mexico. 
D. N., tendo comparecido 7 N t 

os srs. Halifax, Bonnet, souritz, • eu ra O re.i Haakon de-
.ti Russia Soubbotlch da Yug·o- clarou ~10 _Parla-ª • ' . . mento que a Noruega ficara neu-
SJ.a.via, Burckardt, comims~ario tra no caso de qualquer conflicto 
de Dantzig. Sandler da Suecia e internacional. 
Alvares del Vayo de Barcelona.

1 
Discutiu-se, principalmente, a 8. Fechou A policia hollan
!Juestão da retirada dos extran- ----- deza fechou as of

. r,eiros da Hespanha. não se che- ] ficinas do orgão nazista hollan
c1<ando, como é de habito na S. dez que divulgára noticias falsas 
·D. N. a nenhuma solução posi- contra sacerdotes catholicos. 
-t.lva. 
' 

Irlanda e Inglaterra 
9. Contrária Aggrava-se a si-

tuação Polltica 
da Hungria por ser a opposição, 
chefiada pelo conde de Bethlen, 
absolutamente contrária á amiza
de co mo "eixo" Roma-Berlim. 

" --.. Na Irlanda .do Norte, ainda 
.Jrujeit.a ao domiv.io _inglez acabam 
tle m~\nifestar-se actos de rebel- 10. Recusou 
dia e de independencta. Mani- O governo na

cionalista recu
sou autorisação aos aviões ingle
zes para voarem sobre o territo
rio hespanhol numa linha entre a 
Inglaterra e Portugal. 

festos espalhados por toda· a re• 
tião accusam a Inglaterra de 
inanter à Irlanda "sol> um es
tado de barbara oppressão" e 
.,convidam o povo a rebellar-se e 
11, manter a lucta contra o op
pressor que é accusado tamb_em 
de incitar a Iucta religiosa na 
ilha, 

11. Vaticano Noticia-se que 
º' Uruguay, 

que ainda não tinha relações com 
a Santa Sé, vae estabelecer uma 
embaixada no Vaticano, -,. Coincidindo. com o apareci

·1nento desses manifestos na Ir
landa, verificaram-se em Londres 12. Principe 
e em outras cidades do ;ten-itorio 
'ingiez, diversas explosões, de bom
bas. Os inglezes as attribulram 
Snun,ediatamente a terroristas ir

Aos 18 annos 
de idade, falle

ceu o príncipe Waldemar da Di
namarca. 

Jandezes, esquecendo-se, talvez 13. Syria Por não ter a 
proposita-damente dos numerosos França ratificado 
jnglezes que combateram ao lado I o tratado da independencia da 
dos co:inmunistas hespanhoes e I syria realisaram-se em , Damas
nm• ,1,,,;,,m t..,,. ,._,.,,.,mriirin 11. t.Pch- co. numerosas manifestacões an-

FESTA DE S. SEBASTIÃO 

Vae ser con-struida este anno, 
nesta cid-ade, uma nova Igreja; 
será. dedicada a. S. Sebastião e 
virá se,rvir a. população dos bair
ros da "Bôa Vista" e d·e "Villa 
Cam-argo". Como fim de anga
riar fu.t,dos ,para as obras a·ea
iizou-se ·esta semana, na Igreja 
Me.triz a festa de S. Sebastião. 

Houv-e tríduo, nos dias 17, 18 e 
19, com Missa e Communhão, ás 
7,30 horas da manhã e bençam 
do SSmo. Sacramento, ás 19 ho
ras. No dia da festa, 20 <lo cor-

Homenageado! 
Um insigne batalhador da , 

imprensa catbolica 1 

Tendo transcorrido no dia 15 
p.p., o anniversario do sr. Amaro 
de Abreu, gerente do "Operario", 
fqi elle homenageado e congratu
lado por diversos amigos. 

O sr. Amaro de Abreu vem de
dicando de ha muitos annos suas 
actlvidades á imprensa catholica 
e á actividade catholica entre os 
opera.rios, e, em ambos sectores 
tem· prestado assignalados ser-

asi d o 
Internato - Semi-Internato - Externato 

;C~RSOS: preliminar 
fundamenta! 
complementar: medicina, direito e engenharia 

_) 

A D.irectoria avisa: a) que o Curso de admissão ao gymnasio, INTEI-
RAMENTE GRATUITO, teve inicio no dia 16 de Janeiro p.p.; : 
?) . . que as aulas das diversas secções do Curso preliminar, devem 
m1ciar-se, para os alumnos que residem na Capita!, no dia 1.~ de 
Fevereiro do proximo anno; para os outros alumnos no dia l.° de 
Março; - _. : 
e) que as aulas do Cu,rso fundamental iniciam-se no dia l.º de 
Março; os alumnos internos devem achar-se, de ves~ra, no Col" 
legio; 

d) que as aulas do Curso Complementar ~erão inicio no dia l~ 
de Março. 



mos e 
Os Estados Unidos"côntinuam a se preparar activamente pa

éra, ·estar em condições de se constituir o sustentaculo da Ame
'&'ica contra possíveis incursões totalitarias. 
' Dado. esse perigo, o resultado da Conferencia de Lima foi, 
~omo· devia ser, multo ·bem recebida em toda a America, e a 
mensagem de Roosevelt causou O!}time. impr,essão, apesar dos erros 
'!Ue já fizemos notar, na associação da ideia de democraeia 
·~m a Iveligião. 
' Essa ideias não são, alias, sinceras no presidente yankee, 
como o seu excessivo carinho pela America latina tambern não 
,pode ser .recebido com. absoluta confiança. 

P,rova-o claramente o silencio em que se passou, na ·confe
rencia de Lima, o recente e alarmante successo dos agentes 
de Moscow no Chile. E .prova-o mais claramente o longo e ;peno
so martyrio a que está sujeito o povo mexicano, sob o domínio 
4o governo nefando de C-a:rdenas. 

O successo communist•a no M·exico deve-se quasi totalme.nte 
· a ,influencia norte americana. E o embaixador· Morgan foi, corr 
'a approvaç:ão de Washington, o maior agente commercial de 
/W'all-Street, que via na vi-ctoria da coI'rupgão a melhor ,promessa 
de lucros. E .para esse fim levou o Mexko á maiot· desgradação 
possivel. 

Toda a perseguição religiosa alli, como na Hespanha, nunéa 
lmpressionare.m o sr. Roosevelt. .. 

O ideal seria, naturalmente, podermos nos def.ender por. nós 
mesmos, dos perigos que os extremismos, claro:s ou disfarçados, 
.i-epresentam. M·as no momento é lndispensavel ã alliança yankee 
~ontra o perigo maior e mais ·pro,clmo. Acceitemol-a com ale
gria, até; ma.s não com ingenuidade. E sómentfl nos limites 
que for necessario. { 

~ 

CAFE' CACONDE 
DA 
DO 

FAZENDA AO TORRADOR, 
MOINHO AO CONSUMIDOR 

Peçam nos bons Emporios e Me).1cearias ou pelo 
Telephone 7-698~ - RUA GU.&RARA' N.º 47: 

. ·------------------------

Depois do Anscbnluss 
(Conclusão da 1.• pag.) 

de domingo relata .. os aconteci
mentos. Cedinho· ainda, são reuni
dos os destroços da rua, e apa

;gados das paredes os signaes do 
fogo, e os vidros quebrados são 
tirados das janelas. São todos 
obrigados a calar os acontecimen
tos. O cardeal e os padres re
cusam-no. Domingo, após meio
d!a, o palacio foi occupado 
e interditado. E o cardeal é guar
dado, á vista, em sµa propria re-
1,idencia. 

Desde segunda-feira varias _!!e
tenas de policias guardam o pa
lacio, para que taes factos não 
se reproduzam. Operarias traba
lham na restauração do palacio. 

dos podemos citar os seguintes, 
conforme lista do Schweizerische 
Kirchenzeitung't.· Em 8alzburgo, 
o Seminario Menor·" Borroneulli "; 
em Schwaz, o Seminario ,Menor 
"Paulinum" e ·a Escola Normal 
dos Irmãos, em Tisis e que será, 
doravante, dirigido por "leigos". 

Em Feldkirch, a casa São Jo
sé, das Irmãs de Ingerbohler, e a 
casa Caverias,: dos Missionarias 
do Primeiro Sangue, e que foi en
tregue á Juventude Hitlerista. 

Em Bregenz, o lyceu dos Ir
mãos Dominicanos. Em Mehre
ran, o convent() dos Cistercienses 
foi transformado em casa da Ju
ventude Hitlerista e crê-se· que 
ahi se estabelec;erá uma Academia 
do Estado. 

Eis o triste fesultado da inva
são allemã na Austria, subjugada 

pela violencilf nazista. 

:r. 

; :.•· . . 

T e nl 
!A. discussão em :torno da guer- Jl',ro,nco estará. ipreso ao cano 

ra t!:Íespanh_ole. v.em nov.i-mente doa dictadores totalitarios. E 
azedando os animas na Europa, como italianos e allemães se 

e dando motivo a negras pre- lnsta!larão na .peninsula. 

nni.un paiz "de raçe. superior" 
lhe oppuzeram, ou até os nôii'~oa 

Reµniu-se o Episcopado ~cheq~ 
em conferencia annual, públican-. 
10 após uma notavel Carta Pás .. 
torai collectiva, de que damos ~ 
~o: ,, l 

''. Ç.brjsto crucificado itillhersà.. 
nuin oceaho de tÍ6res com ln" 
f~t .. "admor abl'Slnll'la t<>4a a; litt"\ 
ma. • ...,... e. . · , 

Sen,ie:~ntenÍ~tl.te .. ne~ boi'àí 
de hllhitlhação e de dõr, quando' 
vo~ alniãs estão tristes é. :ti:n .. ) 
gustmp~'.. vos., enviamos .pa.l.~vri:\$.i 
de en,cttmJani~nt.o e ,consolác;íiô.. ,1 

". '\'" . ·.·• -t 
l) "''Mínn'áltna está adlicta .. 1 

até a_, morte" (Matheus, 26-38),1 
exc1a131oú: · o Redemptor. "Mir}h' .,J 
aµna ., esta · angustiada", repetis. âi. 
todo instante. · , 

Ma.s confiemos na . Divina Pro•; 
videncia. Lembremos que â Sexta•, 
Feira da Paixão, seguiu-se o Do-· 
mingo da Ressurreição. A Igr&Já' 
de Deus , muitas veEes attavessóu. 
períodos de . duras provaQ~ 
màs -a Igreja sahiu de suas @
bulações purificaqa e com no\'o' 
alento. Vela sobre nós nessas ho• 
ras de lucta o Deus de bondàde 
infinita. 

2> i;:>eus não esqueçe: ~ : túc10: 
que de si depende o faz. MàS éi 
preciso que cobperemós pergun":, 
tando-:hos: "O que de mim,qúér; 
Deus neste momento?" _ _ .. 

Si somos de Deus os filhos, seUlil 
intereS(les sejam os. precipuoil ln• : 
teresse,q nol!sos. . : · ,f · 

"Sanctificetur nomen TU~ 
advei;iiat regnum Tuúm, fiat véS• 
Juntas ,;Tua", não é · só uma pré•· 
ce. E' um programma da· vidàl··•-;; 

Para, o Senhor e pa:ra ··nó~ 
salvação nada deve ser dlfficll, A: .. 
lei de Deus está .sendo dolorosa.;. ' 
mente 1Prevaricada. Pois bem: os· 
mandamentos rezam-nos d'óra; 
em av~nte a un1ca dlrectrlz. Só. 
assim J: construiremos · o alicerce 
seguro l sobre o qual erguer-se-a 

o Alcazar de Segovia, avançando orgulhosa.niente como a proa de um navlo, i<eflecte nesse O novo Estado. Forças, encontra!• 
aspecto e na sua historia a historia do povo_ hespanhol: desde a prim~ra r.aferencla a e!le as-emds em Christo Nosso Se• 

feita, no se,çulo VII, tem sido assefüa,do, assalltado, destruldo. Mas seJJ!Pre resurge nhor!' 
____ Imponente e orgulhoso - sua ultima 1'8construcção data de 1~2. ---- 3) As epochas de . reconstrue .. 

. . '-- · ção ~ transformações politlcas 

visões ipara a, proxima prima- Como .sempre, o sr. Cham- dias onde. o ar-dor e a propria ::~. ser tempos cheios- de . con• · 
berlain tem absoluta confiança fer~ci-dade da. guer.ra demostram 

vera. A atmosphera de incerteza. ê 
Discute-se,· 1D.a hypdlhese pro- que nem uma nem outra cousa que o ,povo hespanhol é ainda terr{l. fecunda pará a dissemlna-

vavel de uma proxima vlctoria se dará: os -dlct.adores lhe ,pro- o mesmo, sempre os que pre- J~ú.6 de ideol~gias pçrn1ciosas, Sob: 
dos nacionalistas ,até que ,ponto inetteram .. , tenderam dominar na ;terra a.ó· o pretexto de salvação do paiz 

Mas não é a promessa o que Cid foram repellidos. divulgam-se 1déas erroneas, pro-

Pudemos saudar pessoalmente 
'o cardeal Innitzer, que perma
.neceu em Vienna. (a entrevista 
com Hitler é boato). Sua Emi
:nencia não faz declaração algu
ma. Não se sabe ainda qual o es
,pirito de investigações policiaes. 
O estado de animo de certos meios 

.do partido parecem estar sempre 

. cheio de violencia. Fala-se, no 
•. ·partido, de novas medidas anti
. catholicas. A imprensa de Vienna 
nada fala sobre- os incidentes. o 
·Wiener Newsten Nachrichten pu
blica, no entanto, violento artigo 
i<:ontra o cardeal Innitzer. O jor
nal viu, na attitude do caredal 
!nnitzer, certa manifestação da 
·política nefasta do Vaticano, que 
J)actua com os inimigos da Alle
manha e esperava tirar partido 
da guerra". 

O Brasil/inteiro 
.. - postas apparentemente com boos, 

importa no caso" E ,sim a. tra- Em que :pese a ;todos os ac- intensões. Precavei-vos! "IrmãoSc 
diccional independen<:ia hespa- cordos e combinações, será um estae attentos e Viglae" (I Pti. -
nhola. 58). Examinae tudo á,_ luz ·11~ 

erro tentarem allemães ou ita- Igreja! de Christo. Sua palavra: 

homenageou o Cardeal D. Sebastião 
Leme pof'. occasião do setl ·anniversario 

fECHAMENTO DE ESCOLAS E 
CASAS RELIGIOSAS 

M. Bürkel annunciara em dis
curso violentissimo, severas leis 
contra as escolas e as casas re
ligiosas. Realizou isso com o se
guinte decreto do ministro do 
Interior e do Culto:ordeno o fe
chamento immediato de todas as 
escolas confessionaes particulares 
(abertas· legalmente ou não), no 
domínio do ensino primaria, no 
domínio do ensino do segundo 
grau, normal ou profissional: Esta 
·ordem, que se torna executorin 
desde sua publicação, applica-se 
'a todos os estabelecimentos con
fessionaes de instrucção, seja qual 

for sua denominação. Os Comitês 
escolares Iocaes são encarregados 
(ia execução desta ordem". 

E a ordem está sendo cumpri
da: Em 17 de outubro, a casa 
de retiro de Fieldhard foi con
fiscada · e assaltada por 80 S. A. 
Entre os estabelecimentos fecha-

No dia 20 rp. ,p., festejou seu 
annlversario natalicio, S. Em. o 
Cardeal D. Sebastião· Leme, ar
cebispo do Rio de Janeiro. 

Pela alta Investidura de que 
está revestido, pezam sobre os 
hombros de S. Em. as me.Is gro.
ves respon-sabilidades. Estas po
dem ser medidas .pela natureza 
do assumpto sobre os que versam 
e pela extensão das attribuições 
de que S. Em. é detentor. A na. 
tureza de suas ,responsabilidades 
é espiritual e se referem i sal
vação das almas, o que i,mpllca 
em affirmar o valor infinito das 
questões confiadas á S. Em. 

Quanto a extensão de suas attri 
buições, .póde ,ser facilmente m~
dida pela in11estidura de maxi
mo destaque ecclesiastico, que 
lhe confiou o Santo Padre Pio 
XI, collocando-o á testa de toda 
a vid(!. religiosa do Brasil. 

S. Em. tem estado de tal ma
neira á altura de suas immensas 
responsabilidades e de sua au
gusta dignidade, que é hoje cer
tarn ente a. figura .mais respei
tada e mais querida de· todo o 
Brasil. 
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A casa preferida pelas melhores familias de São Palllo 
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targo~o Arouche, 51 - Fones: 4-3228 · 4-3737 

E' fe.cll de explicar· porto.Mo,. o 
jubilo de todos os catµolicos bra.
si!elros/ no tranoou,rso · daqueU.a 
ali.ta; Particularmente o "Legio
n~rlo", que •tem recebido de S. 
Em. e.s ,mabi :preciosas provas de 
p!3-ternal affecto, sentiu a mais 
a~d:ente· satisfação a.o ver as in
nUmerâs manifestações de ·cari
nho e respeito, rproceden tes uc 
todo o -Brasil, e.té S. Em . .por ·oc
caslão de seu a.nnlversario. 

Desde as luctas heroicas con- lianos se lnstalla,rem na. :penin- seja }?ara vós bussola fiel, a mos-
tra os romanos, ou a •resistenc!a. sula, pois ahí,. como o Corso, trar ó' rumo verdadeiro neste znar'. 
f-eroz de Pelagio, ,refugia.dó nas encontrarão a-Ímalor repulsa, e encapellado. · \ 
montanhas ipara · combater os terão, como el!e O seu calca- Sufli Santidade Pio XI,.· pastor;). 
ara.bes ,a:tê a traglca exper1encia nha.T de Achilles. vigilante manifestou claramente 

quàe( as correntes pemiclo~: ============================· que ~onduze.m males as sociéda~· 

Festa de São Paulo 
des a; que se appllcam. Ouvl su11. 
voz! 

4) ~. Das eldlortações do . San~ 
Palire avulta a palavra: "ôrae,.~ 

na Matriz da Be:lla Vista Ne,i;ses duros tempos de perd 
guição, nossa força. seja a p.re 
nossó arrimo o Christo. 

Na Parochia da Bella Vista vae 
realisar-se no .proxlmo dia 25, a 
festa de S. Paulo. A nov,ena foi 

lnidada a 16 do cor.rente e hoje, 
ás 19 horas 'Iniciar-se-á um trl
duo -solemne, estando o côro a 
cargo da Congregação· Mariana 
de Moços. :No dia 25 haverá ás 
8 horas, JMJssa e CommUnhão 
Geral de todos os membros das 
associações religiosas e dos pa
rochfo,nos da Bella Vista. A' noi
te haverá ,bençam do SSmo. 
Sacramento, ,encerrando-se as
sim a festa em honra do Apos
tolo s. Paulo,· Padroeiro da nos
sa Caplte.i e do nÍisso Estado. 
' Coincide· esta festa com ·o 
anniversarfo' do Revdmo. sr. Pe. 
Paulo :F1orencio Silveira Camar-

Em a Santa Missa a Igrej 
propõe-nos essas consoladora 
pal:ivras: "AS aln_las dos justos!. 
estao na mão de Deus e não ha1 
de tocal-os o tormento da morte 
Aos Joihos dos estultos . parecer · 
que inorrem e sua parttda pare 
cerál uma calamidade.·. Mas el 
les e~tão na paz, e sua esperan 
ça téside na immortalidade; por 
que Deus delle.s compadeceu-se 
achou-os dignos de Si." · · 

. ~Supportemos as nossas' prova~ 
çoes, oom o animo inab'alavel qu~ 
1niipFOU. os martyr~s. E que_ . da 

go, vigarlo da Parochia. S. Re~ nós ~se possa dizer: "Deus.achOU• 
os dignos de Si.,. · vdma .. :que é- .,altamente estima

do pelos: parochiàno·s · dá · Belle. 
Vista, 011de, com seu zelo desen
volveu. e 'i-ncrementou a vida 

Célestial consolo e fortalera vos 
confira, carissimos fieis, o · Deus 

. Omnipotente Padre, Filho, ,:&pi .. 
ritç>_ ·~sa,ntQ. ,Amen.,.. " . 

Seguem-se as . assigriaturap de: 
todQ.S os Arceolspos e . Blspot 
tchl!ues. . . 

. espiritl!,al, fomentando :partlcu
laTmente a vida· eucha·ristlca, e 
desenvolvendo li Obra das Vo
cações Sacerdotaes, será home
nageado nesse ·dia pelas. asso• 
ciaçõe:S religiosas da Paroc!lla. 
No Salão de Reun,iões, uma d-as ·nos;· da. <Maitrlz e outria, será) 
suas · muitas ;iniciativas, entre· inatfgurado o !l'etrato. de S. ae., 

_ 11.s que.es se . destacam a. cons- vdma. \ 

1 
trucçãó da Capella do SSmo. Esta cer1monla. ,se ,realiza.TA. ã:, 
~~~ª1,~~~Qlli!!, acri~~::r.inad: ~~~~-• -~~~r!=~~o~~d:;~~::i ::.i 
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........ · · . \·:'N: {a-- s _:v· :·:f. s·. , ...... :._::E· ·-1-: .1 .. -. 
. o -~r ./. P.rêst'éiF·Me.i(i'/;:;: :prtr~:i:o . :. ;:; , ·. . 
tia Capítál, <d,eclar<iu ~),i,mprén•s.a:, ,: . .:. . . 

s- u,--v1Cl1l,RllU bomemim~ortante 
. ... '", . umm:at.nente· .ê difficil ler um r lemão, ih~je ê umá re-atrdade.' E;_' qU:e:i11ãÓ c·og1ts. 4i:.ms~ÍJaçãÓ 'de'\' · 

;forru;fo. crenra:fori-0à ·_e_:n ~:~o Pà.u- ''.A: <:ónq'ulsta dá:. Ca!t«lunha Jni• -. 
lo, Essas decla1;=aç~s .. do sr, ola a.<;.pha:se final da. w.cts. pele. 
~re&~~s Ma_la :viera~ desanu- l!berfagâo da Hesparinà/'ao do
~ªl';.:,P ambiente de :ex.tranh~za minio do Kom!.nt:ern irússo. 
e _d,esco~tent~m~o que ~s _Jor-. , Após estés fongos ánnO's de 
n~~s ::i-hmentavam : ~os c1r~lo~- .ai;p.ua lucta, qu-e se ,seguiro;m ao 
cal~o~,~~s com ª noticia da bre- furacão soviético·.qu·e:: assou:+.rn-. 
v.e 1nstalle.ção '().e fornos crema- . :," ,,·:, '1>,. .,., ::),. , 

_::,: '.á'' :tiúnbêm. '· énipenna,da; s, fina .d!ar!o ou uma ,revJsta de certa tamos plenamente neUe, :po}s o 
nor da ,nobreza bêsI)e:nhola, q_ue· l.mportancia, da Europa, sem -en- care.ctetfstico n!to é um Hitle~ 
:ião desertou do campo da lucta., contrar ,ref.erencias a Rausch- pa~a o n.aztsmo ,e um Stalin: ,pa.ra 
~, ;pelo contrario, item ,pago um ti-ing. O antigo presidente do Se- o bolchevismo. mas o facto q~e. 
pesado tl'ibuto pelo reérguime:n- n:ado da Cidade Livre .&e Dan- em Moscou· e ,em Ber.Um, lle v,eja 
tó da nação, ,com o sangue de zig, Hermann Rauschning ipu- n~ estimá -exdu.siva. da violen-
nili14ti.rosos de. sc-M membros. !:.Hcou um volume, espere.do de eia e da vonta<'l:,e i(lªI'a domí.nar, 

\.!J:a ~tti'to, so? -~ titulo: "A ,re- a ~nica ,regulado:.a da vide.;his
, v:o:Iu~o. 4o nih1lismo", ao quai, tor1ca, e que ass111?, :se :pratlque;_
. uo dizer do "Der Deutsche Weg", é isso que torna publico a i'den
:~abe' o iprimeiro logar entre as tidade de orientação. 
-~~~;._~bro o nazismo. O _me_s~o "A,ssim, 'lláo ipa.ssarã. de rnu
:\ll'it~~~-:.:c0:~.fessa que, a ,prmetpio, são j\üge:'r que o ,povo al!emão, 
:::~t!il-v;:i.· assustado ipelas 500 .pa- cansado da dfc'taduva dos mili
~~Jna,s · do voluine, mas que, no cianos da S.A. e S.S., paxa se 
}.f.v:i;i,·: lamentava sinceramente desfazer de Hitler, .tolere ·,a di• 
::iiw. serem 1.000 que podesse (er. ctadura dum .proletariado à. la. 
;:::-:Jll.~e Herma~n Rauschnmg Stalin. As experiencias do povo 
r.:J~:~ de pubhc~; -~a ~vista allemão com as dictaduras .per• 
l:,,._llas,s . und W.ert ( Medida e m!ttem dizer que a vontade <pa• 
1_:;Valorº) da casa O.pre~ht, _de ra · voltar ã. ordem lnquebre.nta
ll:uerich, um ·estudo que Já ,pelo vel do d!,reito não deixa nenhu• 
titulo levará a fortes discussões: ma possibilidade ,para sonhos 
"A fraqueza mortal do Reich". dictatoriaes." 

torios, oontrario ::.~ .convicçõ,es 
catlioU~s de 111osso ·.,póv:o;· ·:- ·.•i::·. · 

Cóm,.'o ·:seu. fell:ii::,g,estô:\:ie · dêii'~· ::: 
meritlr >esses·:.,boa¼, o s~. ·,Pies- ·.· 
,te:g :·,:.,?4~!Í-,. v.êrn ji~r cobf.<>\ ~,: :-. 
es~as · :;~9.!Jçill.s a.l~r.i:wl:e1~::::,4~~.: -~: 

. ,l(tfP!leit; l · · · ~- ? 
\ *''" ! . 

. . . . . 1 ,;,; 
· 'SeZ)llndo .J> . exemplo·>.<!.~ .. : l:l!!.Q: :;:• 
1¾.uló, o ,preféJfo: :·<J.e :-: CsÍ<riipi.nas· ;,: 
decidiu.-:,nãÓ <o.f'.fi~âH.zar: o·:::<iariiii:~'. ;:, 
.val ::esfo ánno: :m·· ~'.l:ll}P.~Ç/?sa:\~!i:~'. ::;: 
sa notk/11-; qµe d~y,f<s-er··:mUlto :,: 
bem ,i:e~_bi<ie. 'P,elo's ::catl:ioH~QS/: 
pol..s que <ioií.corre P,are.<a ,.extinc":: 
_ção das festa-s. d~~i;x1.<m1,)láM.R:r.M· 

.1\l,9 ç!l:rn~v:~t •. : · ':: 

,· '*'' 
. ~µ@go se ,(ale. em govê.rn:O: 
,comniµn_Ista fl\j :Mell:ico, . alguns 
;incred{!l~ ac~~~ _::<J?~e · ha:;:~Xll:8:e~ 
,ro n~sa ~t;t~r.ma~®·· lilV:ª~ . · ---·- -

..-lis.s AntonEG·:· rHiuo :· ,fo" ·J:r1:~·e{'úi:~ \ 
clte:f'.e:'.: dá ·J/lui;Ia,igê; · fusiÍU,ió\a;\,; 
ll);U:~1986, eh> ·AJ.icànto. P-o;, 1:fo.": : 
c'iieto de 16-11-1988 o dia 20 do'' 
N9"ve,nbro é doj;~to Nacio:,i~l,, o,' 
em to,\as as_::- l/ijive'Í-slc1a<;l:ek ha
ve_rá uma cadeira de cloutrlna 
politlca para di_vulgação de sua.s . , 

idéás. ' 

o .<lorhill.lo. ;republicano esquer~'.t:~-. • 
. _d!~üi. :: :: o:·:-' Afforiso .. Cá::rlós .,. õé? E~te e 
/· ,Ao la<lo de GIJ Rohles, chefe ··'Austrla, ultimo pretendente car

da. '.·A(lç!l.o Popular, estiveram os lista, cuja morte deixou incerta 
carlistas, · :possuidores da -mais a successão, mas não abalou a 
klgitima tradição .monarchica, a. ideologia e a coragem dos 

'·pela a.ppa:r:el):i}la de ·~mocro:éta :,:ii:.,t"""·,··xhr.:---· .. T· 1....,...,...,.,. 
'cotii qü,e·:i) ;g-0v:ei;~9..~~i~t10 ê1X,'. •;':':".' º~~º" . ,·:.,o.:,n~tmo e· ,pre
col.>l'.é' .,a,s' su~ ·~elS:ç6·~-8 com.,. 0;: ;tl)~~o :;: futuro rei da .· Hespariha. 

,Soviiêts. ,. · ·. :,:-:-,. r,,_;:;:::;:,·-::;====:;;::;;;;:;;;;;:;:======;:::;:;;::;:::::::::======:::;:::;===========i 
, :A_ppar;ec;e, ~gó':'~ mii,l..s ,um. de~: ·.. \ 

P.ltalange de J-0sé Antonio Primo requetés 

poimei\-t!> ~'n,~11:l'Peµ,ii;~ ~i,i,~ 4~· 
u.ma v~ 4)6r ~~. ?í-:Y~~ de.s_;. : 
truir essa tn:01".edµl1<!;ade. <;J ·li_s 
beml senador Là:ri.ddn, ,ex--c'andi
dato .A. ,pr.esidt;l)lte do super- 'iitié
j'al Estados Unidos affir.n:ia, no 
seu discurso . d-e· 21 do .cor.rent~ 
mez na Associação de Imprensa 
.de ~ànsas: 

"Muito se fala d,e govevnos di
.ctátorle.es a.o sul de n-0sso :pll,iZ; 
.éntretwn:t,o, o_uvlmos 1'.alar ·rela
.ti~ni;ente .pouco sobre ·uim go-
.veMlÔ ,()9,lllmtini:.sta. no M!l:~i<).o." 

;w ·o <l&!a~ter ,esquerdista da.- : , 

,Diz, entretanto, o jornal semi;>re .·J 

bem orientado "Der Deutsche .ln OUTRO TESTEMUNHO 
Polen" (de 25-XII-38), que OI ex-
presi<l,ent$ 4o Senado nazista·'de 
Danz!g dluminou essa fraqueea Luigi S'turzo, no mei.mo nu• 
mor-tal do Reich ,com a predsão mero de Natal do "Der í>eutscha 
do holofote que, descobrindo na in Polen" completa esses pehsa
.escuridã-0 <la noite o seu objécto, mentos ,por um estudo d.ntltulado 
não o ,larga mais. "Essa. AUe- A liberdªde, que prende do prJ.n
manha - ·escreve Rauschning - .cipio até O fim: "A liberdad~ ,·é: 
não é o que .parece ser. Sua for- ·como O ar: só damos :por -ella, 
ça '!lão . ,passa de bastidor, do quando nos falta. T-endo ar. 
mesmo· geito como todos os va- pensamos em nossa :activ'ida.de•· 
lo.r.es e maximas, 'P0r ella pos'tos no · .estudo,. no traoolho, 1110 di•· 
em ,cvrculação. Esse. Allemanha ver.timento. Fa1't.ando-nos o ar, 
não só ,está longe de ser o que tudo é !posto de lado: o estpdo,,, 
par.ece ser, mas é justamente o O trabalho, 0 !Proprio diverti..; 

mento tornam-se ãmpossivei!r;: 
contrario do que alega: é inima- Antes de ,tudo, ;p,rocurainos ar,,; 
ginavelmente f.r.aca." 

Passar-se-á á ordem do dia, um ·poue-0 de ar,. só ,para a. r,es•: 
deante de afirmações tão inso- piração. · •1 • • 

Utas? Sem duvJ.da, amigos ,e ini- "A differença entre !nglezes;; 
migos do nazismo ,estão ·interes- fre.ncezes, suisso~. belgas, sob o 
sados em saber o que 'ha de ver- regimen democratico, - ialle
dade nas affirmações de Raus- mães ou ,italianos·, s.ob um \ po• 
chning; ás g;andes e pequenas der !l:otalitario, é este: o inglez 
potencias· do mundo internacio- ,possue a ·liberdade e não senta 
na! não oPóde ser indiffer.ente que ,precisa ·della; - o ,aJlemãa, 
saber se Rauschning divulgou não e. ·tem ·e sente que lhe: fas 
uma situação ,rool ou se, cons- f,alta... Quem !p'cxlerá ip~r, um· 
ciente ou :inconsci,enteinéhte fa1- freio em Hitler· ou MussoUni, 

, .. ,qepol.9 .. d.e ;i;le._nu. nciar a])erta. • 1/,,t: 
'-~l...,,., l~li'g~~-ó;.:~~~SJ,'-= . ,{,e,,' ' 

· ' · :fosiwg.# e,ontra ·· à anyol)l.a o- / 1 · 
'Roós51velt\· qtie só :pensa no ,pe
:.rigo illO.zi-sta: ·e ,não nota. o incen-

•, ~-... ' i,-·_;. .... ·.,,.'·_,,.,,_,,,_ .. . ,1. CJ.t!A-_ndo_~~~~r~eguir,~;~, . , ·-~Til'' -.·--~ '·'!:' · • -... 'é""ffllrrs • ~'«a:nrtfté ... ,,_..., ... ..-,, 
AS ·VIRTUDJlts' PRUSSiANAS ni:i~ações anoraes, 1)01' ,crer~* 

A 

(Conclúe na 2.ª pag.) 

Maco-na:ria:: 
mex.e"'se 

.---
. Faiando recentemente, na·:fgrejii;° 

<Je Nossa Senhora dos Anjos, em 

Nova York, . o rev. dr. Ignacius 

.w. Cox, s. J. Professor da Uni

.versidade Fordham, exortou os 
c.atholicos a enviarem cartas 

e telegrammas aos seus re

presentantes em Washingto_I:_ _ins

tando com elles para que empre

guem os seus melhores esforços 

Qf!m de que _a America do N~rte 

continue a manter o embargo 

contra a exportação de armamen

. to para a H_espanha Vermelha, 

"Não me parece - disse o sa

bio. e eloquente orador - que ja

mais em tempo algum da nossa 
historia, se tenha organizado nes
te paiz, uin movimento tão grande 

e formidavel em prol duma causa 

estrangeira. como o actual movi
mento em favor· da Hespanha ver

melha. Chegam mesmo até a in-1 
ventar toda a_ sorte de boatos 
Ialsos e de noticias tendenciosas. 
Asseveram agora que a America 

_tem de ir em soccorro do commu
nismo hespanhol, porque no caso 

duma victor\a de Franco, a in
. fluencia dos nacionaUstas hespa-

Jl}loes, na America do Sul, preju

_dicaria altamente os interesses 

)l,mericanos. "Estes . patriotas ( ?) 

americanos - continua o P. Cox 

- estão dispostos a sacrificar a 

honra da America e derramar o 
sangue da nossa juventude para 

salvar o materiaUsmo mundial e ' 

. ~ communismo russo"; 

Que importa aos communistas 

que o povo .soffra e a juventude 

;se sangre, se o com!llunismo ven-

:FL · 

r 
gicamente sobre a·· Hespanha;'.:<o<·: 
espirita da ·raça ibérica eleV>a•se 
novamente para af.f.frt.na'r.: a. ;ti-a
dicção de um .povo heroico . 

Apesar do liberalismo· di·ssol· 
vente, a Hespanha não se e.ba
teu. Nas ,horas mais amargas, 
tendo á frente o :movimento da 
Acção Popular, o mais for.te, 
var!·as correntes '1ute:ram contra 

·calvo 8otelo, chefe monal'chista, 
. cujo assasslnio desencadeou o 
·-· 'll0vimento nacionalista. 

de Rivera, exécu't.ado pelos re-· 
pubU-canos, e os mona,rchistas 
partidarios da volta de Affon
so XIII ao thr.ono. Calvo Sotelo 
fo,!, ~as v-esl?eras do movimento, 
um -\iós .povtadores da bandeira 
de luçta, e -seu assasslnio des
encadeou o movimento naciona
!lsta, que teve em um seus ini· 
cladores, o General Mol,a, braço 

.•,.·,:,;.:: direito do General F-rane-0, na 

-.J..., .•. , 

Oonquistada ·a Catalunha, ape
sar ~ •. wi"i!culdades oppostas 
por -um:: defesa longamente pre
parada, e dos rigores da ·esta
ção, que tornam o avanço pe
noso sob o frio e a chuva, está 
decidida a vlct-Orla, cuja concre
tisação é, já agora, uma questão 
de tempo. 
::, O pro.p.rio exercito de Madrid 

--il.caba d,e sentir sua. Jmpotencia, 

(Conclue na 2.• pag.) 

Gil Robles, chefe da Acção Po- lucta,. uma de -suas vlc:timas, ex
pular cujo successo despertou a tranhamente morto no momento 
invej~ de outr11,s direitas, que em que suas forças venciam a 
trahlram, entregand9 o governo mais ardua resistencla - a dos 
ás esquerdas, iniciando,st, o pe- bascos - e elle se enchia, à" 
riodo de terror que provocou o gloria. ·O chefe do Movimento Naciona-

~~~f.!L~na!,i1Jfllo, -· ~-h --~~ ~ovi_ip_en~o uacion3:l(:'_~~ es- !lsia~ .General Franco, .· 

•' ~ . . . _:: '.· . . . . . •. ' .J 

E' excusado :dizer que. o ex- · ·cconclue · na S.• pa:g;). 
presidente do Senado nazista de 
Danzig, autor d·o já celebre A 
revolução. do nlhll!smo, não tem 
o. ,puerilidade de supõr que 'todo. 
o mundo aceite o (iue diz, só por 
ser elle que o affi.rma; não: elle 
faz o contrario; sujeita pon.t-0 
por ,ponto dos .mais ·graves .pro
blemas á luz 1nclemente do ho
lofote dos factos -e da .togica, 
deixando ao leitor tirar as ,con
sequencias. Assim, ipor exemplo, 
d,estróe a doce esperança de :mi
lhões que julgam o ,exercito, or
gulho do aUemão, a,inda distan
ciado da ideologia nazista -e f·iel 
á tradição das chamadas virtu
des prussianas: "A força arma
da que ·não vive dentro dum cos
mos de valores firmes, -ina1tera
veis, não .está -á altura das exi
gencias duma guerra moderna." 

Sem duv.ida, o observador su
perficial de-ixa se impressionar 
mai-s e mai.s .pelo crescente e.r
mamento material, terr.ivel, ap
parentemente esmagador, -mas os 
soldados de 1914 sabiam quanto 
valia -0 cosmos de valores fir
mes, lnalteraveis, que os capaci
tavam a -enfrentar durante 4 an. 
nos uma maioria ,esmagadora, e 
a ,continuarem "num sublime 
espirito ,d-e sacrif.icios". Este es
plrito <le sacriflcios, baseado no 
christ!anismo, aos ·poucos foi 
substituido pelo dogma. da raça 
e -sangue, sendo "ahi que o sis
tema (nazista) como diz 
Ra.uschnlng - ,revela -sua total 
fallencia ,espiritual ·e moral. .. 
As frases de um en'thusiasmo 
mentiroso e de extase patriotica 
v:>arão como debulho, restando 
apenas o 'J}artidado que pensa 
em si e que apr,endeu ser di
reito o que aproveita ... A força 
armada, até agora, foi um dos 
mais poderosos poderes tradicio-· 
naes; ella o foi com razão ... era, 
110 mesmo ,tempo, christã e na-
cional.'' · · · · 

Esse terrivel foi e era!. . . Era 
uma vez ... Já não é mais· e 
justamente no factor -appare~te . 
mente mais .poderoso da Alle
manha, os véus cahindo revelam 
"a fraqueza mortifera do Reich". 

O BOLCHEVISMO NO BOJO 
00 NAZISMO 

ºD.er Deutsche ln Polen", es
tudando o artigo do dr. Ràusch

. ning, termina as suas exposições 
·com esta-s palavras impressio
nantes: "As consequencias Hra
das ,pelo dr. Rauschning da fra
queza mortífera do Relch, · con
firma a nossa opinião de o povo 
allemão não ter que -receiar a 
vinda _do bolchevismo, porque já 
o tem no nazismo. O que, antes, 
era um perigo real, a revoluçil.o 
prql~la, dum bolchevismo ,ai-

Tambem lá? -------,~ 
o Japão . propõe .. uma 

li~a ~as Nacõcs 
asiaticâf 

o ipartido social fa.pori~~. li) 

unico partido ,protetario ·existen
te no Japão, ,em uma. das ,suas 
.recentes .r.euni'ões, pediu a for
-mação <lumaj Liga das Nações. 
A,siat!cas, 

O ,programma ap,provado :para. 
a politica continental .pelo a,ar
tido ,social comprehende os se• 
guintes pontos: 1. 0 - Cessação 
do confiicto sin-0-japon·ez, :não 
só com a instituição de harmo
niosas e reciprocas relações en
tre o Japão, Mandohuria e .Chi
na, mas com e. formação de uma 
nova Asia, baseada sob a · co
operação de um bloco do Extre
mo Oriente, formado <pelo Ja'.pão, 
Mandchuria e China; 2.0 -:--- A 
cooperação deste bloco do Extre
mo Oriente -será effectuada com 
a cooperação entre os -par.tidos 
totalitarios representantes dos 
tres paizes; 3.0 - instituição 
•entre o Japão, o Mandchukúo e 
a Chi-na de um bloco econoínlco 
baseado na reciprocid1;1,de; 4.o -
instituição de uma liga de· todas 
as nações asiaticas, . oomprohen
dendo a India, o Siam e as Phi
lipinas, sob a base da ·C-Oopha
çao; 5. 0 

- atuação de reformas 
naclonaes de modo a ·facilitar a 
.politica concilian!te do Japão· 
6. • - constituição de uma. nov~ 
C_hina, instituindo um forte,, .re
g1mem central, •actuando uin 
,plano de reorganisação quin
quennal na China central e ,sep
tentrional, fniciando actividàd,es 
culturaes e i<l,eologicas JlO ,paiz 
e cumprindo um- trabalh-0 de me
lhoramento . .:nas alidelas : da, 
China. 

Tambe,m o partido <ie Minsel-to 
affirmou que o desejo do Ja,pã,o 
consiste em cónstr.ui-r uma nova:. 
Asia, promovendo o bem ()Sta.r 
de todas nações Asiat!cas e tun
di·ndo de modo harmonlco · as 
suas civi!isações. O . confl(cto 
sin-0-japonez deve ser reg~~~ 
§~b es!o l10IMQ <l~ ·:Y.i.!1-~ _ · ,-·· 
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SEMAN~R~O CATH;LICO COMI 
,MJ>~9V 1'-Ç.,_c ÇÇPL~i;,IASTICA UM dos erros mais nefastos de 

que foi impregno.da a educa<:i'w 
de minha geração, foi o pa

. triotisrr,,.o enthusiasma·do e in
concl.icional que se impunha em todas 
as escola.s como um ineluctavel impe-

<por uma comprehcnsivel reacção co-
2neGa~~t~ .:1 .srr .sub:.-d,ituido pela. far-;ei
naçüo do j1;t2rnacionalisrno ('Squerdis
ta ou do cos1nopoli~ismo. Deste, sobrl~
tudo, nas classes mais ricas e ma.is 
elevadas de Si'to Paulo. 

Mas, e entrou ahi u111 immenso 
"mas", um "m·as" salvador e orienta
dor como tudo quanto .procede da 
Igreja, a doutrina catholica é incom
pativeJ com .semelhant,e modo de ver. 

ntsta CJ.-~e ,._, la
vra r.1n 1,:,r .. 
rilorJo mC'xi. 
cano, ás .por-
tas dos Es
tados Unidos. 
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Annuncios 
J?eçam tabella, sem compromisso 

Não pµblicamos collaboração de 
1,1essyas extraµhl!,S ao nosso qua
Jlro de redactores, 

' O LEGIONARIO tem o max1-ino prazer em receber visitas ás 
1nstallações · de sua redacção e 
pfflcina, mas pede que não sejam 
p.s mesmas feitas nas 20.s., 3as. e 
.4as, feil'as, por exigencias do 
serviço. 

Nas vesperal 
da victoria 

{'' (Ooncl'usão da 1.• n3.'l',)' ,,_ 
llo tentar Anutilmente, com -seus 
11,taques na Extremadura, aliviar 
a ·pressão nacionalista .na Cata
lunha. Que ,poderá fazer elle 
quando todas as forças coITver
gireni ;para o ataque final ás 
l)oucas ·,provindas ainda em ,pó
:i.er do governo agonizante'! 
Ne.da. E pratice.mente, esse go
verno <leixa de existir. Dentro 
em pouco, 'lima só bandeira, a 
da Hespanha Nacionalista, tre
,nule.rá em todo. o ~e1,1 territorio. 

* * ~ 
· Enorme foi a tarefa levada a 
Mfeito ,pelo General Franco, 
.para conduzir seus exercitos á 
wict'lria. Mais subtil, mas tam
bem me.is· ardua é a tarefa. que 
.~em a executar. 

Tendo sob suas ordens. agora, 
a Phalange, os Monarchistas, a 
.Acção Popular, que muito sacri
ficou <la sue. .propria entidade 
para bem -servir á causa, -e os 

,.Requetés, •cujo impeto inicial e 
'..cuja ,bravura -constante foi o 
·nervo da victoria, além <la Jn/lS
,.sa·· enorme dos vencidos, _pQ<lerá 

"Iene'' -cast.igíiir · s:eíf.eramen·te . 'os 
'culpados, cr-eeducar ·os transvia
.dos ·e afastar as tendencias to
talltarlas e anti~hespanholas da 
'P.halange, ass.im como o libera
lismo dl,ssolvente <los .partida.rios 
da monarchia constitucional, 
.afim de unir ,todos os hespa
nhóes no espírito tradicional que 
fez a g,ran<leza da patria e cujo 
berço é a Igreja Catholica? 

'!3em dirigir a sua patria p~re. 
a verdade, -no meio de· pressoes 
.extranhas e ,das .paixões inter-· 
nas constitue .tarefa mais ar
·dua' que co.ndu,zir os exercitas 
para a vlctoria, ma-s Isso e'.'i~e 
do General Franco a trad1çao 
hespanhole., em que tem que se 
basear, sempr.e, a grandeza da 
Nação. 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Sen, P. Egyqlo, 15 ,. S. 
· 5131H .,- H ·~ 17 hor~ 

· Telephone ~-7313 

.. DE LIMEIRA 
(De . nosso ,óri-espondente) . 

RETIRO DA PIA UNIAO 

Pregado pelo Revmo. sr. Co
·tie,go Luiz de Abreu realizou-se 
nos ultlmos dias da semana, no 
poll~gio S. José, o Retiro das 
filhas de Maria d está cidad:.i. 

Iniciado no dia 25, íis 18,30 
:)lorás, elle se encerrará hoje com 
,a celebração da Santa Missa e 
·,communhão Geral. 

A' noite haverá recepção de 
-povas aspirantes e Filha~ e!~ Ma-
~. r.· 

-~ . LIGA ~ó· mmk~ )l JEsu; · · 
{',Organizada pela Directorla da 
M~ do lV.l)mino Jesus e com as
~1stenci!l, do Revmo. sr. Conego 
;Miguel 4ndery, vlgario da Paro
.th!a, partiu desta cidade na tar
,de domingo ultimo, uma cara
!Vana de membros da Liga, que 
101 assistir éítt Tatti';' á í'écêP'ÇãO 

Ee novos liguistas .cjaquelle bair
. Cantando hymnos ao Menino 

I . esµs todos 5e dirigiram para a 
:~!,!,pella em construcção, sendo 
,aill impostas as fitas aos novos 
;~guistas. . 
!, Houve em seguida leilão em 
!Jleneficio das obras da Capella, 
~ue é dedicada a s. Sebastião e 
'U 17 horas organizou-se uma 
/F.çciiisãq que percorreu as ruas 
-~l>airro, d!!,ndosse o regresso 
' . .. . Jiguistas des. t!!, cicl~cle, pelo 

. . wi,i. ;ia ho-\~ / . 

·:_:,~ rali vo da -n1ora1. 
Em via de regra, nfw havia, nem 

mesmo em certos cursos de Religião, 
uma. explicação esclarecida e conscien
te do que seja a virtude do :patriotis
mo, o seu exacto sentido, os <levere,i 
que -ella impõe e as deformações com 
que -0 espírito <lo mundo costuma des
figurai-a. 

Em muito mo.is <le 50% dos casos, 
ser patriota era achar que o Brasil é 
o mais rico p:;i.iz do. mundo, que não 
ha aqui um palmo de solo q.ue não 
seja )mmensamente fertil, um palmo 
de sub-solo que não seja immensamen-
te .rico, e uin litro de agu,a dí' rio ou 
de ,mar, que não seja immensamente 
piscoso. A .esta torrente de r.iqueza, 
accrescente-se uma beJleza incompara
vel: ·em nenhum Jogar do mundo é pcr
mittido haver. um sol tão clo.ro, es
trell-i,1.s tão numerosas, mar tão azul, 
cumes dos montes que off.erecem ,pa
noramas mais bellos, valles que pro
porcionem remansos ,mais tranquillos 
e mato.s mais atrahentes do que no 
Brasil. Achar -0 contra,r.io é ser um 
individuo sem inteligencia e sem pa
triotismo. Sem intelligenc.ia, porque 
até as aves do poeta perceberam estas 
bellezas e u-iqueze.s, a 'tal ;ponto que 
gurgeiam aqui de um modo diverso do 
que acontece no mundo inteiro, e mul-

" 

to deploravel ser.ia que um homem não 
,percebesse o que ,até as aves perce
bem. Sem patriotismo, porque é achln
qJ.lhar sua proprio. ,p/l,tria, avançar ti
midamente a opinião de que talvez ha
ja., Jogares ,mais ferteis alhures, p.or' 
esse mundo afora, do que as zonas ve
lhas de São Paulo ou certas caatin
gas <lo Norte do Brasil. Como? Então 
pode-se admittir que um brasileiro re
conheçf<. que talvez o.s flore~tas da _In- ·'.>' 
dia. ou. as ,pastagens da Su1ssa seiam 
mais aj>roveitaveis d.o que o mais sur
Tado e me.is .esteril dos palmos de nos-
so territori-0? Não é isto um crime de 
alta-trahição? 

Como- todos os erros que se apresen
'tam dissimulados .no meio de uma for
te dose·de verdade, tambem este erro 
não tardou em se -propagar, e 'adquirir 
0.res de verdade dogmatica e lntangi
vel. Todas a,s apparencias conspiravam 
'Para is,to. Porque, se é estupido ima
ginar que, no Brasil, tudo deva ser 
necessariamente superior ao que existe 
em outros ,palzes, é certo, ;por outro 
lado, que a Providencia nos galardoou 
com ,escolhi<lissimos <lons naturaes. 
Destes dons, o Brasil tem alguns que 
nenhum outro .paiz do mundo pode se 
jactar <le possuir. Outros, nos os te
mos em gráo o.preciavel, embora me
nor <lo que certa-s regiões da Eµropa,. 

. da Asia, e da Africa. ~aros, entretan-
·\.' ,to, i;(í.o ~os ~'l.lª1?H...9.~.e ,p~m ~ ~pven·ta

,rlar em s"eú ffi!'lfor10 uma taó larga., 
tão i·ara e tão .pre.ciosa serie de ri
quezas qua,nto ao Brasil. Poder-se-ia 
jmaginar, paro. o patriotismo <le quin
quilharia, um pretexto melhor afim 
<le fazer circular a ufania jactanciosa. 
e fa.lsa que o caracterisa? 

* Ha múita gente que lmaglna que a 
unica forma de ·combater uma verda
de consiste em negai-a redondamente. 
Este é apeno.s o processo dos simplo
.r.ios. O ,,modo mais subtil e mais pe
-rigoso consiste em exagerar a verda
de. Com isto, a gente fornece aos seus 
adversarias pretextos para combatei-a, 
e a gente a desacredita no espir.ito dos 
que a amam. Por isto mesmo, a Igreja 
.não tem, talvez, inimigos ma.is peri
.gosos <lo que os que pretendem ser 
mais austeros·, .mais penitentes e mais 
orthodoxos do que o Papa manda que 
se seja,'. Talvez a peior forma de he
resia c·onsistia em pretender-se ser 
me.is cát.lioiicos do que o Papa. 

Foi is'to que se deu com o patriotis
mo. Os literatos do fim do seculo pas
·sado e <lo inicio deste -seculo o lai
cisaram1 lhe tiraram todo o -conteu<lo 
,sério, e o exageraram, dando-lhe uma 
extensão e uma pretensií.o injustifica
veis. · Tanto bastou para que, no seio 
de · minha geração, que foi talvez 0. 
ultima leva <le cobaias desta stnislr,;. 
experiencia ideologlca, o ;patriotismo, 

Para justificar tal ,reacção, os mais 
claro~ ,pretextos eram fornecidos pe
•la propria escola de ·patriotadas <em 
que foramos formados. Realmente, 
hasta anr1ar um 1,ouco ,pelo interior, 
q:io.ra certificar-se a gente d0 que Deus 
<leu ao Br,asil U.ffi/} riqueza immensa, 
mas que .:riem .por isto o dispensou da 
l<'i cor:rimum <lc todas as regiões da 
,terra, que consiste ·em ter também 
certas porções muito .menos aproveito
veis para o uso actual do homem. Des
ta verificação, .nasceu um espírito de 
"biague" facil e elegante. Tornou-se 
divertido fazer graç,as a .respeito da 
"Patria amada. idolatrada, salve, sal
ve". O -patriotismo é uma virtude su
blime. Tanto basta ,para que todas as 
sua.s d<cformaçõcs e corrupções -pos
sam facilment<' se.r ,postas a .rid.iculo: 
"corruptio optimi pessima". E, ·por 
isto, com um espírito criminosamente 
iconoclasta, com um sorriso de&pliccn-

&iiSA+bbSP·t&:#rni?i ._,,, .... ,Jtiis!9tr-."N59·~1 
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Patriotismo 
autbentico 
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.te.mente revoluQl.onarlo, muitos e ·mui
tos elementos d.é minha geração apos
tataram da escola official do ·patriotis• 
:mo <le convenção. 

Outros, talvez, fizeram pe.ior. E ·con
fesso que, se não fosse -0 Catholicis
mo, unico .parapeito que o homc.m en
contra entre si e o abysmo, tambem 
eu teria alguma compln.cencia para 
com este -erro. Procede elle de uma 
reflexão tambem ·Sugerida pelo po.
triotismo convencional que circulou 
(deve-se falar no ,preterito perfeito, ou 
;no presente?) por ahi. Ad.mittamos 
que o Dr-asil -seja tudo quanto se diz. 
E o homem? O que faz o homem no 
Brasil? Porque não ,foi .elle capaz de 
aproveitar estas ri']uezas .para cons
truir uma civilisação <le forte conteu
do espiritual e de alto valor material? 
Paiz muito novo? E os Estados Uni
dos, cuja civiJ.isação se não tem o 
:primeiro requisito, tem ao menc.s · o 
~eg11,~<lo'l . • , · ·t . 

Dahi, ·uma e.ttitude de desolação ve
xada e i.rritada, para ·com o homem 
·brasileiro, attitude esta aguçada pelo 
-endeuso.menta systhema:tico de tudo 
quanto era ·europeu, que lambem se 
notou em nossa educação. Positiva
mente, como disse alguem ·Com muito 
es-pirito e muita verve, comquanto sem 
nenhuma razão, o Brasil é um deser
to de homens e de ,idéas. Um povo 
.tão incapaz, habitando um .paiz tão 
,magnifico, <lava-me uma fonpressão 
.não muito diversa dos gregos dos se
eulos anteriores ao nosso, habitando 
·com uma inconsciencia revoltante ao 
Ia.do <los monumentos inesquec,iveis 
erguidos pelo talento de seus avós. 

Ingenuainente, eu e muitos como eu, 
deixamo-nos persuadir mais ou menos 
de que o samba, as modinhas den
gosas e lascivas, a feitura e a su
jeir-a. quasi inseparaveis de nossas ha
bitaçõ,:,s populares, escassez de mani
festações artísticas de real valor, eram 
expressões authenticas e definitivas 
do vacuo inter.ior da alma nacional. 
Muitos literatos. da famosa cscoia do 
patriotismo incondicional, apregoavam 
tudo Isto como distinct.ivo do brasilei
•ro, e procuravam ver em 'ludo isto al
gum pitore.sco. Este pitoresco nã-0 nos 
seduzia, mas pelo contrario nos re
pf'll!a. E dahi um divorcio profundo 
entre nós, e a alma do Brasil 

* 

Todos os povoa foram creados por 
Deus e para. Elle. E nenhum delles foi 
:tão desfav'orecido pela divina muni
ficencia que :Séje. incapaz <le se s.e
,parar, -com o auxilio da graça, até 
·mesmo <los peiores e mais graves de
feitos moraes. Essa imagem de um 
Brasil irremediavelmente ,molle .e sen
sual, de um -Brasil definitivamente 
,pregu.içoso -e inepto, de um Brasil in• 
sepa,i-avel da .modorra. <lo commod.i-s
mo, · do ,espírito <le tmnsige.ncia ,e do 
accommodaçii.o, é uma imagem que in
sulta -0 propr!o Creador. O Brasil tem, 
certamente, em dose desigual, esses 
<lef.eitos. Mas é uma ble.sphemia sup
,por que ·com o a.uxilio da g.raça, •taes 
defeitos nft0 possam ser removidos .. 
Pensar assim é cahir no materialismo 
,mais ci-asso e no ,mai's criminoso de
terminismo. 

Um ·exame mais attento <la His:oria 
do Brasil -convenceu-me, ·por outro la
do, que os fa-ctos demonstram á sa
ciedade a grande:t.o. de alma com que 
Deus dotou o brasileiro. Basta ler, so
bretudo, ·nossa historia .re!iglosa, :Para 
que -se possa ver .claramente que o 
brasileiro, quando se empolga -por um 
-ideal que delle se a.podera inteiramen• 
te, é capaz de ·chegar aos mais extre
n10s sacrificios, aos mais arduos es
forços, ás mais absolutas privações., 
E' um erro ima.ginar que o indifferen• 
tismo é um traço di,stinctivo <lo bra
sileiro. .Quando o brasileiro se deixa 
dominar .por um ideal, ·elle se torna 
coherente e intransigente como os que 
.mais o sejam. E nem é preciso afun
dar até um ,passado muitÕ remoto, pa
,ra se. ter <listo uma ·idéa ex-acta. 

Em uma. grande reunião catholica; 
citei tres exemplos do que póde um 
brasileiro que abre generosamente seu 
co1•a.çiio á graça <lc Deus.'"Destes tres 
exel}'lplos, <lois são .mortos, o 1).0r isto 
;posso novamente .referir-me ·a elles .. 
Quem, ·em energia, em ·santa intran• 
•sigencia, em combatJvÍdá.de inflexível 
·e infatigavel, ,em sublime austeridade 
e rigidez de :costumes, ·em severa tem
,pe1'R. de caracter, e,m magnifi-ca gran
de7,a. de alma, .excedeu no· Bro..sil o 
-saudoso Dom Duarte Leopoldo e Silva? 
,Quem, ·em ardente espírito <le lucta, 
·em abnegação, em herol-sm-0, erri es
;pirito epicamente cavalheiresco, exce
deu Jac)rnon de Figueiredo? Ante es
tas duas grandes figuras rijas como o 
ferro e heroicas como o fogo, quem 
ousaria ainda dizer que o Brasil é 
um deserto .de homens e de idéas, um 
triste deserto onde os homens perdem 
as idéas -e quasi deixam de ser 
homens? 

Um escri.ptor apresentou, certa vez, 
a seus leitores, 0. figura de um cego, 
.jnterrógand-0, pelas, .r\!q.p, a 'todos os 
que· '1)8;,Sslvam:: ''oh ·tu, "ltue tens a -luz,' 
o que fazes della? A .1,1esma pergunta 
. se poderia fo.ier -a nós, -catholicos. O 
que fazemos nós, que temos <lentro da. 
Igreja, não a.penas a ,luz, mas a luz 
meridiana de uma verdade plena? 

Porque ,não ,compr-ehendemos plena
mente e não gritamos ·em alta voz, 
que o Bra·sil, ·se tem ás vezes ~r.e
cido um deserto de homens e de ver
dade, é isto exclusivamente ,porque 
não se entregou ,inteira.mente ao do
mínio d-0 Homem-Deus e da Verdade 
quC' Elle veio trazer a,o mundo? 

Lemos diariamente, nos Santos 
Evangelhos, que o Salvador curava os 
cegos, os aleijados, os paralyticos, os 
loucos, e que essas curas affi-rmavo.m 
implicitamente Seu poder .para curar 
todas as miserias moraes do homem. 
Porque, então, nil.o accreditamos real
mente, seriamente, ardentemente, en
thusiasticamente, que na Sagrada Eu
ch-aristia todos os defeitos <lo Brasil 
,poderão ser curados, e que o bro..si
lei.ro .a.inda ,poderá ,ser nm homem á 
altura das grande7.a,s ,mater.iaes dcnfre 
das quaes nasceu. 

"Envia o Vosso Espírito, e todas as 
coisas serão creada,s, e será renova.da 
a face da Terra", ·e1'clama a sagro.ela 
Liturgia. E -esse Espkito que creou o 
-mundo e que pode renovai-o, não que
. rerá ou nflo ,poderá .renovar esse Bra• 
si! que Elle proprio creou? 

CATHOLICO 
EXCL~JSIY AMENTE ·suas Joias e seus Pr~s~ntes 
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* Não cessam as 
.provas q u e o 

LEGIONARIO re
cebe de .soli<lari,edade 

a ,sua orientação. Ainda 
neste. ,semana. cheg<:;m~nos á~ 
mãos uma que comprova fiel
mente a grande acceitacii.o do 
nosso jorna.l. Foi a "Uniã.-0 Be
neficie.nte e Cultural das Pra• 
ças réformada,s e ,ex-praças da 
Força Publica <l-eS!t.e Estado" que 
nos enviou um amavel officio e 
~razido em mãos ,pelo associado 
sr. ELpidio Passos, afim de cum
priméntar-nos ,pela orientação 
educativa e moral exercida ·pelo 
LEGIONARIO. ' 

Nossos agradecimentos, 

O governo brasileiro pretende '. 
:r,ealisar um pla,no quingu~nnal · 
e a .offkie.lisação dos esportes. 

O primeiro ,projecto tem seus 
precedentes na Russia, que de
pois foi imitada .por outros pai
zes. O segundo .reproduz .provi
dencias identica-s <los srs, Í-Iitlf'.I! 
e Mussolini, 

O gov,erno brasileiro tomará 
providencias energicas, segundo 
se noticia, contra alguns offi
ciaes de registro civil de Goyaz 
que, -fraudulentamente, ;promo
vem contractos de casamento a. 
prazo, .isto é, easam dois jovens 
só durante certo tempo, findo o 
qual, elles estarão :novamente 
livres. 

Ainda •bem que o govenno vo.e 
cohibir esses abusos de seus 
funccionarios fraudulentos, mas 
seria <le d,esejar que o governo 
estendesse ,essas ,m·edidas ,de co
erção aos ,processos immoraes 
de annuJlação de casamento que 
se alas'tram ,por todo o B.ra..sil,, 
onde factos e ;provas são •cla
morosamente !f-0rj8Jdos .para que 
o juiz conceda ,a. annullaçã-0 do 
casamento, ,coneeguindo assim 
d.es:r,espeitar a·s .nossas lei;,, que 
nã-0 ,permittem o divorcio. 

E' -essa -burla escandalosa, que 
precisa. -ser impedida •. 

* 
O governo nacionalista. da 

Burgos assignou com e. Allema
nha um accor<lo cultural, em 

·que são prohibidas a divulgação··· 
de "obras -contra: a:forina tl'~Ô~.;, 
v,erno <los outros .paizes e seus 
chefes ,nacionaes" . 

Portanto, de agora em diante, 
a Hespanha nacionaJi.s'ta ,não 
póde mais atacar o .nazismo e o 
sr. Hitler. E se o Episcopado 
Hespanhol quizer -condemnar a. 
heresia de extrema dfreita como 
já tem feito -Os Prelados da AJ. 
lemanha e Italia,, não pod.erá, 
fazei-o. . ~ 

L... . 

* Os srs. Hitler e Mussolini vi, 
vem a clamo.r contra o commu~ 
nismo, dizendo que são a unica. 
ba.rreir,ll. contra o ,terror ver
melho. 

Mas, as relações commerciaes 
entrn a Allemanha e Ite.J.ia com 
o Mcxieo desenvolvem-se cada 
vez mais, sendo agora trocados 
o pe:troleo ,mexicano com o papel 
aJlemào ou com a .Jíl. artificial 
"rayo.n" .it~liana. 

Onde está o anti-communisma 
do ,sr. Hitler? O que ISe -vê é 
um aux.ilio <lesses <lois dictado
res à expansão economica do 
Mexico communista. Se isso é 
ant.i-communismo, .não sabemos 
o que seja favor-ecer o commu~ .. 
nisnio . 

* O governo nazista exhumou oi, 
cadavPi,es de Monsenhor Seipel 
e Dollfuss. 

A :profanação de cada.veres 
dos antigos inimigos nestes ulti
mos tempos só foram vi-sto's na 
Russia sovJ.etica e na Allemanha. 
nazista. 

Mais uma vez se comprova a 1 

identidade <le .methodos do com-, 
munismo e <lo ,partido do -sr.: 
Hitler. 

Ao mesmo temp.o, o sr. Hitler · 
baixa um decreto <lando a· um · 
batalhão o nome do 0.ssasslnQ da. 
DoHfuss, Planeta.. . · 

Confere. . 1j Í 

Na semana passada, o Santo 
Padre Pio XI designou, como le
gado especial ao Concilio Plena
rio de Bispos brasileiros, que se 
reunirá brevemente na Capital 
dÓ Paiz, Sua Eminencia o Sr. 
Cardeal Dom Sebastião Leme da 
Silveira Cintra, Arcebispo do Rio 
de Janeiro. 

já que, neste numero, elogia
mos os actos <los srs. Pref,eitos ·ACTOS DA SANTA· s· E' i::: s~f!!~:~:~e~d:t;:~:umu1: ~:~!!aa<;!i!tª~os~a:evi~=P~: 

• especial pelo esplendor das cbm- bem para outro Municlpio, onde 
. . memorações religiosas promovidas occorreu um facto digno de nota. 

pelo povo, ás quaes se a~clou Em Ubá, o ;prefeito municipal 

Essa designação, tão largamen
te justificada pelas grandes vir~ 
tudes e pela alta investidura do 
Arcebispo do Rio de Janeiro, de
ve fa~r lem]:Jr11,r aos catho!icC>s a 
importancla inegualavel do Ço!l. 
cilio Naciq;iµi.l para Qll qe~tinos 

espirituaes do Brasil, o que deve 
despertar nelles a deliberação de 
dirigirem a Deus, pol' · melo de 
Nossa Senhora Apparecida, Rai
nha do Brasil, suas mais ardentes 
orações pela plena realização das 
intenções da Hierarchia Eccle-· 
siastica ao promover aquella reu
nião magn11- de nosso Episçopado. ·~ 

Tambem merece especial registro 
o te!egramma affectuosamente 
paternal que o Santo Padre Pio 
XI se dignou dirigir á cidade de 
Santos, por intermedio de seu 
eminente Prelado, por occasião 
da celebração do centenario da 
visinha localidade. 

A perseverança da cidade de 
~~-~~ P..~i. sl.W,s 11Jo.i:iºs~ . t:rad!~ 

· enthronisou a Imagem de Nossa 
em louvavel gesto a a.utoriciade Senho.rll, das G~ças na Pref-ei-
municipal, tura, e baixou um acto munici-

;F.or este facto, e pelo grande pai ,especial sobre o facto. ·· . 
Que nos 0001-ste, é esta a pri

renascimento relig·ioso que se vem meiro ,prefeitura <lo B,rasil que 
observando em santos sob a sa- tem um gesto tão desassombre.-

damente mariano. 
bia ~ apostolica direcção de seu Fora do manto de :t,í!!,ria, 0 
grande Bispo> bem merece aquel- Brasil não encontrará salvação. 
la cidade a paternal benç!\m com O gesto <lo sr. Pr,ifoJto de Ubá 

se reveste, poi'.J, cie alto siimifi• 
aue. a dtsli.wmi~ Q,_/3.~tp,: ,P.adi:_(l~ .. ca.do rel(2'i<•so ~ l)(l.tfi.otiÇO,, 

l 
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Commemorando o annivcrsario 
do grande doutor da Igreja, São 
Francisco de Salles, <:uj-a vida 
foi um exemplo de doçura bem 
comprehendida, doçura que nào 
é moleza, nem tra.nsigencia, nem 
comodismo, resolveu o LE.GIO
NARIO apresentar a seus leitores 
um resumo da formosíssima En
cyclica em que Pio XI erigiu o 
grande bispo d-e Genebra como 
p-a<lroeiro da' imp.r.ensa catholica. 
A Encyclica é datada de 26 de 
Janeiro de 1923. 

A CONCUPISCEXCIA, CAUSA 
ESSENCIAL DA CRISE 

CONTEMPORANEA 

Começa o Papa ·por declarar: 
"Em uma EncycJ.ica ba_stante 
recente, ·estudamos, tendo cm 
vista dar-lhe remedio, e, -pertur
bação universal que reina neste 
momento; vimos que o mal tem 
sua raiz nas .proprlas almn.s e 
que não se poderá ;ispcrar o. sua. 
cura senão :a,ppellando para o 
d.ivino medico Jesus Chrlsto, -por 
lntermedio da Santa Igreja." 

"A obra que SQ Impõe é de 
.-eJ?rimJ_r eSla: caudal immensa de 
~oncup1scenc1a que, -como <:ausa 
~rimeira das guerras -e dos con
:lictos, torna .impossível tanto -a 
vida social como as rel<,,ções in
:ternacionacs. Ao mesmo tempo, 
é preci-so afastar as almas das 
:riquezas ephemeras e frageis e 
conduzil-as para os bens eternos 
e imperecíveis, aos quaes a 
maior parte -d·ellas vota a mais 
incrivel indiffêrença. No dia em 
que cada uma -se resolver a cum
J)rir fielmente -e com religioso 
cuidado o seu dever, a s·ocie
dade melhoraria." 

Ora o fim da Igreja, tanto no 
magisterio <:omo no ministerio, é 
msinar, pela .pregação, aos ho
mens a verdade divinamente re
velada -e santifical-os pela graça 

.divina. E' por -este meio que a 
Igreja traoo.lha. ,para reconduzir 
a sociedade civil ao caminho re
cto. 

Esta missão a Igreja a '1.esem
ipenha ,efficazmente, cada vez 
que Deus lhe conoede e. graça 
de ,propor á admi·ração dos flei.s 
algum dos •seus ,mais glorios0s 
filhos, tornado admiravel pela 
pratica de todas as virtudes. E 
"5to .paro. mostrar que 

A SANTIDADE ESTA AO 
ALCAN"CJ~ DE TODOS 

"A vontade de Deus, diz São 
Paulo, é qu-e vos santifiqueis 
(Thess. IV, 3); ,e o proprio Se-

' 111-hor e~pli-ca, ,nestes .termos, co-· 
:mo d-eve ser · ·esta f'antificacão: 
"Sede perfeitos, como vosso ·Pae 
celeste é perfeito." 

"Ninguem deve julgar que es
te preceito é impostn a um pe
queno numero de almas -escolhi
das e que seja licito ás outras 
deter-se em um g.ráu inferior i!c 
virtude. Esta lei, o texto é cla
ro, obriga absolutament<-i todos 
os homens, sem nenhuma exce
pc:;ão. Aliás, aquelles qnc attin
g.iram o cume -- e a historia de
monstra que -elle~ sfw quasi in
numerave.!s, d,e todas as idades 
e condições - conheceram, to
dos elles, as mesmas fraquezas 
da natur.eza que os demais fie:s 
e tiveram que e,nfrentar os mes
me>s~ ,perigos. Tanto is'to é ver
da-de, -segundo a. notavel expre
são d-e Santo Agostinho. que 
Deus .não impõe o lmpossiv.el, 
mas, ordenando, -elle adverte 
que é p,reciso fazer o que pode
mos e pedir a força de execu
tar aquillo de que somos inca
pazes (Sto. Agôstinho I. De na
tura et gro.tia, e. XLIII, 50)." 

- E teremos, dentro em pouco, 
:no dia 29 de Ja.neiro. o terceiro 
centena.rio, da entrada no ceu. 
de um g.ran<le Santo, Francisco 
de Salles, Bispo de Genebt'a e 
doutor da Igreja. 

"FM.nc!sco de Salles .pare<:e 
ter -sido dado á Igt•eja, por um 
designio especial de Deus, para 
rPfutar, pelos exemplos e auto
:ri-dade de sua <loutrina, tim <:rro 
já em voga no ""ª temno e ain
da espalhado aC'tualmente, a. sa
ber: que a verdadeira sa,ntlda
de, conforme o ensinamento da 
Igreja Catholica, não está no 
aloonce dos ,esforços hum-anos, 
ou que, pelo menos, ella é füo 
inaccessivel que não interessa 
absolutamente o commum dos 
fieis, -mas convem apenas a um 
pequeno numero de pessoas, do
tada.s de -r-ara ,enN'gla e de ex
cepcional elevação de alma: que, 
por outro lado, essa santidade 
acarreta tantos aborrecimentos 
e difficuldades que é absoluta
mente incompatível <:om a si
tuação de homens e mulheres 
que vivem no mundo." 

São Francisco .foi desde os 

ÇOJVIPRE BOAS 

primeiros annos, um modelo de Resptitoso ,,emprc pnra. com "Estabeleceu, ,primeiro, que 
santidade, ~nodelo a<:cessivel, as aut.or,idades dos príncipes, nào se pódc conccb-er na Igreja 
não frio, mas s-cm curvar-se aos ca,pri- uma autoridade que nào -seja 

chos ou excessos dclles. E foi ndquirida por ma,ndato legitimo, 
DOÇURA· SE)I MOLEZA NE::\I assim que, aliando doçura e manda.to <le que os ministros 

AFFECTAÇAO energia, São Francisco de Se.lle, protestantes são intelramen'te 
desenvolveu seu maravilhoso desprovidos. Refutou os er.ros 

De fe.c'to, São Francisco, se desses hcrejes sobre a natureza 
brilhou pelo -esplend·or de todas APOSTOLADO EXTRE OS 

I
da, Igreja; <l-efin-i.u os caracteris-

as virtudes, distinguiu-se tam- LEIG-OS ticos de. Igreja ,,crdad-ei-ra, ,pro-
bem ,por uma ·cxtraordinar-ia '<lo- vou que o. Igreja catholica os 
çura de alma, que ccnstilue ,a 'V-cj,amos agora, como São possue, emquanto que isso não 

FORMIDAYEL!!! 

-
; os melhores da classe· de 800 e 5_00 ré(s. 
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-sua nota .particular -e caractc- Francisco se consagra inteira- se dá com a Igreja refor.mad'L. 
:ristica. Sua doçu,ra, entretanto, mente á tarefa <le mostrar que Depois expoz cuidadosamente 
nada tinha -de commum com es- o. Santidade é perfeitamente as "Regras de fé" e mostrou 1 
sa amabilidade e,ffectada, que j compatível -com todos os deve- qu_e ellas são violadas ~pelos he
se prodigaliza em .mesuras ast.u- .res e todas as condições de vida re,1es, ao :passo que sao escru
ciosas e se ostenta em attenções I no ,mundo, que cada um pode, pulos-amente observadas pelos 
exoess-Jvas; ella. -estava nos a,n-· mesmo .no meio do seculo, levar catholicos." E sempre, usando 
tipodas t.anto de uma apathia e uma vida conforme com os seus tal elegancia de estylo, tal dis

Agradecendo â preferencia que lh'e 
tem sido dispensa-da, a F abriêa de 
Cigarros .Marrocos Ltda.,. augmen
tou este mez, a distribuição de 
brindes: Cheques, Radios, Casimi
ras, Jogos Completos para Chá, 

tincção, tal força de persuasão 
que deixava alarmados os mi
nistros ;protestantes. 

i-AO FRANCHlCO DE SALL'l<;S 
=icd·sECUi:o xx 

Re.aommenda o Santo Padre 1 
Pio XI que se tenha todo o em
penho em publicar e commen-
tar estH encycllca. E sobretudo 

-~....-----

Fumar 
é 

Licoreiros, etc., etc. -~-

* CAPITAL e J\.LI 0 BABA' 
adquirir CAPITAL , 

ter o maior f.ervor em -pra.tica.r 
r,, ,,anti-dade propria a cada es- verdadeira e solida pi-edade e! linha de conducta a seguir: es-
tado, porque são muitos os que os padres jamais es'tarão .me- i tudar com o •maior c:..i<:'!ado a:, 
andam esquecidos da. vi-da eter- lhor preparwos ,para desenv.ol- l doutrina catholi-ce. e de-sfrutal-a,; 
na e da salvação das alma.s. ver este germem, -do que quf!,ndo na medida de stUa-s forças; ev!-' 

"Uns, realmente. arsortos no assimilam a doutrina -do santo tar, tanto alterar ,a verd-ade, co• 
turbilhão de negocios, não têm Doutor e -se ap.plicam -em repro- mo atenuai-a, o'u •dissimulai-a, 
outro cuidado senão O de a.mon- duzir a so?er;:i-na -suavidade <le sob -pretexto de não -meHrid,ra.r 
toar :riqu.ezns, emquanto que ,a sua_ pregaçao. os adversarios; velar ~la forma, 
alma soffre miseravelmente de C1ta-se que Clemente VII,_ e.o e -belleza do estylo, enfeitar e 
fome. Outros, i.ntcirament-e en-1 ouvir o exame de _Sã:o. Francisco decorar 'i-déas -co'm o 'brilho da 
treg.ues ás suas paixões, a vil- d .. e Salles, .~obre scienc1as sacras, linguagem, de forme, a tornar a: 
tam-se no a,pego á terra, a pon- nor occas1ao_. da -elevaçil.o do ·verdade o.ttrahente ao leitor· 
to de embotar e abolir em si O Santo ao ep1sco_pado, tomado de saber, quando ,um a'taque s-e Jm: 
gosto pelos b<'-ns oue estã0 e.ci- grande adm1raçao levantou-~e, e põe, refutar os erros e o.ppor-,qe 
ma dos sentidos. Outros, emfim, abraç~u o Santo ~outor, disse- á malícia dos opera-rios do ma,l, 
que se conM .. gram á <llrecc:ão dos lhe: Vae, me_u f_1lho, beba -d~ mas de modo -a mostrar que se 
Negocios Publ-lcos, .não têm ou- ag~e. de tu11; c1ste'rna e dos tor: está ·animado de intenções rectas 
tt•a preoccu.pação senão O bem rentes que Jorra~ d-e teu .poço, e que se está -agindo, antes de. 
do Estado e se esquecem de seus que tuas fontes _transbordem e tudo, com ,u.m sentimento de ca, .. ·. 
proprios .interesses." que os teus arroios_ co~;am so- ridade." · 

"Els porque, Venera.veis Ir- b1'e as praças ,p~bhcas (Prov. "Aproveitando a. feliz oppor~ 
mãos, a exemplo de São Fran- V, 1~-16). • . . tu.nldade >do 3. 0 centenar.io ,ctei 
cisco de Salles, fareis compre- E 1St~ _Sao Franc1sc? realisou. São Francisco de Salles, -com-: 
hcnder ,aos fieis que .a_ santi- E os fieis e os hereies correi? :pleno discernimento -e d-epois dei! 
de.de não é um .privilegio con- a.traz da agua '.'lura da doutr1- maduro. refl~xão, ém vi-r't~de de, 
cedido a -alguns e recusado aos na do grande Bispo. nos-sa autoridade -apostohc-a. ei· 

Vitral apresentado na Ei.posíçáo da imprensa. catholicà, no Va- outl,os, mas sim o destino com- Ul\lA PALAVRA DE ORDEM: 1 peJ.a .presente Carta Encyclica,... 
mum -e a commum obrigação de NÃO ATENUAR, NE:'.\I DISSI- ~ós o -damos a .todos, ou ,con-

ticano, figurando São Francisco de Salles, sobre o texto cb Encyclica todos; que ,a conquista da vir- MULAR A VERDADE firmamo~, eomo seu CeJ.este Pa-
de S. S. Pio XI que o proclama Pati-ono da Imprensa Catholica tude, ainda que -exija esforços . • trono, Bispo de Gen~bm e Dou• 

- al.i,í,s compensados pela ale- Os cathohcos, como Sao Fra.n- tor -da Ig,;eja e assim O· deela~ 
gria do coração -e por consola- cisco de Salles, devem guardar ramos, :nao obstante qualquer. 

torpor impassíveis -como de uma interesses -eternos, posto que não ções de toda a especie - estão sempre, na discussão, a firme- causa contraria." _ 
timidez que não ,tem a .força, se d,eixe i.nvad-ir e -impregnar pe- a.o alcance de todas as almas, za unida ao espírito de ,prud·en- O San,to Padre termina pedLn. 
mesmo quando é necessaria, ,de lo -espírito do mundo. com O auxilio da graça q.ue Deus eia -e á -caridade. do aos Bispos que ,incentivem lll 
manifestar indignação. Esta vi.r- Lemos ,as ,preciosas obras do não recusa a ninguem." "Que o exemplo >do grande devoção -ao Santo Dôuto.r e dau-· 
tude predominante nascida nas Santo Bispo d-e 1Genebra, a. al- Pt'Oponde á imitação dos fieis doutor Ihes .trace claramente a do ,a benção A,posto!lc.a., 
profundezas da alma de Fran- ma se aclara e tem imp-etos para a doçura de São Franci-sco de 
cisco de Sa,lles como uma deli- a .perfeição que ,nos parecia tão sanes. E' esta virtude - a,ma
eiosa flor de· carid-ade, .pois que longinqu,a., ,e quasi tão irreal. E vd .exterforisação da d.a divina 
-ero. feita, sobretudo, de eompa,i- -todo o segredo da acção de São caridade :- que .·assegura á fa. 
xão e indulgencia,"'à,tenuavà com Franéisco <le Salles é ter ·sido milia ,e á ,soci,edade O maximo 
-a serenidade o aspecto grave de sempre tão simples e tão ·ce.ri- de tra.nquillidade. 
sua .physionomia, reflectia-se no doso, expondo tão correntemente Quanto ,ao apostolado -dos pa
seu anda.r e ne. .sua voz e para os ,ma1s profundos -pontos da dres e dos leigos adquire, quan-
elle attrahia, com carinho, to- 1 ascese catholica. do vem -acompanhado da doçura 
dos os olhares." Ora. os biogra- 'christã, um consideravel accres-
.phos do nosso Santo mostram Al'OSTOLADO F.XTilE OS c.imo de influencie. ·pa-ra a me-
qual a lueta q11• t-eve de suS:tP.n- HEREJES lhorla da ·sociedade. "Um meio 
tar .para tornar-se -sempre affa- de ,maravilhosa efficacia ,pa,ra. 
vel nara com todon -e em todas Sabe..ae quaes as circumstan- 01lt,e1· que os fieis tenham o es-
as ôccas1ões. Cumpl'iu, fielmén- cias em que Fra,nclsco de Salles plrito e o coração -penetrados dos 
te, os preceitos do- E';",a.ngelho e foi catcchizar Cha.hlais. Como I admirave.is exemplos d.e São 
teve a. recompensa. Bemaven- os herejes se recu,sava.m ouvi!- Francisco de S·:tlles e de ,seus 
turados os mansos porque serão o, resolveu refutar-lhes os erros ensinamentos façam regra de 
se.nhores do mundo" (Mat. V, 4), 1 por meio de es·cl'iptos avulsos, vida, é espalhar, o ,mais larga-

i que chegavam de .mão -em •mão, mente .possível, as obras e opus-
I~Sl'IRITO COMBATIYO. até os herejes. E' de notar-se o culos do Santo Doutor. Estes es-
VF;HE:lfF.NCIA E l'IRJIIF.- modo feliz com que Silo Fran- criptos, de facil comprehensão e 
ZA NO DgSMASCARAR O cisco <ie Salles fazia suas pole- leitura. agradavel, despertarão 

VICIO micas. n.as almas <los fieis o gosto pela 

"Po,r outro -lado, São Francis
co de Salles, era um forte. Alia
va á doçura uma energia .moral 
inquebr-anlavel, quando tinha 
que lucte.r pela gloria de Deus, 
pE>los direitos da Igreja e pela 
salvação das almas.· 

"Tal s-e deu quando defendeu 
a immun.idade da jurisdicçilo 
Ecclesiastice. ·contra o Senado 
de Chambery. Tendo esta as
semb!éa lhe dirl>sido, por oe-rto, 
a ameaça de lhe retirar uma,, 
parte dos .rendimentos. não só
mente Fra.ncisco de Salles deu 
ao mensageiro a resposta que 
convinha á sua dignidade, mas 
.não cessou ,protestar contra a 
injustiça, emquanto o Senado 
nil.o lhe deu plene. satisfacção." 

Soffreu todos os revezes e 
contradições, oom ,a mesma fir
meza de caracter. 

"Acostumara-se, então, con, 
u ma liberdade inteiramente· 
evangeiic,:,., tanto e. combater os 
vícios puhlicos, como ,a desmass
ea.rar a.s falsificações da virtude 
e da .piedade." 

)R. DECIO FERRAZ 

ADVOGADO 

ALVIM 

=tua Quintino 
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M E R C A D O RI A S 

... '°~9. .. ~•.,.T~ffCl! .. RAD I o 
UM RADIO DE GllANDE AL
(.;ANCE AO ALCANCE DE TODOS 

Um. ~homem importante 
(Conclusão da, 1.• pag.) 

que ·estão acima de toda e qual
qner lei ,religiosa ou humana 
que niio lhes ag-re.de... Mono
polisaram a liberdade, porque a 
uniram com o poder. 

"Segundo Cícero, a liberda-de 
é uma participação no poder. 
Assim, o .parlamento na Ingla
t·erra foi, dcante de monarcas 
com tend.encias de absolutismo, 
a garantia das -liberdades tradi
cionaes. Nem t-odo o poder para 
o rei, nem todô o pode.r para o 
parlamento; um e outro limita
ram a -liberdade das funções 
proprias ... 

"Não é t11do. O povo, tendo 
sua funcção, devd ter sua liber
dade. Exced·endó'·-se, prejudica
se e. si mesmo, perdendo a li
berdade que gozava. Muitos in
glezes, criticando ó seu systema, 

1 acham que entre elles não ha 
. verdadeira liberdade, visto que 
o capitalismo - a City - tem 
influencia <lecisive, sobre a im
prensa, o partido conservador e 
o governo. Em parte, é certo. 
Semp,re foi grande o poder d_o 
dinheiro, hontem como hoje, na 
Idade-Media como na Antigui
dade grego-romana, Compete 
aos homens de saber e cons
ciencia, á Igreja, á burgueziàl:"-e 
ao operariado manter o poder do 
dinheiro nos justos limites, opon
do-se aos perigos dum capitalis
mo l.rresponsa.vel e -sem medi
da ... 

"A liberdade deve ser e.dqui-
! rida novamente di!i ,por dia, pois 
está ameaçada sempre por for
ças inimigas. Assim como cada 
um de nós, a vida toda, tem que 

Lêr e propagar o 

Iuctar .para não -&et' -escravo dtJ· 
vicio e .para gozar da Uberdade 
moral dada por Deus, .temos que 
fazer -mmbem com -relaçã-0 ã, li• 
herdade .politica e ·social. .. 

"A liberdade -não é o.penas p;i. .. 
ra .pouca gente; é :para todos., 
Esse facto, já tl)or si, .tmçe. 11 .. 
mites naturaes ·e moraes con'tra 
todos os -exageros da liberdade. 
trate-se de um ,só (dictadura); ', 
de alguns (oligarchia do capita-. 
'ismo ou militarismo) ou da·!J· 
massas (demagogia e ,anarchia). 
A verdadeira liberdade, antes de 
tudo, é de ordem mo.ral; é o 
fundamento do direito; é a dis-. 
ciplina e ordem; é condição. p.re-' 
via, indispensavel, da ,paz, den.-: 
tro da .nação e nas relações in- ·. 
t.ernacionaes. E' ,por -isso que o 
Cardeal Pacelli escreveu em no
me do Papa Pio XI, por occa
sião da Semana Social, ·aos. ca
tholicos da França: "Não :se ad
mirem que a Igreja é a unica: 
e maior defensora da liberdade.• 

Ui'II FACTO CARACTERISTICO 
i 
Apresentados Rauschning e 

Sturzc, não fica fóra de pro.po
sito reproduzir um to.pico con
tado pélo mesmo numero do 
"Der Deutsche in Polen": No 
gymnaslo de grande cidadê da 
Silesia, antigamente cathollco,· 
entra, ás 8 da manhã, o profes
sor de um dos cursos mala 
adiantados. Os alumnos levan• 
tam-se e, como era costume, re
zam em commum. Me.! ,tinham 
acabado, quando o professor se 
refere de ,modo feio á oração, 
dizendo que Isso, em br.eve, -não 
se fará. mais na Allemanha. 

Como á uma .palavro. -dada, oa 
rapazes, de bom esplrito -ainda, 

: tW111&0Mi&iQAIMZMMJJ &JJJC.Cht¼JU , levantam-se noVamente e razam LEGIONARIO alto todas e,s_ orações que s,a. 
me ,8 411 blam, por mais que o professor 

tentasse interrompei-os. 
E' DEVER DE TODOS Rapazes valentes! uma das êa-
0S .. QAT,~ ~,~,I.Ç.P.~, per..tns;as .para ·o futuro! 

FRIOS - FRUCTAS - BISCOUTOS 
MODELO CONCER'l' 

Alfaiataria lngleza, EMPORIO MONTE.NE1GR·o 
RUA AUGUSTA, l.629 (Perto da Avenida) - Phone 7•0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV, BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - ()i;m frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
dlstrih\li(lotes tla 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

8 VALVULAS, CURTAS, LONGAS E ULTRA-LONGAS e SEMPRE 

UM ANNO NA FRENTE 

RECEPÇÃO MUNDIAL 

DEMONSTRAÇÕES 

AMERICO 

• O RADIO MAIS COPIADO 

GARANTIDA 0 PEÇAM 
SEM COMPROMISSO A 

NICOLATTI 
J Pra~a Ramos de Azevedo N: 18 -

Phone: 1-#23 
l." :andar 

Acce1t.amos FEITIO de ternos, trajes de 
e tallleur. 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras nacionaea e 
estrangeiras. 

Rua Benjamit1 Constantt, 159~161 
'.l'ELEPHONE: 2•5976 
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'-Congre®so d.e, ,·Gi:rculos 
QperariÔs 

São Paulo,· 29 de Jaitefro de rn3!t"' 

:Os 
Medi.cos ·· Parteiros 

e 

a s·-: M ulh·er.es}. -1· '. .. ' ij 
· ... ·, . t j 

Oii bons Meé:licor Parteiros saben{que:os· riiais<~~'érl'.gqsôiVsótritn.Mtps':/ ~ 
d~s mulheres. são sempre causados pelas congestões e'.; inflam.ações{de). ' 
importan~es orgãos,internos. _ _ _ .. ·:.,,, . .,_,,. ····:-:··· ,,.- .,. .. ,) i 

Os sofrimentos, ás vezes, sao tao graye.s: que .. mwt.as;JµµJ.he.,;~~-:;:t~µi~{ 1 

medo de enlouquecer ! . · · 
A vida assim é um inferno ;1 _ _ . , , " 
Para evitar e tràtar as congestões e às inflàmaçõeiffüternastEftoãos., 

estes terríveis sofrimentos, use Regulador Gesteira sem demora. ~ 
Regulador Gesteira evita e trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas molestias do utero, a asma nervosa,_ peso, dores e colicas no 
ventre, as perturbações e doenças da menst~ação; anemia,. palidez; 
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra
queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, ;tristezas subitas; palpita- · 
ções, opressão no peito ou·no coração, sufocação, falta de arttonturas; 

· peso; calor • e dores, de cabeça, dormencia nas . pernas, enjôos, .·c:ertas 
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas 
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas 
as perigosas alterações da saude causadas pelas congestões e inflamações 
do utero.•--

Regulador Gesteira évita e trata estas congestões e inflamações desde ·· 
o começo. .. 

Regulador Geste1ra evita· e trata tambem as· complicações internas; •·· 
qt;e.sã_o __ ainda m~is.perigosas do que as inflamações.;:~-

. Comece hoje mesmo·::-
a usar Regulador Gesteira" 

;,,, . .-

·····~··-·····~, ..•• n1.1 



São Paulo, 29 de Janeiro de 1939 tEGlONARlO _g 

EVANGELHO Purificacão .. ~ -de Nossa ... Senhora. ,,.1 ,. .. . 

Jes ~ 
~ d~. "'•.°l?m::·.'.t te ·v~ w~v na Essa festa da Igreja é tambem ·só a glorificou aos olhos de Deus, humildes". e, efu<tfuffitó· ·· MãtI~ barca 2 de Fevereiro 

A barca de que nos falla o Evan

gelho ne~te domingo, é a ·imagem da 

Igreja Catholica. Como na b<'trca na Igre

conhecida como a de N. Senhora dispoz-se humildemente a cumprir se submettia á purificação, uni 
christãos. Jesus tem sempre uma daii' candeias ou apresentação de . um rito que não a. atting!a, por- velho sacerdote que v:J.via, IW:·~1-

palavra que converte e santifica. Não Jesus no· Templo. Benzem-se nesse que fora estabeleci~o pelo proprio plo ped~do a ne~:.que'-'.ó n~ 
di,a as velas, e em. muitas Igrejas Dew,. A ... cohsideração d.e sua PU• deixasse--:•:morrer ··sem,:,· .. ter v1sf4 

nos façamos surdos a essa voz divina conserva-se o hab.ito cte se oi:-ga- reza, dê.sua insigne dignidade; da o ·Messiás> adia.nt.oii~se ':é disse:~ 
. se· faz · _ nizar,_ a~tes da:.celebfl1.ção da San- caducidade desse rito, nada disso Agqr8'.:, deixe.e \pattii.-. em p~:~ .... oj 

. I 
QUARTO DOMINGO DEPOIS DA EPIPHANIA : 

: que_ d t ::~a.~i,s,sa. uma p,t.:O!<l~;.sol~e i~pediu que a mais pura das Vir- voSS<>,-servo. ::E"o~ os-:;~~~;:::~@S'.j 
ja Catholica 

'Jesus1 pe:rma- .. 
nece dia e 
noite e :: ficará 

' OUVIr en :rO· . .-ehi. ·que são.i·Ievadas'·as velas a-cce- geris a elle se subméttesse. Era essa· viram o .;..~u ·.-sa;1vador,dJU~. '.pte-: 
r.;van~elho segundo._ São. ~tb,eus, cap. VHÍ, vers ..• 23~2'/. de a):.. _sas -~~,W..~Ollsand1;> .. , Jesus· Chrlsto, l~í .lll:posta po: Deus.. E hoje, parastes' (lfüp.j;_e dos Olli,Qll ,-,mw.4 

Naquell-e tempo; subi~do Jesus para uma b~tc~, 0 . se• n<,>SSa .,que.::~P,:t~sentado';:a Deus n_o tem- _.<;iuantos · cathol1cos_.: ha que hesi- ll!WOOS:. Luz:::va~ ~c::larar ··os::)~éri°;;;~ 
guitám ~tts disc:bui~~- .E iogo sobrevciu . útti. gra:i:ide .. nióvi- ma. Por ve- plo, foi ~audado: pelo vélho::Simeão ·'tâm em seguir as.;preS/)ripçõe_s da ~tô:f e · glÓ1"iatde · Israel vosso pa.; 

até a c6nistin:'i- ménto no ~r; ':de:: titf s:.tt~. qµe a batcii .t'ifuní.er~à-se nas z:ê s tropeça- COJll.O a luz que veiu para· füuminar .Y~.;-dadetra Igreja, .. #:>5ª lgl'l:lja v6! . ..:·.'. . , 
ondas; iiias.Jesúsdorl)lia;,EJ)'.tão se chégaran'l a·eUe os.silús os povos. .co~stantemente · vivifféada pel~ Maria e .. Jo$é::-awn1/::a~:.i;e,4°!) 

mação:>dos se- discipulil's, e o·àcor~t'~ dizendo: Senlior,·sa.Ivâ-nos,que mos. Para que' A antk•a 1el mosaica ordenava Espirita de:,Deus/ que a torno.-::que/se diiiiia.)do M-erihio.'-,sifüe1foi 
E , d ll pe.r. ec. em. os. E Jesi.ui° Lhes ... füsse: P. or q'úe temeis, homens de .., t ·.· •- · t ··, b 1 ta · 'd·1· ·: · a:a· ·-,.:E,:;,;;: ... ~ ... · · ·.·.· · ·1 ' culos. e a, n e s s a s occa- nne. a ...,,;,her .n:µe t1·vesse um filho e ern~men.,., ac ui:t1, .. ~ sq u .men- . sse am : · . ,,.., nJ.e.,.,.,..o ve 11 poµca fé? E levai:i:l:anilo:•se, imperou aos ventos e ao mar, "" m.,... ,. te . i .. . . . . . . , ., . " .. 

e neHa · -.ique e ·.-!!eguiu-se uma gi:and.~ bona.Jlça, E. ent-íw os homens se SIOeS não en h6tnem ... se apresentasse com elle mfall vel, e absolutam~nte san- ao.;~undo;.-para. ~ e·,re~~1 
· · · ' ,.; admirà.ram, · dizendo: Qt1~m é este que àfé os v~At-Os e o : - 40 djàs~:aiiàoJ13.:n<> templo para ser ta_ nos seus lll;~~ps e nos .. s~us ção de muij;os de'·'I~), e:·.~ 

'Jesus i,;.:;placa _:ma, .. ·.1· o obe_deé:ilim'? .. ,.· . .. . C O ll trem OS. nurif!éâ,.., D•,•ra_··nte·todo esse tem- -~~~~~~~~~~-··t;;.~.'.., ..... ~,..,~,.,.:.,;;,,;_,;,.,~-.~~.., ...... ""' .. ,.,~..,...,,.,...,,.::;,._:,1.,..,,,,.,,.,~~"~ 
•J:,' .. Y.'. \li.W• ':' , , .~,., 4 • ""' ,,n ""'a•~""',..,,,,.-.;.~ ... ~~;;tr •• V.i,.T4~,;<r-. • · ·• ·.:"!i,-.;..,.,. .. &,.,....,~.,T"li""Ao."'"~\~..,...,.~ .... A-T<lot..T,A.T...,...-~fl 

.'as g r :~fn d e s . a morte e a ~~- a m.~~er erâ exclu~da d~ tem- ~-:: " . ··:. .· ·, ·. . . >\ ','. . . ·. ' '·:·?·'.- ·~! .. ª ... .... H-· _ .... ·it ··--·--·.····--· .... J i>io ... e ~.depois .. da purif!caçao era ~ .._ -.,e·lad·ora P·red·l•I" ; .... ~. 
tempesta ·es qµe.J~ôr vezes se levantam. :Petu~?t° · ~? _emo .. nos.: para esus_ q. ue: -i:1_~_::~9'16.aq.w.~~Hda na communhão ~-: ~ ..C. .... ·.. · · :· .:~-·- .· . . ·. . ·. · ~... 1 
Nã.o:·~ivê:rp.o_s.jêrrfor.a.gúerra; que con~ par:9e-. d~rm1r, m~s que na reah<f.~<;!e .ªºs:/ieis •. :· ~i ntJ.A JOSE' BONIFACIO N~~\39.-.-:- 2.º a.mfai:_.• i~ 
tra a/IgrejâffáZém' ()S:irnpios e::os maus esm~·attento e:vig1lante.·, . 1'4~r~. al)SQ!Uta~ente i~ema ae ~ - salas 4 5 e 6 - Poite:::·2-2401 1 
===·=·.·::;-:-:,:::/:::: .. ::=:·:;:=:·:--='::=,;:;:=:-:-=:·.=··'·=· ===~--.,.,:...,,,,mri,·,-~;=::::·,======· =:::.:· =·=·=====·=·=--:=====~ toda, a l))a;cuia, CUJa maternidade, , ..... ::--. 'sob a-::exclü:iv.:â--r_e_s_p_o..,.nsabilidade de ~E~' ~I' 
C .. .,,_ .. _rt&_f~:....>~. ·.· ~~k~:l_·~ .i ·_':~.-. ,:§l•~n:/Y1!.III ,;:n!'-.11,JC· .·~ ·-:-~1!t(t .\ A~·~::,.·· · •,,·._. e. i 'NATO ALVIM)ijALDÚNAD(t que trât~ de' i •. ,·1:1:_,.,u fJNU~HlflATAIU.-• .. u.,,,11 .· u Uu f,,#J I• immoveis:cw~-<l~:J~p!};:ha 29 ann,os; s~m·-uma • 

niÀ'nE PROMESSA . >:t:Jtien~.}.·a .. ç.So mo:,;k·, ·:ios::espedtaculotf): FilJlles que_ serão a:J~eciados 2 ·.unAicda-::re,~l~'W,M~P-;}-.. ; - . J,~ 
. , . . .... _.,.,.,. _ . ..· .. .. , na, pr(!l'.1.ma semana ~i , rnin,t~:e,t1ç~o\de ü~-~.as,: comp:i;_a. e vendá !\~_ 

''(Da Nova}J.lli,~t:~1·:com An- :\ Algum~s -.-~~siÍ~gens, entretanto, pelas' cbtÍipetições athletlcas do ··. ~: de im~<;>~eis)>qf cór;ita_.ptopria é d~fterceiros;· :
4 ~rea ~ ~:,Adolplie Men- :~éixain algo 0/°desejàr, qfier por ·que pelai:;- livros. O a_mbiént.e ciçi' :·~IGAf~,NHA :- - Desapprovaito (+:: adeantamentó /sobre •: i:iJi;tgueis, hypothecas, :!~ 

'JOU)o i' a..ttitudes_ lnçórrect~~:de persona- filÍ:ne·,l}.ão é'.;:naqa;·:;flÍ.vÔravel : 6. :;:;:Por:,: Cinelandia" revlSta · pu- ~· conselhos, ·::·s9bre.-'ii°cqU,Í$iÇâO de pfopriedades,' ;!t1. 
. .' ..... · \ géns,/i:tuéí.<: pelas traduções, <iue mocida~~ de:·n<i~: terra. que ~eve ? blic_ada em Hollywood. ~: advocàci_~ .:.e. fu. g_ .~raV infprm~ções sobre inqui- :i~ 

, . Este filme_- _é_.~ _nlàto_:.ia· de ar-. A~fsempí~.:_:;:'s_~_o fe.lt~s:com _dis~. fiGar,a::~1vo_'4a 'educação mêder.- :.' . 
1 

(i, 1· -~· .i?•···a .. .. "'! · ·:+: 
'tJStas desempregado_s.. No todo ·ereção: Pele/natureza q() enredo, n!i;:'.preg~cta.';:pelas unl\'eisidadés -.~l?<IWUROS DE AN.NABELLA - ~: . mo~:.e ~ia. ores. N' . • ;+; 
lllle não· 'apresenta mconve_~~~nt~;, não/int~t~~a .. ás cria_nças, e rião am~·d<li!ÍÍii~\que. adoptàm. a: :·co~ .::/Acceita:el P.~la ,'.'.Legii!-() da D~~ ·i ., . pao-se .. ,. mformaçoes pattlCUlar()S e : pan~ :, 
Ha scenas mais _ _. ~U.--~~nps ' co:im-.. conveni ... á,·.;'.àdolesce~~s. . -.~.:d.:.~.:.o,:a.: ~11o_:.:_I,:~élai. má 11,w_ uexw, 'ia_·. que ·.::,:··· cencia '- .' . f1<· ca;r1as •li ,., . ' ! ;_~ ·cas que chegam 'à; agradar. O que .,._.- .- : • ..,,. ~ 

ta d ·itC 1 é' id""d ,•,,-Cotaçao· AcceJta.y~l para.adué:;~~~;J,!!,c;:w_::Pos.~.exe~.<;~1:,:;:~~:::nos"'.:;, .... · ~:., ...... ,, .. ~~ ··w °'. · ....................... ,. ....... ,, .;~~ 
se no e cr cave a.V i:>' e 1r ' • ·-. 'll'fli:•:nmojrlR:(W;:;;jji'J,gail}Qif:q:ne·o filme : ,, · .... •:,-: . .-·.• .. _.,.. .,. . .-·, ~~~~~.~,.+...+...+..~+:~~+,.+..+...+...+..+..~ • .+..~.~ • .+..~~ .. .+..~~+..+..~.~.+..~ 
·um grande 11:rt~1,~a que::taz º pa- ~·- ·. $(~~i'~::::à~~~êi itos<"àcimtos. · :-- "A ORO-EMº .. -: :::-::: -:-:.:-.,· -: 1y · · .. · ···· · · · 1 
•.pel de bohemiç,,··e:,em -cuja __ :vtda[ :\JAMlm!O D() PRAZER. ._.:,::•.' .-:·:-:,.;.-.-,:.:;::,;:-:·>· ,:- '··,< ·· . .:~. ;.-.- ·: . .- . ·:-:.--'·. . ,: _!íns. '·'.·Sem:. os Jllereclmentos da ser um signal de contradicção.i 
'.ha varios .cfsal;l_l~ntô~, :c6µ:i:: ~1::.: f f<·,<:/?taç~9 ·.,'. AcceJt,avP.t .. nnra adul"i \ ~~~'l'A . D~ ::. Ctn.,T~ _ :: :santa,,: Mãe;: de i t>eus recusam-se Vós mesma tereis a alma -yarada;/ 
·vorclos. E~e.:; é: .. o \maior:· dos.: m-,_, . . . . . ,:tos;_,. .j~~~~dJ';,~~~~lredo, ··· : a · obedecer . ~~Is incompíl:~vel- por uma aguda espadl!,, e assim\ 
convenientes enciint;i.:#l~s, xn,11;s, :! . (Da Fox, c~m Ricard0 ,Cor~ : · ,.. . .. .. . . . ... . ... . . Í,irftiÍÍii'~- pÓr · : ·~fill~e mais gr~ves. Marfu. ·/ qóe serão patenteados os pell/l8,Jllen;, 
·assim mesmo por iníóni:iaç(i,o::·iü- :' tez e Phy~ Brooks). · :::·?·HOTEL:.nn!.: NAM:OltADOS _Tr1$tão··ãe Athàycle'. · fºFª saud~d~, com estas•_pa.Iavras tos occultos no coração:--qe Úm/ 
-0lrécta. Entretá.nto,_poi?iSs'O e:;por . . -~ , )/ ... . .-.· A.sslgnat~a. anmiat:l!5$QOO_.:,. ·: ~~? Anjo. A.,ve: cheia de gra- grande numero". Tambem 'lll:l_lai 
uma ou outra/;>pàs/.agem . que , Filme pollci~l que· ter~ina,, ~.om (Bit :;.:t):llüÍ,µça, ~~.m Hermann com o r)r. Paulo Sawaya . Ç{l;:.-' e que ac.Qe1tara que q Es- velha ... prophetiza·: chamada Axina. 
possa dar m~tivo.,á·.-rài~.-.~- cóm-J a Vlctoria>da Justiça. U1:_1a jo~~m (Tliimid~ A.V Brigadeiro Luf!t'.:'11. tonlo pirito de Deus descesse sobre filh ·a Phaº l te d .· ind . ' 
prehensão, nãp/o'• julgamos .-pro-J de boa fami~la inc~rpora-~e ª um • No :-3005 C : Ella, podendo · conservar a sua tem\ e nue ' n ° / ~-· ao 
Prio ás criançás. band0 de cnmi_nosos, j;órnando-s.e lllste tllme · · aprescnm testas e · • . · pureza prooi.ra no templo o per- ~. 0 na mesma occas ao, ptor-

l d lll N fi 1 d Telephone: 4'o03i7 <i. • ' · ·1 b • rompeu em louvores ao Senhor Cotação:·.Acceitavel pa,.r1t·adul-1·,ª ~.a._e assass. ª· 0 na.,. .. 0 paisagens.a1,1S,~Ôflicas.'-Cqnt~m va- CAPITAL ao como·quaquer po re mae. f t : 
.~-,,. ·· .......... ·. · J.f.!lme ella é_ morta "'bl.o .. chefe_do_ · · .,.,....... · · E a s·ua descendenci·a real· na-o e alava a odos do menino fa•. 
""" 1"' .rios roml:\n~es· d(;!;:a.,. $cenas in• 

ban,do. Embora o amQ!ente n.ão .discretli;Í> ... ~.m>,r~~:je :,duplo sen- i111pede que offereça o sacrificio zendo ~ue todos esperassem a re-: 
Jjó MUNDO NADA SE-LEVA seja.:Javoravel aós Cr!ciirlósos que :efoo tcifoam·,to:'.fti>tel:'.dos Namo- ~ .. proprio dos pobres. dempçao de Is:rael. 

recebem a punição, achamos que rádos';,:::-p~o .. }ew~=,,i,idavel á:s Sociedade de Sao E o proprio Filho do Altissimo Esse costume de Purlffcaç~o 
. (Da, ü>lUmbla, com Jean eSte filme só pode ser assistido ~~oas:.·capti:~~ifêié seiit!r as_ suas ··:V·. 1·~.·;:,:n:i:t,:'e' .- .·. de p 1 ,não se furtou. ás leis por Elie I consei:_vou-se na Igreja Cath.ollca •. 
· Arthur,. James Stewart e .IÍOr adultos. · más influencia,s. ""' au O mesmo impostas. Elle quiz ser As maes que se apresentarem na, 

outros). :::- · --.,; · ···• · · · .. :., ·,. Cotação· Acceltave1 para actul · 1 em tudo o nosso semelhante, e, Igreja assim que puderem;:: com· 
, ~;. .. ·,-. ,;, .. ,.,..,.- .. , ... . . . tos. . • , ·1 . __ cotação: Re.strlcto, \ Ç~p§.~,~? f'artíéular de embora não o , fosse no · peccado, o pequeno fructo de seu ser, re-

L)t.;V.P.!l~Ç.'.;déf~'fflíldá.'.: ?Íe~ filme ,•'., ' •:A.e. heropita , quiz ter. O est!gma doloroso qu,e cebem Uma benção especialíssima, 
fi.ãq' é ·má.: Df~n~o.:-q~e<,dó:'.~tfu- CALOURÂ° ·EN·'.nl~ CALOUROS -AMANDO SEM SABER .,__.,..., lembrava no seu corpo o pecca- que é ào mesmo tempo· · uh-iili 
do nada. se leva, faz. uma critica , do de' nossos primeiros paes. acção de graça, e um Incentivo 
.severa áquelles que. se escra'Visam (Da, Pa. rámoun.i, com .Hetty '(Da. .-,.- Watn~r, ' com·.-.- l>rrol ,, S,eallzou•se, como nos an Mas Deus "faz descer ós po- para que seus filhos sejam cria,,. 

· Fl;iinn,,,Ollvia dé Havilland:e· nos d ·;; ao dinheiro, abandonando ·aml- Crable e Williàm Henry). , · · · eroso~ dos thrnnos e exalta os dos para Deus. Rosa.Uii:d:~Russel) anteriores, .:-.no dia 8 do corrente, zades, descuidandp dos · deveres 
do lar, faltando â obrigação de Apresenta a ví6a esporí;iva. de · a festa .-do·· Natal dos Pobres. 

· Este · hune · encerra · umâ ·:~.-boa 
solidariedade para com os seme- uma universidade americana. c'riticã. . ~s casamentos:-." moder- 'tp.alawras aos Congregados. lhantes. Ha mais Interesse do~ alÚmnos · , .. rios", que. são feitos num dia e 

Deu inicio ás festividades Mis
sa e Communhão geral _dos con-

ADV.ô.G:N.ll.OS 
Dr .?Vi~~rit~\Melillo 

l'n,ça .da.Sé ~;~_::s\-·.2.0 an!lar 
. :.: ... ::~~r:):8 ·: ··. 

Dr •. :'PJJhio/Corrêa-::d~: 
· · ··óiíf êtra · 

!tu& QuintJÍ'io.:::Í,So6ayu:va. N.0 5~. 
1.0 - sa~:>323 .. -- Tel. 2-7276;· 

.,'.· . .... -t 
Dr. MiJfon· de. Souza 

Meirelles 
flua QuintÍno. BÓca.yuva.: N.0 54 
1.11 .- Bala '.319-:-~.-:.Tel.: 2-0035. 

DR. VALENCIO DE BARROS 
R. S.' Bento, 279 - slloja - si 12 
Phone 2-1796 -<:-:,: S. PAULO .... . 

J~aquim i>/Dutra da· Silva 
aua Benjamin Constant N.0 :13 

.:
0 anctar - Sala. 38 

Pllone: 2-1986 

., 

I
"·.:-: 

Prof. Dr.''
0

A:-: F. CES~RINO JOR . 

Càthedritlco da :- Faculdade de 
-:·:·:·:·:.-.- . ,,.<ie Birelto:.-_·_· --

R;\Quit\tin~· ~o~~~~va n.0 54 -
T~~:\2~ss01 _,: (Ca~ da,s Arca-
:/da~). De 14 ás 18 horas . 

:· S. PAULO 

Dr. JOSE' ::ÉGYDÍO BANDEIRA 
,DE ,Jm!:LLO. 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 
6.0 andar - Sala 6. 

Drs. ALVINO LIMA, ERNESTO 
· CHAMMA e NILO S. DE 

CARVALHO 
R. Quintlno Bocayuva, 54 - 5.0 

and. - SI 509 e 510 - Phone 
2-7893 .. s, PAULO 

dissolvidos no -seguinte. · frades e pobres soccorridos, ús ·.i.· 
Meu Irmão, 

Repara-se em varias scenii,s 8 horas na Matriz de Na. Sra. Há certo +-•mpo te propuz as exhortações luminosas do. S._ ant'"' 
muita falta,de respei~ ao matri- Acheropita. n- " 
monto. Os à<!olesc~ntés não devem Padre Pio X, ~cerca· da Communhão frequente e quotidiana. 
assistir;; esta pell!éuia. Em seguida foi servido café aos Além do ,j_ejum natural, duas outras disposições se requ!lrem: 
· Cotação: Acceitavel. para adul- presentes e logo depois realizado estado de g.raça e intenção recta. Quem tiver a conscicncia livre 

tos •. · 'Í · .. · no salão de festas da Igreja, um d d t l · e pecca o mo~ a , pode commungar até diariamente, com a appro-

.ALCATRAZ 
feSUVal offerecido pelo corpo vação do confe§sor, juiz autorizado nesta materia .. A intenção recta, 

1 scenico da Congregação Mariana. cQJno bem disse o 'decreto pontifício, consiste eni approxiínar-se do 

(Dà Warner Bros, com Ann Durante ª solemnidade que foi banquete sagrado, não por vangloria, nem para captar aniiza,des ou 
Sherri~n e John Litel) honrada com a presença do Exmo. sympathias, nem por motivos humanos, mas unicamente· com a: ln-

. e Revmo. Monsenhor Ladeira M. tenção de curaf-se pela, presença do Autor da vida e Medico das 
:;:: Assumpto ,;cmnmat - _-:-ga:ngs- D. Vigario Capitular da Archl- almas. 
tets " •. assassínios. processos;,, peni-
~f,)<l'iarlos> .-etc. - ._.Procura. mos- diocese . de São Paulo, falaram, Quem anseia pe~ visita diar.ia .de Jesus, quem se esforça por 
ti'a:r:c/esfórço da policia para re- alem de S. Excia., os drs. André aproveitar das_tgraçàs,Eucharisticíi,s, por certo há de corrigir-se e 
pl,'jmµ-/a a.cç.íj,p·. ~os chamados Silverio Borrelli e Manoel V. de melhora.r, dá gloria a Deus:. não é esse O fim do Santíssimo Sacra-

:;\l:'tit)#i1~os >lil~bliccis.'.''.'. O assumpto Azevedo mento? · · 
'é°?i>l'fclJ.µcllçfàl ;. á juventl!,de pela 
s~~~irtão <i.úe pocle; provocar. Só 
pô~lé:-ser. visto pór-:adultos. 
· }°ó8tação/Acc~it~ve{para 
·tos. 

Ao meio-dia foi servido um 
almoço ás familias soccorridas 

adul- por esse Conselho de Caridade e 
distribuídas Roupas e brinquedos. 

Meu Irmão, não te apanhe ·ª somnolencia e o desculd~ 
vida espiritual. Levanta-te mais oedo e approxima-te com fructo 
teu Deus e Salvador, presente na sagrada. Eucharistia. 

P. MARIANO. 

Ar . . )fissional 
.DR. CARL<:i°s'· .. MORAES DE ,··o· -:::E· .-N· ::-.:T::-.· ?1·.- ::s· TA s. M E D I e o s 

r GYNECOLOGIA 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molest1as de senhoras. 
Cons.: Rua Sen. Feijó. 205 - fi.4 
Predlo Itaquerê - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo Ellt.s N.º 301 ANDRADE · ·-: :.;: · · 

Phone 7-1268 Rua. Benja.~in Constant, 23 - ·:- ·.· '.·:.-:-: ·. ·. · · 
4. 0 

• andar - sal~ 38 - Phone 2-1986 Arnaldo ·. · Bartholomeu CLINI CAi GERAL 
.·. > :- $. PAULo:: C1rurg1ão-ôent1sta Dr. Celestino Bourroul 

Cons.: das 10-11 e. das a ás 17. 
8abbados. 10-l l. 

DR. PAULO MÓ~ÉTZSOHN Raios X - Diathermia- Clinica I e A . ·: · . DE CASTRO ..... _. Dentaria em Geral. 
R;: da QuitaJ)'.da, 139 - 2.0 andar RUA MARTIM FRANCISCO, 97 Cons.: 
Phor,.e. 2-676~ . · S. · P.AULO Telephone. 5-5476 

Resldenéta: Lar~o s. Paulo, 
Telephone: 2-2622 
R. Qulnti~o Bocayuva, 
Das 3 ás 5 horas. 

3E 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 

Drs. DIMAS DE OLIVEIRA .. CE
SAR e JOSt DE TOLEDO DR, CARLINO DE CASTRO 

Escrlpt.: R. Quintino Bocayuva Pelo curso de doutorado da Fa
N. 29, 4.0 andar - Phone 2-8208 ctÚdade de Pharm. e Odont;· de 

DR. LUIZ P. CAMPOS 
VERGUEIRO 

R. Senador Paulo Egydio, 15 - 9.0 

andar - Phoue 2-3323 - S. PAULO 

DR. JOS€ ESTEFNO 

S. Paulo - Cirurgião D·entista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especi!\,lidades: Pivots; Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 

DR. RENATO L. MORAES 
. PROFESSOR DE PIANO . -

Diplomado pelo Conservatorlo 
Molestias das crianças Dramático e Musical de s. Paulo. 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 Pro!. pelo Instituto de Educação 
J)as .. 2-as"4--hOl:'aS""·' ""'" ''êfü ffiiiv'ersidáae·· de. s. Paulo .. 

Res.: Rua Tamandaré n.0 9'1'1 AVENIDA RANGEL PESTANA 
Phone 7-3128 - S. PAULO No . 257-Phone 2-5402-S. PAULO 
DR. VICENTE DE OLIVEIRA 

RAiilOS ENGENHEIROS 
Rua Benja,min Constant, 77 -

FRANCif;CO EUGENIO DO 6, 0 andar - Phone 2-2988 - Caixa 
DR. FRANCISCO P. REIMÃO AMARAL Postal 3276 

. . HELLMEISTER I l JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA 

e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, l 
64, 2.0 anda!', s1 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. PaUlo 

Da clinica Obstet::-ica da Fa
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestlas de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 ãs 
15 horas Res.: Avenida 
Tuma.~ina, 90 .:-7'": Tel .... 7-0401 

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, colleglos, 
residencias conectivas. 

R. São_ Bento, 224 - 1.0 andar • Rua Fel!ppe de Oliveira N.º 21 Rua 15, de Novembro, 150 - 5.º 
af 3 .. •.-,Phona,2-~~-~9.:: S. PAULO FHONJil 2-8785. -:-:-~ .~·- P:AlJLC:>_ a:ndar - sj ~l-55 .... Phone 2-6365. 

Liõero Ba.daró N.0 6'1 
ijÃO. l'AVLO, 



·1;...... 6 ---?=======================~L~E~G~I~O NA R TO São Pau!o, 29 de Janeiro de 1939 

o plano quinquenal 

A NNUNCIADO •ha alguns me-
zes, acaba de ser decretado 

o plano quinquennal brasileiro. 
!Acha-se compendiado nos decre
tos 1.058 e 1.059, assignados a 
19 do corrente pelo sr. Getulio 
Vargas, Presidente da Republi
ca, instituindo o «plano especial 
de obras .pul;Jlicas e apparelha
mento de -defesa nacional". As 
despesas com este fim correrão 
por conta de uma ·receita extra
ordinaria., ,pois a ·execução do 
pla11-0 está orçaàa em 3 milhões 
de contos de -réis a serem dis
pendidos nos 5 annos. A receita 
extraordinaria ,será obtida ,por 
taxas a serem criadas sobre as 
operações bancarias em que o 
Theso1Ír6 tenha copartici.pação, 
pelo .producto das cambie.es pro
venientes, do ouro metallico já 
ndqulrido e. a adquirir, que ex
ceder a 28 toneladas, pelo pro
dueto de operações de credito 
realisadas .pe.ra o fim especial de 
que tratam estes decretos, .pelos 
juros de conta especial aberta 
no Banco do Brasil e pelo saldo 
a.oo'so verifi-cado na ·execução do 
plano, no anno anterior. Para 
1939 já foi aberto o credito es
peCial de 600.000 contos de réis, 
divididos pelos diversos ministe
rios -e ,pelo Conselho Nacional do 
Petroleo. 

O regresso do sr. Mello 

Franco 

·cHEGOU ao Rio de Janeiro, 
·, de regresso da Conferencie. 
~an-Americana de Lima, o sr. 
Afranio pe Mello Franco, chefe 
da delegac;ão brasileira. S. exa., 
em ·entrevista dada aos jornaes 
cariocas, affirmou que a re
união de ,e Lima teve os melho
res resÚ:i'tados, tendo insistido 
particularmente sobre a appto
ve.çll.o do projecto de ·suppressão 
das barreiras alfandega.rias <
sob_re a •moção. de solidariedade 
continental. Declarou-se o sr. 
Meno Franco -confki,ntc em que, 
os ·resultados da Conferencia de 
Lima influirão sobre ~t Europa 
perturbada politica e economica
mente, porque os .povos do Velho 
Mundo terão, na politica de con
fiança, de paz e de justi<;a da 
America, um exemplo magnifico 
a seguir, 

Notas economicas 

e cornmerciaes 

·e Na fixação da despesa da 
Es'trada de Ferro Central do 
Brasil, foram destln<l-dos 84 .000 

· contos de réis .para a execução 
de diversas obras, · entre as 
quaes, a electrificação de novos 

. trechos e a construcç;ão da novo. 
· estação D. Pedro II. 

·o Vae ser installada em Ipa
nema-, neste Estado, uma usina 
de beneficiamento da. "apatite", 
rhinerlo que, devidamente 'trata
do, forn.ece um excellente fer
tilisante para as terras esgota
das . .Já se encontram ·no Rio 4-10 
volumes, contendo machine.s des
tinadas á nova usina. 

·e Ha gran<le interesse nos 
.mercados da Argentina, Allema
nha, Inglaterra e Uruv.uay, pelo 
pinho brasileiro. Em 1937, a ex
portação dessa madeii-a se e1e-
1rou a 206.000 toneladas, no va
lor de 51 mil contos e nos dez 
primeiros mezes de 1938 a 169.000 
toneladas e 46 mil contos, 

e Para rncenf.lvar a cultura do 
trigo no Brasil, o governo de
terminou que as firmas moagei
ras são obrigadas a adquirir tri
go nacional em quota. nunca in
ferior a 10% da moagem apura
de. em media a.nnual no ultimo 
!Juinquennio. Quando não pude
rem adquirir totalmente a quo
!a correspondente, deverão reco
lher ao Banco do Brasil, a im
por'tancia de 12$ por sacco de 
60 kgs. de trigo em grão até 

· completarem a quota estabele
cida. 

lho Nacional do Petroleo e ao J 
Ministerio da Agricultura que 
para lá enviaram os -seus techni
nicos. Os terrenos onde acaba 
de e.pparecer o ·petrol-eo, perten
cem ao governo -federal e nelles 
vão ser -effectuadas novas son
dagens. 

Noticias :mili.tares 

j ?.?J 
. . 

BRA I L Schach't, ordenada a 20 do cor
rente pelo "Flihre1·". A presiden
cia do "Reichsbanl," foi entr.e
g-ue ao sr. Funk, ministro da 

cabem os estudos e a solução do 2. Cherrington Esteve, e m Economia e o communicado of
problema -siderurgi-ce, a. electri- --------- vi si t ·a ao ficial sobre o succedido diz que 
ficação da Cel'ltral e sua liga- Brasil, 

0 
sr. B. M. Chcrrington, "a rcconstrucçfto <la Grande Al

ção com a Sorocabana, _ e.m _Osas- chefe da Divisflo de Relaç.ões lemo.nha exige que a :politica 
co neste Estado I d economica, financeira e mone
N;roeste com • ªt 1;açao a Culturaes do Departamento d-e taria seja dirigida "'ºr uma uni-= es ra as pa.ra-, Estado Norte-Am~rica.no e anti- ,, 

O sr. Hiranuma, chefe do go, 
v-erno 11ffirmou em discurso que 
pronunciou pera11'tc a Dieta que 
só 11aver,t paz duradoura no 
Oriente, quando o Japão, a Chi• 
na ·e o Mandchukuo tiverem ob
jectivos comanuns, 

* 
As informações sobre a guerra/, 

sino-japoneza resumem-se a no-
ticias de bombardeios aereos de 
lado a .Ja'<l.o e de encontros de 
guerri.Jhas chineza.s eom elemeII.• 
tos nipponiros. ·"" 

Politica Americana 
guayas, 'cm Ponta Poran, a re-, go. divector da Uniflo das Asso- ca ,pessôa", neste e-aso o sr, 

O O àddido naval argentino, modelaçao de numerosas ~estra- i ciações Chrtstfls de Moços, da l<,unk. E' o que exprime de ou-, 
capitão d-e fragata, Alej-andro das de ferro, a -c<>nst1-ucc;ao da·· Cal'f . tra ,!11ª':eira o "Ne.tional Zei- - O s·r. London, que foi e,,(!.• 
Z:a.guirre fêz entrega á Escola estrada. de ferro de Corumbá ai 3 

1

8orma. v· ·t B .1 tung- _ dIZendo que, com -a no- v.ersario <lo ,sr. Roosevelt, na ui-
Naval Brasileira. de uma collec- Santa Cruz de la &en·a, na Bo-1 • ueco '.s'. ou ~ o ra~1 o mea_çao _do sr._ Funk "a subordi- tima eleição .presidencial, pro-

livia, com a -extensão de 700 ki-1 CJ uzado. - P O 1 ta· naçao 1ncondic10nal do . Banco nunciou -um discurso =m Topeka,, 
ção completa dos .livros a<lopta- a ·- "G ti d" C t I d ~ dos -na Escola Naval Argentina, lometros, a construcção de nu- vioes sueco o an . en_ ra -a All-emanha, a sobe- Kans-as, ,af.f.irman-do que os ame-
E' a seguinte a dedicatorie. des- m~r0':_03 31eroportos e _campos de i 

4 
I . . < ra:1:u1. do Est.a.clo 1 se t~rnará em rica.nos devem ,estar unidos 

ses livros: av1açao €-m todo o .pa1z, a a.ber-1 • nconstitucional o_ -~t- bi.eve uma realidade. quanto á politica externe., sendo 
"A' Escola Naval Brasileira, t~ra_ de eS t radas de rodagem, ·,:n-' . , _ _ P' c1..o A _demi?são do sr. Schacht é ess-e. 

0 
motivo_ de t~r accei't? o 

como testemunho da tradicional t e ';1-S quacs se destacam a Rio-: Tribunal_ FN1e1al, est,1da.ndo o considerada como a victoria dos convJte .para lr a L1m.a., Disse 
camaradagem que vincula - Bahm e a. Curityba-Po1·to Ale-' ,Lntc-pro3ccto do Estatuto dos extremistas do n·3zismo com que a ·d(\mocracia foi derrotMa 
bas as i_nstituições, fiel ref~~o gre, etc, Tendo q'.1,e cingir-s<> _a~s · Funccionarios_ Pu_blicos, conside-i grande ,'lugmcnto no .p;estigio em Mu!1i-ch, -mas se r.ehabilito_u 
da \nquebrantavcl amizade que I recursos ~manceiro~ .determma- 1 ou-o 111con_st1tuc1onal _ ~ª- pa~t: do sr. Go.ering. Receia-se que e. n~ _oapital peruana e a segmr 
une a nação <lo Prata á Repu- d~s na -lei, o gene1al Me1:don<;a cm que p1 etende to, na, sua., Allemanha com esta "nova ex- criticou o -sr. Roosevelt, por não 
biice. do Cruzeiro do Sul, offe- Lima ~ccrescentou que -est-c an- normas ,extensivas __ ao_s mcm- hibição nazi.sta ,no .palco mun- se ,preoccu.pa: com O que suc-
rece a si.mpJ.es e sincera home- ne _scrao vcal_1sadas as ohro.s de bros do Poder Jucl1c1ano. dia!", e-orno dizem alguns jor- cede -no_ Mllxico, onde impera 0 

nagém de seus livros de estudo. maior urgen:1ª e que melhor_ at- n-;1.es fra.nc,ezes, esteja. prepa.re.n- commumsmo. Accrescentou qM 
A Escola Nava.! Argentina." tendam aos mtcresses do paiz. 5. Fronteir::ts Foi e.ssignado do uma nova surpresa para a a ·lucta _é ~ntre a democracia e 

. · -------- no Itam<1raty, Europa. Por outro lado, a no- 0 total!tar1smo, englobando-se 
O Foi offerecido um al_moço, Desastre'-' de a,,iaç·a-0 meac __ Sto <lo sr. F'unk e' cncn, .. rada n_es'te, o communismo. Criticou 1 G t e '-..7 o rclatorio geral dos co1nmiss:1,- .. 
ao ?orone us avo ordeiro de ------------- ,·ios hrasil<'iros e inglezes que como uma. tento.tiva <le impôr o finalmente as excessivas despe-
1'.'ar1a, nov_o ~hefe da Missfw Mi- rffN·tu·a ritm it dcmn rr•1c:io das domínio economico do nazismo s':" com a.r.mamentos ·pois o ,paiz 
!Ite.r Bras1lmra, na Europa. O Chocaram-se .no Rio, dois front,,iras en'tre o Bro.sil e a nit península balkanica até a v1ve num regime deficitario, 
G Foi criada no Ministerio da aviõ"s militai·;c,s, perecendo no Guyana Inglcza. Turqui-a e como -significando o 
Marinha, ,,a, Commissão Geral de acci<lente, o. -capitão Oscar B-a- f.l.ss0ntlmcnto ao plano govern-a-
Inspecçõ~s. teµdo ,por ob_jeetivo ptista, o t,enent-e Oswal<lo Braga mental de g-a.star 6 bilhões de 
a .. verificàção ··d-a.s -condições de Ribeiro Mendes e os sargc>ntos 6. Theatro O MiniSlrrio ,d,a marcos cm despesas militares, 
effici-encia, mili'lares· -e materia.es Eduardo Aloysio Ferreil'a e José ------ Educação foi au- para o que será neccssaria a in
de qualquer navio ou força delle F'elix Soledade dos Santos. torisado a abrir conc-orr,encia flacçfto, sempt·c recusada pelo 
-dependente. G Cahiu nas ,proxi-mi<l-ades de para o f.im de organisé-tr 8 com- <lemissionario. O certo 6 que, a 
e ~ttendendo a lW1 pedido do curityba, um avii'to do Exercito, panhias nacionaes de th<>atro, dc,missií.o <lo sr. S-chacht, num 
sr. mt~rvcntor fedê\rol ,em São tendo falleciclo O seu piloto, Le- sendo 5 dP thratro de dicçflo o momento g-rave da vida européa, 
:Paulo, o general Ei'ih-ico Gaspar nente Jonas de Carvalho. 3 de thcat'ro musicado. vem ainfüt ,a.ugmentar ma.is as 
Dutra, ministro dait Guerra, de- muitn.s prcoceup,?-<;iícs com que 
sig-nou o 1. 0 tenente Sylvio de 7. Fazenda Partiu para, Mon- r,_e_espera a proxima primavera. 

Magalhães Padilha,- -pa,ra exer- 8 N º t i e i ª s tevideu, onde se 
ceras fun-cções de' instructor te- ---------m iniciou o. 27 do corrente a con- v· • d ' 
ehnico do Departamento de Edu- d.,.,, n r ~ p 

1
- ] f,erenci·a pconomic,i, argentino- IaJan, O• 

cação Physica do Estado. __ ., __ .1n ___ 0_-_,~..,;._ brasileiro-uruguayo, o sr. Souza 
O O general Gó-cs Monteiro, Costa, ministro da Fazenda do 
chefe do Estado Maior do Exe'r- Brasil. 
cito, foi convidado a assistir á.~ 1. Credenciaes Realisou - se 
manobras do Exercito allemã.o a ---------no Palacio do, 8. Exposid'ío no proximo dia 
serem realisadas no proximo ou- Cattete, a entrega d-as credcn- l -------- Inaugurar-se-ô. 
tomno. ciaes do novo -embaixador japo- j 4, a Exposicã.o do Centenario da 

QUAES D. Qui~otcs do secu-
lo xx, os estadistas curo

rcus nfto cessam de vi-ajar ! ... O 
sr. Czaky, chancoll.er hungaro 
esteve ne. Allemanha, onde con
ferenciou com os srs. Hitler e 
von Ribbentropp. O comm,mica-C!I O ministro da Guerra deter- nez, .sr. Kozu,e Kawa.gima. cid·ade de Santos. 

minou que -se recolham com a 
maxima urgencia a 5. 0 R.C.I., 
em Quarahy, no Rio Grande do 
Sul, os officiaes -recentemente 
classificados naquella unidade. 

;;~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;; do off icial, en tào .publicado, <liz 

1

1 que, nas conversações, se veri-
ficou "um p,erfeito -accordo dos 
governos hung,aro e ·allemão". 

A crise da industria de 

tecidos de algodão 

EM reunião do Ccinselho Te-
chnico de Economia e Fi

nanças, o sr. Aloysio de Lima 
Campos apresentou o seu pare
cer sobre a crise da industria 
ele tecidos de algodão. Acha 0 

sr. Limo. Campos, que não ha 
super-producção d-e tecidos, mas 
ha sub-consumo devido ás con
dições economicas do .paiz e á 
falta de exportação .dos tecidos. 
Por outro lado, ha fabricas que 
possuem secções de varejo e que 

USE SO'MENTE 

HO 1 

Tamhem o chanceller tchequc, 
sr. Chvalkovski foi a Berli.m e 
lá. se entreteve com o "Führ.er" 
e seu chanceller, discutindo, se
gnn<lo informa -O communiee.do 

1 Praça 

do Dr. ALBERTO SEABRA. officia1 todos os :problemas refe
; rentes ás bôas relações -entre os 

dois 'Pa.izes, Com certa ,malicia, 
dizem os jornaes francezes, que 
"os tchcoues procuram defender 
o rt>sto de indPpcndencia nacio
nnl que 0scapou ii, regulamenta
ç:ão de Munich". Por sua vez. o 
conde Ciano foi a Belg-rado onde 

-um nome que representa uma garantia. 
LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

da Sé 92 e 92-A S. PAULO ;f, 
~ 

se entendeu com o sr. Stoyadi
JGW@bJIX-1íkAiPdlR?ri-$¼iiil&S/?f.MM?MH ;;;q novitch, affirman<loAse que .se 

E X T E R I O 
e8'trcitaram 'as relações ítalo-

. . ' . ' . . R: , yugoslavas, que Belgrado se 
approxima do eixo Roma-Berlim 

til!!,l!jl&ll\jffillMiJRíil!/iliWí1A#í'.iíli\\ffi>4i e que ,cm breve estarão regula
risadas as ·relações ·hungaro

88?444 

por isso se acham em condições 
superiores a outras, que não as A derrocada da frente I gar-se á obra de reconstrucção 
possuindo estão fabricando ·e fa- _______________ mterna, tudo mostra, entretan-
zendo "stocks", na -e'S'perança de catalan e a situa~ão to, que ella será arrastada, tal-
poder vender opportbnamente os -----·-----:.- vez -contra a vontade <los res-

yugoslavas. Finalmente, o -sr. 
von Ribbcntropp foi a Varsovia 
para mais uma tentativa de -en
tendimento germano - polonez, 
emquanto um jornal nipponico 
faz votos -0.e que o -sr. Cham
herl-Rln, seu guarda-chuva e lord 
Halifax façam uma .pequena 
viagem a Toldo! ..• 

seus tecidos. Como !o. aug.mento , • nnn."'l.Veis pPlos seus destinos, a 
do poder acquisitivo interno e a europea conflagração geral, destina-
c~nquista de mercados , externos , .., s·atisfe.zer apenas a capri-
nao podem ser ,:,onseguidos com 1 , 

1 

~;is de chefes d-e Estados e que 
a, rapidez necessarJaria, o sr. COM ·rapidez surprebendente vem sendo annunciada desde vi1-
L1ma Campos , re_c~menda em os ex_ereitos do general rios mezes, como devendo ')X

seu parecer a .\imitação a 60 ho- Fr'.'nco attmg1ram Barcelona na plodir em Fevereiro ou Março 
ras semanaes <l·a duração do no1tie_ de 24 para 25 do corrente. proximos. 
trabalho das tecelag,cns de a.1- Depois de destruirem as linha.s 

No Extremo Oriente 

godão, ~ revisão dos a_ccordos fortificadas d~ governo, uma das A demissão do sr. 
commerciaes com os pa1zes da quaes se apoiava ;c,m Manresa, DOIS, ~~vos _prote_stos contra a 
America Latina pata facilitar a cidade onde Santo Ignacio de S polltice. mppomca na Chin,'l. 
exportação dos nossos tecidos de Loyole. escreveu os Exercícios chacht foram enviados ao governo ja-
algodão. Espirituaes, os nacionalistas -en- ponez: um da Inglaterra, outro 

eontraram á sua frente apenas <la França. Em ambos se lem-
Decretos-leis do governo um exercito desorganisado, ex- QUANbO O nazismo tomou O bra. ao governo de Tokio que 

federal, 

- Adheriu á opposição o sena
<,Jor Reynolds, da Carolina do 
Norte, -affirmando que "não 
adianta ·dispender milhões para. 
o ar.mamento dos Estados Uni
do~, cmquanto ·a estructura d,:, 
pa.1z está. . sendo minada pelos 
termitas," 

- Deante da s!'tuação .européa,, 
os Estados Umd-os -resolvem>n 
manter uma esquadra .perma
nente no Atlantico, determinll.n
do_ tiambem a construcção d~ 
m1lhare-s de aviões. 

-: Noti_ciou~se qu.e os Estados 
U-nidos 1am >fortificar a ilha 
Guam, uma. '1as ilhas Marian.a.s 
que estão sob ·seu mandàto. co: 
mo aquella i!ha está relativa
mente proxima do Japão, ·a im
pl'ens-a _d,e '1_'.okio escreveu que 
ta.! fort1f.1caçao seria considera
da. como um "acto inamistoso". 
~uvido sobr.e o assumpto, o Pre
sidente Roosevelt declaTou-se 
favoravel á coll.strucção ·eventual 
de bases aereas civis, quarteis, 
etc., mas sem intuitos aggre3 -
sivos. 

7 O _ Senado americano resol.,, 
veu adiar o estudo das_ -propos
tas sobre alterações na lei da 
neutr-aliclade, propostas -essas, 
que visay,am .a.m.pe.rar os repa• 
blicanos hespanhóes, / 

Da França 

A L:11:M de consignar a enl:lrgia. 

com qu.e o sr. Daladier se 
oppôz á abertura da fronteira 
franco-catalan, devem ser refe• 
r.idas ·entre as noticias ,procedeu• 
tes da França: 

- Na Camara -houve demora• 
das discussões, reJ.acionade.s fr·?• 
qu.entement-e · com ·a situação 
hespanhola, O sr. Margame dis
se que o governo devia seguir a 
política de "andar a c-a.v,allo só" 
e o sr. Pllohon accusou a Alie·· 
man-ha de 'tentar criar um "es ... 
tado flamengo", -com prejuizo 
para a França. O sr. Flandin 
preconisou a "politi-ca imperiai" 
d,e accordo com a Inglaterra. 

- Em r.elação ás pretensões 
italianas db:-se que e. França es
tá disposta a concordar em fa• 
zer concessões na -estrada de 
ferro Djibuti-Addis Abbeba, mas 
nenhuma outra. O sr. Getulio Varga.s assignou 

• O governo americano está decretos-leis: 

hausto, ,privado de material bel- poder, ,em 1933, o sr. Hitler 'llle, como slgnate.rio <lo Ti-atado 
lico e que fugia em desordem, conservou na presidencia do das 9 Potenei-a.s_ não tem pod.er 
perseguido incessantemente em "Reichsbank" o sr. Hjalme.r pç1.ra acabar com o regime da 
todas as estradas .pela aviação. Schacht, conhecido financista "porta aberta", na· China. Em 
Com a derrocado. da frente ca- allemão, não filiado ao Partido discurso que -pronunciou na 
tal-an, tudo parecia indioor, não Nacional-Socialista. Por mais abertura da Dieta, o sr. Arita, 
fossem as complicações interna- ele ume. vez, os nazistas tenta.- ministro das Relações Exterio
cionaes que referimos em segui- ram afastai-o sem o conseguir, rcs do Japão respondeu ás recla
da, que se ia chegar e.o ter.mo tanto mais que, por seu inter- mações americanas, inglezas e 
da guerra hespanhola, pois O medio a Allemanha conseguira francezas, dizendo que O r.mpe
general Miaja não poderá rcsis- no estrangeiro grandes conces- rio não ameaça a independencia 
tir durante muito tempo na sões. rla China, nem os interesses de 
frente de Málaga-Me.drid-Valen- Desde começos deste anno, o outros paizes em territorio chi
cia, que deve ser o proxlmo ob- sr. Schacht ent'l.bolára com o nez. Affirmon que o Japíi.o nada 
jectivo dos nacionali3tas. sr. Rubllee, enviado pela com- quer da China e que, quanto á 

procurando augmenta.r as im
portações de oleo de oiticica, do 
Brasil. Este oleo é considerado 
como um substituto do oleo de 
tungue, que era importado de. 
China, antes da guerra sino
Ja,poneza. 

Petroleo! 

e suspendendo o commercio d,e 
ar.mas e munições no sul de 
Matto Grosso, emquanto perdu
rarem as aetuaes condições de 
insegurança alli existentes, de
vido :'.ts incursões -de be.ndoleiros, 

e dando a garantia do The
;;ouro Nacional na operação a 
ser realisada pelo Lloyd Brasi-
leiro, -p<i.ra pagamento a esta

PELA -primeira vez, acaba de leiros allemães, de 4 vapores des-
. aparecer petroleo em territo- tinitdos á frota da ,referida Com-

ric brasileiro. Uma sondagem panhia, 
que se realisava na localida~c I o transferindo o·s cursos da 
de Lobato, no ~stado da Bahia Universidade do Districto Fede
e _ que tmha attmgtdo a profun- ral .para e. Universidade do Era: 
didade de 208 -metros deu s-ahi-1 - · ·-d 70 l't d 

1 
D t s1l, com aproveitamento dos seus 

a a I ros_ e O eo._ ean e professores cathedraticos e com 
desse. facto,_ o .. engenheiro encar~ transferencia de seus alumnos. 

- A attitu<le do governo fran- missão permanente estabelecida politice. de "porta abert·a", -ape
cez recusando-se a atten<ler a.os pe.la conferencia de Evian, con- nas cuidará de fazer "algumas 
appellos dos communistas e do vl'rsações sobre a sahida <los ju- r-,stricções", mas deixando larga 
sr. Léon Bium, que exig-iam a deus <la Allemanh·a. Esses en- margem para os outros paizes. 
abertura da fronteira 'franco- tendimentos pro.seguiam satisfa- Atacou o Komintern, o.ccusando
hespanhola e o envio de arma-1 ctoriamente, procurando-se um o como responso.vel pelas ag-ita
mento para Barcelona, foi intei- accordo que permittisse a s-ahida çõt's dn China e disse que o Ja
ramente correGta. Do encontro a::,s judt'US, ~ediante compensa- rflo adoptará represalias no ca
em Genebra dos srs. Chamber- çoes economicas. Causou, por so de ser submettido o. uma 
lain e Halifax que regressavam j isso, Surpresf.l., a dsmissão do sr. nressflo eeonomica. 

de Roma com o sr. Bonn,et, re- . ==================================== 
sultou essa attitude do governr 

,d_e ~3.:ris, Essa posição de a.paregado da sondagem, fechou -o 
poço e o communicou ao Conse- • criando a Comfuissão Na.cio- zigua.mento, á qual o chefe d0 

na! de Desportos. governo britannico se d-edica in-
teiramente, não foi, porém, ac-

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de joão da Silva 

Silveira 
GBANDE TONICO 

0 plano quinquenal e O ceita pelos paizes totalitarios. A 
campanha contra a França as-

Ministerio da Viação 

FALANDO sobre e. verba de 
105 mil contos destina.da pa-

ro. as ·realisaçõcs do Mini-sterio 

1 

da Viação, em 1939, o general 
Mendonça Lima, 'titular da pas
ta, considei:ou-a. lnsufficiente. 
T)<>clarou que. ao "An Min!sterio 

sumiu proporçõe,s incriveis, sen
do accusada' de proteger os re
publicanos, etc. E o governo'·ita
liano mobilisou, segundo se an- . 
nuncia, 200 .000 reservi-stas. 

SI ha uma naçi'to prejudicad:1 
com as intempestivas e inoppor
tunas manifestac;ões de seus pre
tensos amigos 'totalitarios, est~ 
é a Hespanha. Necessitando ter
minar a lucta ·civil para entr"'- 1 

RliA ~ lfE 11:lAIO. 88 

Phonr1u 4-3:.8i ~ ,-:.431 

- Foi lançado ao mar o "R!
che!Leu", couraçado de 35.000 to
neladas, com .artilharia de 152 a 
380. 

Discurso do sr. Lloyd 

George 

NA Inglaterra, além do sr. 
Attlee exigir a abel't.ura do 

Parlamento ,para tratar da si
tuação hespe.nhola, o que foi re
cusado p,elo sr. Chamberlain, o 
sr. Lloyd George fêz um discur
so atacando o governo. Disse 
que o sr. Chamberlain só sabe 
"bajular e arrastar-se aos pés 

(Conclue na. pa.g. seguinte) 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÓ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 
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ilariauasl 
Apro::hna-se o ,Retiro do Carnc:--iul 

, Dentro de,. tres ~emanas, no ! rreneralise, para que, não só . ~s ! que fazem os Exerc'.ci-os Espirl- J., Director da Federação e os 
aia 1-0 de Fe:vexeiro iniciar-se-á Congregados, mas todos os f1e1s ! tuaes e tomando pa1te Qm todos Congregados, dr. Guilherme Win-~ 
o Retiro do ciir'.i:ui.v~l. Nenhum se reunam na Igreja durante os l os actos rcli::;losos que se costu- ter, Secretario da Viação do go- ': 
Congregado, desta Capital ou do dias ele carnaval. De armo par~ mam realizar rn1s Parochias du- vémo do Estado qe S. Paulo, dr .. 
,.interior, pO'd.er& ne~àr de fa:i:er anno, o seu numero augmentara ral).te os tres dias de carnaval. Ju~t.~no Pitpml:)c{e dr. Plínio Cor-
:º seu reti~. As é~~ que os vão. :e dessa m.)l.neira Nosso Senhoc l'êa 'de oliveira, Director do LE- : 
(t'eceber são numéfos'as e não :ha· 'Jesus Christo será dcsaggravado AS COMJHEMORAÇõES DE 25 ·>arONA,RIO. . .. 
'11.mites::'j;i~ inscrip~ões. O que é das offensas e ultrajes dos dias DE JANEIRO 
JJ,ecei,!$.rto. é que µjngue~ deixe de carnaval. RETIRO DOS MENORES 

···- :::::: . -, 

de fazer os Exercicioi;. EspÍl'ituaes, Finalmente, é necessario que as 
de examinar stia .eensc/_ençja, n•) familias dos Congregados reti
~1).encj.o e ~a meqtkçjj,o. :Emquan-: rantes se solidarisem inteiramen
.to .os ultµnoi; carllll.valescos se te com elles. Que não sejam ape
entregarem 0.9 ruid9 e á dissipa- nas elles, que se recolham á um 
çáÓ materi!il e principalmente . Collegio, ou que vão . á Igreja 
mofll..l, os GQ.ngr~WJ(Jos se remi!- para 1fazerem o seu Retiro, em
:fão pal'l:!, m,tid!tar'~sójjre as exi::el- quanto os seus parentes se en
Jenc~ de· -:t:>eus ... Noli.so Senhor e tregam a diversões carnavalescas. 
wra examµiares . .cuidadosamen- As familias dos CongTegados de
te a propria vida em face na tn7 vem dar . nesses dias uma prova 
tinita perfeição da Divindade. li;' irrefutavel da sinceridade de sua 
um <iever a que nenhufü. Con- Fé, unindo-se em espir!to aps 

Como em todos os annos, a Fe
deração Mariana, reuniu os seus 
Congregados no Pateo do CoUegio 
na manhã de 25 do corrente· pafa 
a celebração da data. da funda
ção da cidade. Alem dos Con
gregados, numerosas outras pes
soas a~l:1 compareceram para as
sistir âs cerimonle.s e para ouvir 
as varw.s orações pron.unciadas, 
as quaes foram irradi~d.0:$. Fala
rl,\,m nessa occasião, o Revmo. sr. 
Pé. Irineu Curs!no de Moura, S . 

Está realizando-se no predio da · 
Directoria de Terras e -'Colonisa
ção, á rua Visconde de Parna- -: 
hyba, o retiro dos Congregados 
men0res. Iniciado hontem á noi
te;,: eÍle se encerrará.. a 1.º de Fe
vereiro pela man)lã, com Missa 

. gre6:$,do pode. fJ1«ir, si qUiz.er s.er 
';J·ealinente digno de cIÍ:itrtHi.r-~ 

fil,l;l.o de Nossa Senhora ·,: e si 
.quí;rer reallnente cumprir :: o que 
prometteu ao proferir o Acto de 

.consagraç~o. . . 

, Alem d~ Retiro:,: a realizar-se· 
'.besta Capital é necessario que 
~s Congregações do interior pro
movam tambem os seus retiros 

A'.ssümpto : para desenvolvimento :. em 
reunião d.~ aspirantes a Filh~-~:de.Mari~ 

locaes. Muitos não poderão afas- Finalidade da Pia Uniãq de Fi
tar-se clessas cjda41:ls, muitos te- lhas de Maria: . faciiitát-110s o 
,-ão que trabalhar durante os caminho da perfeiçlí,o: christã, por 
tres dias cj.e carnaval. Desde va- intercessão de Maria ss. 
.rios l!-nnos, muitas Congregações a) 
;do interior promovem retiros p.ikl, sua protecção especial; 
·)l,Qertos c.om missa e pratica bem b) como nosso modelo; 

ciação por excellencia maria
na) traz maio1· afinidade a 
Maria (filiação por direito pro
prio adquirido). 

e communhão Geral dos retiran

tes. E' pr~~dor o ~vmo. sr. Pe. 
I.rineu Cutsino de Moura, s. J., 
D~re<ftor da · Federação. 

o de Cir-
:s 011 ios 

(Conclui;ão da s. 
O sr. Nilo P.er,eira Lembra o t~ 
balho de Carlos . Alberi-0 :Aer,el
ra,. batalhador ,chl'lstllo-social 
que inspirou a ipriln-eÍ1'$, JeJ. de 
syndic·alisação no Br-a1;1il. D. Ri
caz,do ,e;m :palavra-s {!heias de -en• 
thushsmo oncerrou a. s·essiio que· cedo e com à Adoração ao SSmo. . 

sacramento e pratica, á noite. E' ~ _ De1:~11,1os procur&r "' 1n:1·re1-
p,ecessariQ que este costume :;e I çao chr1sUi: 

Resultado : protecção especial 
da SS. Virgem (Pt1.la Aut9rida
de da Igreja - a:i;;gregé.ç!w á 
Prima Primariii., em Roma). foi següida de fostas popµ!ares. ===============::;::;:;::::::t:~:;::=:::;:=;;:~::;:.:,~== . :•','.'/', :,:.:,:,,,,:·-, 

3 - Marfa, como medel~ da P. 
, , a) ten.do em vista o nosso 

...,...._..._ • . fim: contrfbuir nesta vida para 

a gloria de Deus, e gozai-a na 
outra; 

b) pelas nossas relações de 
creaturas para com o Creador; ---7;t- -

. O LEGJONARiú' recebe~ teí:- · c) para tornar completa a 
ta-feira ultima, a yf&ita do sr. missão do Christo. j 
Oswaldo Santos Fe~_re.ir!l,, da Con- Pelo Baptismo somos incor
gregação de Santa Cruz, em Ara- porados em Christo - a Igreja; 
raquãra · e ·representante deste o esforço pela nossa santificação 
jornal naquella grande cidade da I pessoal contribuirá para o aug
P.aullsta. O sr. Oswaldo Santos menta da vida desse Çprpo. "Sede 
J.<'erreira, que é um grande ami- perfeitos, como meu l>ae celeste 
go q.o LEGIONARIO, se tem de- é perfeito", (Matt. V, 48). 

U11~;,i.o. Estudo de suas prero- l 
gat.ivas: Immacula(l,{l. Conceição, 
Virgindade Perpetua, Materni
dade divina, Assumpção; de 
sua vida e personalidade: Ma
ria - donzella no Templo, na 
Incarnação, no lar, no 1.0 mi
lagre ( Caná), aos pés da Cruz, 
na fundação da Igreja - Pen
tecostes. 

'.DIA 31 

Na :Sessão da manhã talaram· 
o sr. Antonio <lo J.esus Quelro
ga e Revmo. Pe. Montei.ro da 
Cruz. Comment.ou a UÍ!e.i,e a.pre
sentada pelo .-;;r. Queiroga o 
Revmo. Pe. J3r.etano e sobre a 
-mesma a.inda insi.gtiram os drs. 
Otto Guerra e F.Agard Ferna».
des. Os trabalhos contlnuar·am 
com a sessão dedicada ás clas
s,es patrona.es, sob a presldencla 
do dr. Novaes Filho. O repre
sentante do sr. Ministro do Tra
balho saúda. os operarios irma
nados aos patrões. O dr. Leon
cio de Araujo, discorreu sobre o 
que ,podem os patrões fazer em 
pró! das .necessid·ades mais ,pre
·m:entes <los trabaJ.hadores. Em 
torno de theses identloa.s falou 
o dr. Qscar Carne.iro. O dr. No
vais Filho toma novamente a 
palavra, fel.idte.ndo os oradoz,es 
e os organisadores do Congres
so, prestando ainda hom.emi,gem 
á me,moria de Leão XIII e sau
dando o Pa.pa. actual, Pio XI. 
O Pe. Brentano faz considerações 
sobre as theses expostas e o Pa
dre .José Tavora agradece a 
quantos contribuiram para a 
realisação do eongresso. O ope
i·ario José Nascimento de Barros 
saudou as classes patronaes, 
sendo a seguir encerrada- a. ses
são. 

dicado sem medir difffculdades, 
. a diffundjl-ci e !;oriial-o conheci~ 
,.ào, não só em Ararii,quarn, como 
· ,nas cidades visinha,s. E hoje, 
:Araraquara é urna d.as cidades do 
interior onde o LEGION/Ji.RIO 
tem maior venda avulsa e maior 

·numero de ássignaturas, graças á 
act!vidade do sr. Oswaldo Santos 
t,erreira, cuja visitá o LEGIONA
,lUO teve o prazer de receber. 

2 .:_ Christo veiu ao i,tiundo por 
Ma.ri.:, (considerar o peccado da 
humanidade e a scena da In-
carnação) - o caminho mais 
certo a Deus é Maria (col!a
boradora, co-redemptora). To
dos os christãos são seus filhos 
(Mãe de Christo, cabeça do 
Corpo Mystico), mas a fiel par
ticipação :i Pia União (Asso-

.Gymnasio e 

4 - Conclusão pratica: "Fazei 

tudo que Elle vos disser". (João, 

** 
l!:XPEDIENTE DA F. M. F~ 

Iniciararn-se com grande mo-

vimento, esta semana, as ins

cripções para os Retiros reclusos 

do Carnaval, cujas adhesões con
tinuarão a ser recebidas até o 

dia 10 de Fevereiro, na séde da 

F.M.F • 

to 
r Internato - Semi-Internato - Externato 

... '-,.· 

'(;,.u~_s.o:s: prenmmar 
fundamental 
complementar: médiciria;"direifo · e ·enge11hilria 

:;a JJ!iectoriií-avisa·:· a) que o Curso de admissão ao gymnasio, INTEI .. 
RAMENTE GRATUITO, teve inicio no dia 16 de Janeiro p.p.; 
b) que as aulas das diversas secções do Curso preliminar, devem: 

;iniciar-se, para os al,umnos que residem na Capital, no dia 1.0 de 
':Fevereir<;q:lo proximo anno; p~ra os outros alumnos no dia 1.0 de 
l\farço; 
:e) ,que as aulas do Curso fundamental 1mc1am-se no dia 1.° de 
<Março; os alumnos internos devem achar-se, de vespera, no Col-
legio; 
'd) que as aulas do. Curso Complemental.' terão inicfo no dia 15 .~e l\1(1.rço. 

1 
··· .... ··' ... ·, ... ········.· .. · ..... ,,.,.,....... · · · ·· · 

A' noite, effectuou-se a ultima 
reunião publica. Foram feitos 
agradecimentos ao sr, Aganwm
non de Magalhães e mais auxi
liares de Governo. Seguido de 
~-êus eompanheirqs, o s.r. Edgard 
Fernand-cs ,partiu para Recife 
em m-'.lio de calorosos applaus.os. 
A 1Sésiião publica :continuou, ten
do sido lid<:>s muito.s 'telegram

. mas de diver-sos -nontos do Bra

. si!. Varios oradores se fizeram 
ouvir, entre os quaes a. srta. 
Dulce Gondim Coutinho, repre
~.entante da .J.F.C. e o Pe, Oc
tavlo Aguiar. A seguir, foi en
cer.rada a ses-são, cmn o hymno 
nacional cantado .pelos circui.is-
tas o pelo ·povo. . .. ,.,-,·-,$:::;./:, .. 

/ 1.0 DE JANEIRO DE 1939 

:;: 'A Missa-da passagem do anno, 
:.~ei,ni,i,çla <Ie importante c~rimonia 
· eu;ch;fr-istica foi grandemente 
concorrida. Fore.m dada,i graças 
!}elo .e::,:.i'to do eongre~(<O. A's 10 
h~ra.s da. manhã eheg(lJ.1a,i;n de 

. :R,eci.f.e varias de}egações· ·.qe dr
cuJistas, ás quaes -se incprporou 
o ··éiz,culo Oper-ario de Goiana . 
Ouvida. a Santa Missa ,pelos vi
sitantes, dirlg.iram~:,e os con-
gressistas ,para a · p~Qa do con.
gr.esso, onde se .realizou uma 
sessão solemne de coi:if:rat-e.rnii:Ía
ção clrcuUsta. Faltitltm oa RR. 
PP. José Tavora .e João Costa, 
d;:, Otto Guerra, Pe. José da 
Costa Ca.rvalho, o Delegado do 
N.C. do Prado, de Recife e o 
Revmo. Pe. Lu-!z Ferreira. Lima. 

Dumnte o dia, realisaram-se 
varias reuniões de interesse da 
Confede.ração Nacional de Ope-

: rarios Catholicos. . :; 

PADRE JOS1: TAVORA 

L •d ''.rt.n.,S"' · D;··"t .... , .. · ,.· .. n 11º ·. s-o· P.AU10· · .. a.r~Q~ .. ~·. aQ: . .u.~R.9.--~.J,~~·:.a·· ... · Q;, . ......., __ A,., , ·· , .. ,,,_, 

Cumpre salientar o .papel re
leva,nte desempenhado ,pelo aus
tero viga.rio de Goiana, o qual 
não .p,;rnpou esforqos em ,pról do 
congresso. Tendo vindo em J'u
nho ao Rio de .Jane.Iro, ,eombi
nar com o Pe. R11entano os pon
tos geraes do congresso, voltou 
a Goiana onde não descansou 

l 
um momento i!la organisação 
dos t·rabalhot e •llXll~r~.\i.\'0.-1! 401' 

._s9/j.gJ.':(ll!~9,. . . 

A~~is~ette ~&,l~~ 
o C~ntroJ.P.p.~t.ario 

Tem novo 
'siasticó 

Paullst ... ,: .. /-:·:o·<-
. :;::':'·> ~\/ 

:,, Acaba de ser, pela Autoridade" é conhécido··oomo:,Ütn doi''irià.loé 
Archidiocei,ana, nomeado Assisten- ·resi:IÚ,nJg9&_ e bem(~tores do:t9pe1 
te Ecclesiastjco do Circulo Opera- ··ra'rfos nesta C8:pitai:>;::- . ;.·.' :1 
rario Paulistano, o Revmo. Pa- o Revino. Padre ÀssisteAte d<J 
dre José do Amaral Germano. COP estará·:á di.sPoilição (ie. quent' 
M. D. Vigario da Casa Verde, o queira.-' pti;>cuÍ'ar, áa .. ~i#ndas-, 
que assumiu o exerclcio de seu feiras, das 15"ás 17 hoí:as;'.:'n;i. 84. -i 
cargo, na ~:eunião da Directoria, : f,ie do Secretariado, á n:11a ct, l 
realizada em 27 do corrente. Carmo n.º.· 18. ~ 3.0. andai{;.... sa.1 

O Revmó. :Padre ,José Germano, la. 46. "-· · 

tsmr7Elli!WI 1 P! 

E X T E 
(Conclusão da pag. anterior) 

dos d-ictadores" e que os mem
bros <lo governo são "bons sim
plorios da alta a.dmini-stração". 
Finalmente, o velho ,e arreba'ta
do ;politico bl'ita.nnico .encerrou 
o seu discurso de ultima hora, 
manifestando-se favoravel ao 
"governo" de Barcelona! .•• , 

10 Noticias 
do Mundo 

1 S D N O Conselho da 
• • • i • Sociedade d a -s 

Nações ,en,'cerrou suas a·euniões 
a.póR ouvir um discurso do sr. 
Wellington Koo, da China e ou
tro do sr. dei Vayo e sem to
mar nenhuma resolução -sobre 
qualquer dos assumptos que lhe 
foram apresentados. 

2. Petroleo Partiu para Be.r-
lim, com a mis-

são <le incentivar os negocios 
mexicano-germánicos, de ,petro
leo, o sr . .Juan Azcárate, embai
xador do Mexico na Allemanha. 

8. Boonba lee, na Irlanda, 
Na ddade d-e Tra-

e.x;plodiu uma bomba nas pro
ximidades de um hotel, onde se 
achava hospedado o sr. Francis 
Chamberlain, filho do sr. Nevi!
Le Chamberlain • 

4. Wiedmann Foi mal rece-
bida ·nos Es-

tados Unidos, a noticia da no
meação do ,capitão Wiedmann, 
"!.migo pessoal do "FUhrer", para 

· 1 r f ,, .• .,..~,- ...... .,,,, '' •·. j 
ppyjj 

R· l -- . rl{ ·r..· 
.. ~- .~ 

o ·cargo d-e ,consu1, .. iem São Ftran- · 
cisco da Callfornla, ; 

·5. Tres Um ,co;rnunica.do of.: 
ffoial do g.overno da. 

Republica de .São Salvador, na. 
Amerka. Central, diz q~e "tres 
cidadãos tentaram-' .~ubv:e;i,ter a; 
ordem constLtucional" -e que "mi
lhares de cidadãos se a.presenta-: 
ram ás autoridades -com .. o fim: 
de offerecer os seus ·serviços pa.; 
ra a manutenção '>da ordem"! ••• ,j 
6. Racismo '.Em seguida aos.; 

Cardeaes - Arce
bispos de ·Milão e de Bolonha,! 
o Cardeal Plazza, Patria·rcha de; 
Veneza acaba de ,pubLiea,r: uma./ 
pastoral denunciando os perigoa: 
do racismo. ' 

7. Faruk O rei Faruk do 
---·-- Egypto foi e.cela.- ; 
ma.do califa do Isla.m . 

8. "Independencia" F O fl 
----------- criado: 
na Hungria o partido opposiclo- ·: 
nista "Bloco da Independenci~·l 
Nacional", dirigido rpelo eondeo/ 
Bethlem e destine.do a <!Omba.ter.: 
as tendencias ,totalltarias do ac
tual governo hungaro e .sua ap-; 
proximação ao "eixo" Roma, .. : 
Berlim. ,, .-, . . ~ 

9. Tropas de :movimentos dei 
------ Devido á noticiai 
trop,s1,s ,em territorio austr}aro, ·a.l 
Suissa envlou reforços >para suaa1 
fronteiras <!om aq1,1elle vaii. ,:: 

10. Casamento Realisou - s~ 
-----·· --- em E.orna., o_: 
casamento qa ;princeza Maria dei 
Sa voia, filha do i!'ej V.ictor Ma
nuel, com o '!)l'Lncipe LUl!i de 
Bourbon Parmà.. ' 

lndicadort;. Commercial 
,~,,. . 

o 
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lJJ(!ney :. Sales-:- -:Xhii~ ,Úi:·: 
'0 '7oto de con.fiariçâ ao gabinete francez, alprovado por una-

r São Paulo, 29 dê Ja~~i-ro de 1939 1 Num. ' 333: 
' b.f.mi$,l!,e pela Ca~ara dos Deputados, .quanto á - acção do governo· .'.·o,::;;. . 

~r;(-~"~rantir ·a integr:~~~~e. do iril~ério_ e a segurança das rotê.s 
lm1*f).i!,es", significa um ·mandato expresso, concedido exactamente 
\q~i):~:O a victoria nacionalista sol.ire··:os . catalães' vem tornar ma.Is crescente 

·•,!,"'.'· '··: 

e 
i~rlt~x~: essa . ~~gurança. 

-~ affirinações do gabinete Daladier, e principalmente do m!
'n!stro Bonnet, da intenção do· governo de conservar intacto o iril dos c~tholicos das Filipinas pelo eºsino religioso nas escolas 
~rip, têzn sido as mais peremptorias. 

.. ',",, 

~~ .· ·.· ·.: Êntretanto, ellas não são suíficientes para e~e fim, porque in
discutivelmente a França, após longos annos de propaganda pa
cifista sovietica e de desarmamento, não está em condições de en

(frentar os estados totalitarios, sosinha. 
'. · O apóio da Inglaterra, apesar das affirmações em contrario, é 
'-e~t:i;emamente duvidoso, em caso de lucta, pelo·- menos emquanto 

Apesar das numerosas e novaslcurso de reUgião no anno d.e 1938 religiosa nas. escolas publ.icas é 
difficuldades encontradas no cam- fo1 de 161 .-866 em comparação hoje,. m.uito melhor e que a.s a,u
oo da educação religiosa nas Fil- com 167 .467 do anno de J937. torlda.tles edücil.tivas acceitain ciiin 
llplnas, o numero de alumnos das Tambem os professores de Re- enthusiasmo as ~lclatiiÍás catho
~colas publicas , : ··, ~riptos no l!glão confirmam .:,q\l~ .. a slt11açã,o,. licas. -.· Prodtilµu &+ande impressão a 

carta. P.astoral conectiva doll 
Bispos dé. Provhiciii de 'Manilha.\ 
os qUMs insistem sobre o direito ; 
da Igteja de instruir do· modo' 
11.ue a~M~ ~is conveniente', o~ 
AA~ tilJiós. ~mbêm . $ pouca_ 
~11~ os -~~os da Provii:i.ciá. das 
Illiiis Fil~~piti.l!,s publi®àm l uma. 
~àsto~l sobre este ;mesmo as .. \ 
sinnpto. . ' :_ 

,Chamberlain: for primeiro ministro. 
,. Assim, resta á França tentar urgentemente reconstituir o bloco 
eÜropeu das nações suas alliadas. 
! Nesse sentido nada se fez. Ao contrario, tanto Bium, com o 
:espantalho communista, como o aotual governo, entregando os 
;tcheques á,_s feras, só isolaram a França. 
· , -Resta-lhe agora a.penas a Rumania e a Yugo-Slavia, ambos 
periclitantes, além da Russia. 

Si Daladier conseguir uma approx!tnação com a Polon!a, amea
.çada pela marcha para leste-, e com a Hungria - neste caso 
,••apesar" do regente, não com elle - e com a Turquia, só então 
estará o governo francez trabalhando para garantir a integridade 

. territorial franceza. 
Essas medidas devem ser acompanhadas de um rapido rear

. tnamento e principalmente da propaganda interna para exaltar o 
espírito gaulez, exactamente em sentido contrario ao que se fez no 
.caso tcheque, em que se procurou acovardai-o - e se cónsegulu -
·;t,ara que o_ accordo de Munich fosse, de um pacto vergonhoso, : 
.transformado em uma gloria. . .. 

Mas emquanto Daladier e Chá!nberlain não ' disseredi'ºó Mea 
culpa, pela càtastrophica actuação que tiveram epi Munich, não · 
cremos que as nações totalitarias tenham o que te1ner: tudo o que -· 
exigirem lhes será dado, mais cedo ou mais tarde: · 

O director do "Commonweal •• l 
o;t:g:ão da :· A<::_ç{io Cathollca da!J 
~in{/,s,:;:_$,i:i:u~l · cóyalco, .. :fa, _; 
làriéJii'· a/ 790: 'J'ticis~as da Univei-si, 
d-ade ::.de:: ~u.iíâ:-;. #>z em releve>' 
ii,s·:'éiii-aiiteí:iéti@,s -:do projeéto d,f 
~~( ;9:i~f~f~#.;/~/li'#ucâçli.o · Rei~ 
r{~8s~::::n.~~.::~l~ ·FJl .. lJlicas, o q!··, 

-.e<co~4éra.,.o · um dos .. fructos 
;il:l{XIII.° Congresso Euchar.lsti ' 
lnte.rnacional, realizado em Máll\ 
nllha; ., 

----·-·.-.. ·.·-------- · .. ,.":.. 

discutida num tem pio 
budhista no Japão ,.., 

. . 

.'.","'i ~·-

O P.e. Gl;)meintr, :promotor ~ 
A{)ção Catholic Femenina Ja_., 

- poneza ,escreve á Liga .Catho• 

.O RESJABELECl,MENTO DA ESCRAVIDAO. NA RUSSIAt!~~~~~:~~. 
~ueremos aqui assignalar a gelada; nas conçlições horríveis 

.llontradlcção existente na Econo- do extremo norte.: barravam e 
'.mta Sovletlca entre o fetichismo desviavam cursos: dagua, draga
itechnlco e os processos primitivos vam blocos erraticos e rochedos, 
'de que usa a Gepeu. elevavam diques, etc. A experien

.1· Levados pela mania da "ame- eia é unlca. Ao lado. do cal
_rican!zação ", os· dirigentes rus- culo das sciencias· exactas mo
\l!()S, sem o descortlnio polltlco que dernas,-. foram applicadas as 
',tal manià requer, cahiram nos fcrças : ,__prlmitvas, e os meios 
\maiores absurdos, em que levaram mais sitnples". 
:ii, peior os pobres escravos do re- E ajunta o ai:ticulista: Es-
_gimem sovietico. Em um paiz em te trabalho foi feito por ~, 
:·que a agricultura estava em 150. 000 elementos inuteis da . 
'excessivo atrazo, os chefes russos sociedade sobre a orientaçã<' 
~ulzeram introduzir, de repente, de quatro membros da Tcheka 
:os mais modernos processos nor- A parte technlca foi regu
(te americanos. E introduziram nos lsda por uma duzla de· 
iiseus campos tractores, e outros "sabotadores deportados"._ 
·: niâchinarlos ultra-modernos. Nesta pequena informa. 1 
· Resultado: a agricultura russa, ção se esconde um 1 
';em vez de progredir, atrazou. Foi drama. Chega-se á con
·:um erro :'palmar ··da Gepeu, esse 
de: querer ultrapassar os Estados 1 
,:U~idos, no. ·. terreno agricola-m.· dus
l;rial. ;, . . .. 

/- . Esquecfràm-se de' qúe às con
·dlções nos dois paizes são por 
:.Completo differentes. A Russia 
.não estava madura. A Russia dls
·pée . de uma população de 5 mi- _..., 
.Jhões de individuas, pelo menos, 
: ·nos campos de' éonceÍ:ítra'ção. Boa 
mão de obra. São os escravos do 
Estado sÓvietico e representam 
;J./5 da população operaria russa. 

clusão que a força muscular, 
escravlsada é o meio de eco
nomia mais seguro de explo
rar-se. Antes do adv.ento de N. 
S. Jesus Chrlsto apenas na Chl7 

• · na, ein certas partes, e de 
· modo mais ou menos imper
féito, é que não•se pra.tlr,ava 
& escravidãio. Em, todas as 
outras nações Imperava a es~ 
cravidão. Foi preciso que a 
palavra do Homem-Deus viesse 
quebrar os grilhões que acõr-

. rentavam os seres humanos 
a outros seres humanos. 

: ·E nunca se deu o caso 
de abolir-se a escravidão 
uor uma lei humana. 

· Só a lei evangéÚca o 
conseguiu. Todas as 

:'\ :.. leg!slacões antt~e~cra-
·-· 

vagistas são inspiradas no Evan
gelho. Só do espirita do Evange
lho é que se origina o respeito 
total aos direitos naturaes do ho
mem. E vemos, nos paizes em 
que a lei · de Chrlsto vae sendo 
desprezaéià, voltai;e~ os reg!mens 
de escravidão, sob os mais varia
dos. disfarces. Assim f na Russia, 
na Allemanha Nazista, na Italia 
fascista e em todós os palies do
minados por reglmens em que 
não são respeitados os ensina
mentos e os preceitos do Evan
gelho. 

canias ,partictpe.r~n:i. de UllI!a. :i.-.e• 
união que se !l"eaHsou ein, Bep~ 
pou, num antigo templo budhis .. 
ta, ipropriedade de -um {)Onvier• 
tido. Ahi os eathoi!cos discuÚ: 
ram as· ,difficuldadés da Á{)Ç

0

!oÍ 
C-atholica .no Je-pão. Eslta. :i.-e:.. 
união foi realisa-da .nó meio de 
quinhentas estatuas de -falso$. 
deu-ses. 

A Acção Catholica .no Ja,pão €t· 
.sustentada pelo episcope.do jll 

será brevemente de gr.ande .uti• 
lid-ade ás mtssões cathoHeas, pola 
2.000 oonhor.es recebem actual• 
mente uma formação que Jhes. 
:permitltirá, em seguida, exer,cer.1 
seu apostolado entre os !J?agãos.: 

Contra a christandade: 
1 Austriaca 
r In,UtuJçO., ha QUO -boll,am Mb.... O da alt, bu,gu"'4 "" 
\_e incarnam uma epocha e uma cebia modelar instrucção. 
/ordem de cousas. Seu desappare- Fundada em 1158 pelo Duque· 
: cimento significa o desapparecl- Henrique de Bomberg, tamanho 

1 

ni.ento do conjµncto i:Ias idéas e era o seu_ renome e tão notaria. -~ 
acontecimentos que ~s det~rmi- sua benemerencia. que todos os 
naram. · .. · ·· ···· .~egimens a distinguiram com. 

Tal O fim de um dos m~is ce~ ·'.pai:ticula_r interesse, e nem siquer e 
Eis o trabalho que lhes :foi 

imposto: tratava-se de abrir o 
canal que liga o mar Negro ao 
.lago Onega. Devia-se elevar o ni
.. vel ao lago a uma altura de 70 
metros, por uma serie de compor~ 
tas cavadas na rocha. 

lebres Institutos da antiga Mo- a revolução socialista de 1918 ou
narchia de Vlenna, o ,; Schot~ sou tocar naquelle asylo da. 

: tenggmnasium ", dirigido pelos sclencia e da educação. 
Revmos. Pes. Benedlctinos, vivei- Esta a instituição oito vezes ' 

Um escrlptor russo assim se re-
fere a esses trabalhos realizados 
·por presos po!iticos e que "cons• 
l;ltuem um dos maiores titulas de 
t1loria do socialismo":-

" O canal foi cavado sem ne
tlhuma technica e sem se recorrer 
ás machinas mais simples. Ma
:chado,._pµ,, carreta, e installações 
primitivas para enterrar estacas 
-legados· estes de passado lon
'.girtquo --,- foram os instrumentos. 
usados nestes trabalhos. E foi • 
/,.sslm que ós presos da Gepeu l 
'tavavam é transportavam terra 
1· 

A PYRAMYDE SOVIETICA 
e. 

ro de estadistas e homens de centenaria, ora destrulda ?Je~ 

sciencia, em que a juventude da nazismo. 

1~~!,~ ~!!~ ~~st•cl~ ! ~ lqnuaassi,~qstuaes al),bl~so~l·u:t)a~m,enfatletaNe_ outda~ !.~~ .. 1 ~ ~O Q ~; 
,éoll e Suddetos festejaram um era lnsufficienti em relação ao rl,\m Ebsa diffiçuldade na alimenta-~ 

{STA 
E A 

AUtA 
;Natal na Grande Allemanha. consumo. As }aranjas tradicio- as que por acaso surgiam eram çíio foi particulàrmente alarman

' Comtud~ justamente durante ~~~~:;;~;;;~;;;;;;;;==== servidas ,.como -C?!JSª .rara, em te para os "novos allemães" que 
~ ~~stejo que l:Ostuma ser ,. .. ~ ..... _._..,. pequenas quantidades aos clientes passaram de uma vida difficulto-
•companbado· de copiosos festins mais ricos. ·sa, é verdade, para outra que lhe 
ip,râ·-:os allémães, <a> situação ali- Os ovos, iguàlmente elemen- é muit!sslmo peoir. 
:ment~r se aggravou conslderavel- tos indispensaveis aos bolos de Pela primeira vez, num Natal, 
;mente. 1111111 Natal, faltaram quasi· totalmente .constataram o que irilplica. em 
~ Assim, segundo noticias pro- assim como peras e outras fruc- sacrificios a honra insigne de 
~das ~e lá, v~r!os dias antes tas. · pertencer á Grande Allemanha, 

.~ Natal as confeitarias e em- Jiiiiliiiiiiii Notou-se tàmbem a def!ciencla sus~7-~~~nd~ _ °.: 8,~~r,~~ ,.~rtl~iciall 
~@".._j~J~~J!(ii.~9f, ~~ .. IB~fe:,.... de· ®~1-'.V~IJ ~~~-~!,.~,--~.~-- ~.fh .. tJ~,~~~ji_'1~4-:. __ 

,DA- MELHOR 
(ASI.M.l.fl4 
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FR_~CISOO MONTEía.O MACHADO Num. 334 

As lagrimas dos j uslos ma be~erli!eri~a 
h 1.. obra de assaste-ncma social o rr-epr~·entáín;t( ido ministro 

{dá.. Gu.&:tJ:.a:/:.~ :-<µi--~ctoi; da. :aero
\illS.ut!c11, OiV,Ü'._. é'· Ín:tinierosos . offi
:icia,8$· .-c~~lÍ:tl:!C'.El~m á 'missa 
'.~âáàe. iel:ébrá-r p~la Directo
/lr~ d~~:.\,'r®na:tfoa Çi,Yil pór i.n
;iten~íi:o ·do <:a-pitão os·car Baptis
tta seúos compa'Il,he'iros· que recen
fu:.em.ente morreram em conse-

s à o.r.J sem ent e:-s 
''!'" 

novos cat o 1cos · --- • 

tq_u,~~cia. de um desastre de 
~viação. 

l!l.àiias ril.al).ifes'tações de fé 'de._s_ 
' iiittor;IJW.-,~ mjll~~s tof~fm;s~;:· 

tdi~ -~.'f4t9:f .:,ffl~is aiu~i:9.~_(J; . ~:: 
,ci1-..;~-ínóJtstre.- ;uma. fel.1,z.;,tri1-µs~ 
~,Ô~~~{;:;m <IJ.Ó~O -:a'J~e~~it,o_';'.;: 

D.~sa.· · for,m.?,', o-::E_xer.cito :-bras~7 
iéi~i.ise. i!@a.ria :;;; :,se _.apprdii~ 
ca:da v.ez· ·.~ais .'tia N<tçãp, )nte.
g~tÍ,4Ô~se-é'rii/siu 'V'erd~1~i-r.o es.~ 
piritó, 9:1¾~ •e#' ,:impregrn1do ~~ 
.rveráadeírp éspi,,rito cátholico e 
· n~o d~ ,ti'm ,poiitiyismo alienige~. 
_!Da e it':?,µcoso •. 

;-, *' 
- ·Voi~::riótre.in_ep.te· a: ·Sér agitad~· 

b. p~ó~Íelria -à.à obri,g>atori~dade 
do ,ex·attle ,pre-nup~ial, que já 
foi 1a-riõ;'hi:ente tjébatido e defi
:niti;v.amen't'e·.,r,egcitado entre nós. 

Um col!aborador do "Correio 
Pe.tl.l~n.p", no e1:1tretanto, vol
,ta i càrka prec·onízando-o como 
um· mefo de sa1v>agU:ardar o fu
turo· d~ li;oi;sa. :raça. 

o· martvrio da 
. . 

consc1enc1a reli~iosa na Allemanlia· 

·. ·, Que · o '.~kame pre-nu.pcia1 fa
~u~tativo ,seja -Ucit<>, estamos .p.e 
,!pleno' â.céOrdÓ,r-' · Porêm, a s_u3: 

ilQprigatoriedade\'El O que é 'PeIOr Por recentlsslmo ·decreto do Hitler, foi áado o nome de Otto Planeta, assassino ,l~. Dolfuss, 
. ,'?~ meios: p'eios quaes '.81:_ ,preten: a um batalhão allemão ao mesmo tempo em que se dispunha sobre a transferéncia dos 

,. Í#~;:,l:azer_ esse .:~me, sao abso ~orpos de DoUuss e Mo~senl,or i;l_Oipel ,~os jazigos em que se encontrava~ para ccmiterlos 
}'l~'üt~e~té't~<?Il~~r.i~s ,á digni- communs. E'. a implacavel pe,1:segulção. religiosa que prosçgue cm sua faina devastadora, 

,éi.· _,iiâ.dé-. ~e ~atri:nionio, ~~m _de chegando à' ·desrespeitar a momo~ dos grandes vultos da historia austrlaca e_ ã consa~, 
, ~ . . te· C,3,USa de in• /\~ Y'g_ra!,ti\~ ~~jrl~infs()s:)~_a!s,·l_ni:H1{'' ,'. Q n!)lj~O Clichê rep~ese~Ía_ ~ªc_'{freja ~eita (con_s,(~ufr 

;1c~;~~;t .,~~ , uiili , tíljtttS!~ . ~ · o~t~f:Íii~iJl,.5if!!i~~·-
Essa questão devia ~er defi- , .,, .. 

nitivalriente encerrada pelo go- tontinua implacavel a perse-.

1 

}'h~to das .cri~nças .. A escola tlão I á Concordata do :Reich com a 
iverno que !Por in't-ermedio da guição religiosa na Allemanha,; é mais capaz de defender a fé I Santa Sé e vae lesar o direito in
\cemsu~a. não deveria ,permittir a Foram tomadas medidas. vexato- <las · crl~nças, porque . s~ t;orn~u_ 1 violavel do~ paes, que bem vêm, 
Q?Ublicação de artigos que ,pre- rias para que o Natal de1xasi· .º _ um m~10 de deschr1stiamsaçao atrás da. lei,_ o fantasma ?ª des
'ftendem, v:eladamente, destruir :i, cunho catholico para se rev tir_ l 'systernatica. ~as, Nero e o_utr_os chrlstlamsaçao, do paganismo. 
ifamilla contra os preceitos bas1- do paganismo dos germanos : U.·_ potentados nao puderam amqml- • . _ 

ff tlgos. Diz textualmente u~ or~ lar. a Fé. . . Nota-s~ cada vez Mais persegmçoes 
;cos que o Estado Novo ª m:na dem da Federação dos Inst,ructo- mais pesada a opressao aos pro-
1pro!éksar. res do Nacional-Socialismo·: "Em fessores catholicos, e isto fez ctue 

DivÓrcio J·e'i, ,ge celibato, iexa- nenhum caso os espectaculos. po- o sr. Cardeal Bertram, de Bres- A Gestapo não póde deixar- de 
. irne ,pre-n~pcial obrigatorio, nã.o pulares se inspirarão, na celebra- lau, protestasse tambem contra a perseguir os catholicos. Agora 

1 preme ção do Natal, em idéa religiosa iniciativa do Nacional-Soc!alisn:o Mons. von Galen foi interrogado, 
·.lhe.verá ni{lto :um Pano ? • alguma." ·, de obrigar· os professores cathol!- só porque defendia os direitos da 
Ídit1!40 í)ara. turva.r as a,guas. cos a abandonarem o curso de Igreja, nas pregações e tambem 

* Como o LEGIONARIO not1-
( ciou, :recentemente, o governo 
. !do Estado baixou um decreto 
· dando á,s ipesso<1,s assi,stidas pelo 

(Conelue na. pag. seguinte} 
·, 

,:Lô Minist:r:o da 
guerra inglez 
homenagea o 
· Santo Padre 

0 ministro da. Guerra, sir Hoare 
, '· Belfsha, homenageou o lilanto Pa

dre por motivo da inauguração 
do ~nnexo da "Notre Dame Higb 
Scbool ", em Plymouth. Entre ou
tras cousas declara: As outras 
confissões religiosas têm hoje 
IUllll, divida. para com o Papa, 
para com alguns Príncipes de 
V'86S3, Igreja. Desejo expressar 
com a.. mais profunda. veneração 
todo o agradecimento de que sou 
~paz. Cada. epocba tem seus 
ma.rtyres e seus grandes homens 
e entre os maiores ho:inens de 
nosso tempo figura aquelle que 

'· está á frente de Vossa Igreja. 
·Contrariamente ao, proverbio, ha 
momentos em que· o silencio é de 
1>rata, mas o fãlar é de ouro! 

, Propaganda contra a Religião. se levantou contra· a perseguição 

-...,.,:--..,..,.-:--:-------::,-:-:,,:--···~a orfe~ª~%u~ª _!rr1:~gf~!~at~!s:1: it~1t q~:z~;~~s d~
0
~~r::deª e:º~f~ 

lgteja foi o assassinio de von Ratt!... dade, fugindo á sanha hitlerista. 
Como se a Igreja Catholica ti- Por tudo isso, cresce cada dia 

. · vesse a menor parte nessa tra-
1 

a angustia nos meios catholicos. 
Tambem Himmler, chefe .dos gedia. Mas o panorama religioso na Al

S.S. mandou affixar ~~ cartaz,, Em' protesto·· ao assassínio do j lemanha continua a sobrecarre-
em todos os postos pol!ciaes, tra-1 secretario da Embaixada Allemã gar-se. . . . 
zendo o no~e das obras q1:1e. de- em Paris, 0 nazismo ordenou que Em Ma1ença, depois dos ~1,tdeus, 
viam ser l!d~s pelos po1Ic1~es. todos os cursos de Religião fos- foram os catho!lcos que ~iveram 
Entr~ esses hvros esta"..ª ,? Os I sem suspensos. ora isto: 1.º é in- ~e soffrer a ful'la ,,dos n~z1stas .. o 
inimigos do Povo Allemao , Nes- comprehensivel quanto ao func- Sc~wa~ze. Korps _, o:gao nazis
ta brochura encontram-se ape- cionamento·· 2 o é contraditorio ta, mcnmma o v1gano geral de 
nas os nomes de obras. redigidas quanto á for~a; 3_o é funesto Maiença de ter "má conscienc_ia" 
contra os Judeus, contr_a a.· Ma- quanto aos resultados. e_ vê na _carta que esse_ eccles1as
çonaria e C?ntra a IgreJa Catho- l.º Quanto ao primeiro ponto, 1 t1co env1ára ás autol'!dades lo
lica, princ1palm_ente coll:tra os a medida repousa no facto de não ca~s, carta em q~e expunha o re
Jesuitas e a Acçao Cathol!ca. Ve- poderem os professores ensinar ce10 da popul~çao c9:tholka so
jamos o titulo. de um dos livros Religião que glorifique pessô.as de bre as _intençoes naz1st~s e c1;1 
preconisados nessa bro~hura, re- nacionalidade contraria á allemã. que ? v1g·ario geral pedia prov1-
commendado ~s pol!c1aes alle- Ora O Judaísmo é glorificado denc1as pr?tec_toras, apenas uma 
m,ães: "A IgreJa Ca!~olica, um através do Christianismo. prova de ~esmtismo e de mano-
périgo para o Estado • . Evidentemente, ha aqui muita bras suspe1~as.. . , _ 

má fé o argumento nazista é Até o sigilo confessional nao 
A educação da juventude falsissÚno. A religião catholica fôi' respe!tado pelo Est_ado N9:zis-

não trata da historia do povo ju- ta. O mmistro d? . Re1ch est1pu

Temos a palavra de ·um· bispo 
cátholico, Mons. Groeber. ~i:,o
testando contra a persegmçao, 
mostra que o novo mytho alle
mão não pódei ser compar11;do 
com ó A,ntigo Testamento. E' m
util esperar a destruição do 
Christianismo. Porq~d até agora, 
só se conseguiu o contrario. Nun
ca o Catholicismo esteve mais 
vivo do que nos ultimos. tempos. 
E' um consolo para os bispos al
lemães ver a fé profunda,. a hu
milde submissão do povo catho
lico. E, dirigindo-se aos paes. e 
educadores catholicqs, o sr. bis
po pediu-lhes que fossem os. p_r_i
me!ros defensores da rel!giao 

deu mas sim da Historia da Re- lou que seria suJeita a processo 
vel;ção divina. o ensino da Re- verba~ todos os que prestassem 
liglão Catholica não glorifica os e~ Jurame:ito de guardar o si
judeus, mas trata apenas dos que gilo confessional. 
foram os depositarias da revella
ção e que a annunciaram. O 
thema da Religião Catholica é 
Deus e o· plano Redemptor de 

O Vaticano atacado 

Deus, no qual se cumpriu o des- Mons. Ritter dirigiu, em Pra-
tino do povo judeu. ga, uma allocução, na recepção 

2.0 A medida vem da · Liga do corpo diplomatico. Isso deu 
dos Professores Nazistas, á qual motivo para que o "Angriff" 
devem pertencer todos os profes- atacasse violentamente o Vati
soares da Allemanha (slc). Ora cano. 
esta Liga se apoia, para suprimir Eis o veneno do orgão berli
o curso de religião, na liberdade nense: '"Esta allocução não era, 
de consciencia. Mas para supri- , por certo, tarefa facll, quando se 
mir o uso de Religião a Liga vae sabe que o Vaticano usou todos 
contra as convicções de profes- os meios de que dispõe para man
sores catholicos. Logo a liberdade ter Praga no espirito de Versa-
de consciencia é apenas rotulo. lhes. Utilisaram-se abundante
cursos de religião, contra as mais _mente todas as reservas do Va-• • 5 a • • 3.º Dessa lei segue-se que os ticano, não se pou~u. ne.n~uma Publicamos hoJe na • pagina.] solemnes , prom11ssas do Estado, desl?esa _nem larga. <;11str1bmç9:o <;1e 

•• 

• 

· foram suspensas. Isso é contrario distmcçoes honol'!f1cas poss1ve1S, 

COMMUNISMO E NAZISMO l . d l h t· · . . . E O~de$envo vzmento as esco as cat o zcas 
( em "Letras· Nac1onaes e xtran- nos Estados Unidos 
'geiras") 

'.A "SEMANA 
regeneração da 

SANTA " '(pela 
musica sacra) 

Segundo estatísticas recem-pu
. blicadas, o numero de_ estudantes 
que cursam as escolas e Univer
sidades catholicas nos Estados 
Unidds augmentou, em dois an
nos, de 9,1 %. 

Existem hoje na America do 
Norte 184. escolas e :U:nlvers1d&~ 

des catholicas; ha dois annos, 135 
des,sas escolas tinham 106. 000 
alumnos; esse numero subiu ac
tualmente para 115. 705. (57. 012 
rapa:;:es e 58. 693 moças). Essas 
escolas têm 8. 756 professores, dos 
quaes 4.644 :religiosos e 4.112 lei-
iº~ . 

r 

Q qu,e e o IIospital para Accidé'nt!1d?S . do Tr!],h.atlt~ 
, dÓ Circulo Operario do Ypiranga 

O Circulo Operario do Y,piran- ,poucos mezes pelos di-rigentes 
ga é uma associação de classe do gremio opere.rio do Iongin• 
que vem se impondo de uma qúo bairro· !<la collina historica. 
·maneira impre.ssionan:te dentro Presentemente a maior ,preoc
da esphera de suas fina- cupação de sua Directoria reside 
Hdades. De facto, quem quer ria ·Construcção. do Hospital pa
que seja que tenha acompanha- ra operarios victime.s de áccl• 
do de .perto as actividades do dentes no trabalho, onde ,passa
gremio presidido pelo sr. Man- rá tambetn a funccionar a 111ova. 
sueto de Gregorio, verá o quan- séde social. 
to .realizou dentro do curto lapso A esse respeito a nossa l!'epor• 
de tempo que medeia desde a tagem teve opportunidade 'ô.e 
sua fundação até os di!!,S que ouvir dois dos mais esforçados 
correm, ou 1Sejam 2 annos e dlree'tores do Circulo, srs. João 
meio aproximadamente. E a Corrêa, -secretario e Antonio Er
'Prova mais eloquente daquillo nesto da Silva Sobrinho, chefe 
que affirmamos, está na sympa.- do Departametito Syndical, que 
thla ,e confiança com q'ue os nos prestaram os seguintes es
operarios ingressam nas hostes claTecimentos: 
do Circulo Operaria do Y,pi.ran- - "O Circulo Operario do Ypl• 
ga, que dia a dia., -se tornam rangi ini<Jiou, ha pouco, uma 
mais respeitaveis. intensa campanha em prol da 

Actualmente o quadro social construcção do Hospital dos' Ac
conta com 4 mil socios, aproxi- ciden~ do -Trabalho. E' desne• 
ma<lamente, mas esse -numero I cessario demorar_ nas vantagens 
deverá ser tri.plicado, dentro em ?u melhor na necessidade delle. 

'Niro se comprehenderia que uma. 
agremiação o.peraria de tal en• 

tudo só para garantir a perma
nencia da corja maçonica de Be
nés e caterva." E neste theor, in
digno de um jornal, continua o 
orgão hitlerista. Só calumnias e 
violencias. Nenhuma prova. · 

Só pensando em guerra, com 
todas as vistas numa .conflagra
ção que o Nazismo. quer a toda 
hora provocar, os dirigentes da 
Allemanha obrigaram todos os ci
dadãos- a fazer parte do serviço 
de . esa auxil autorida-. . . . . ;,rii, 
o porque estes, nas • horas 
de perigo, tem que cuidar dos 
auxilias espirituae~ aos feridos e 
aos moribundos. O ministro do 
Culto e o da Aeronautica respon
deram pura e simplesmente que 
o cumprimento dos deveres pro
fessiona_es não é obstaculo de 
principio que possa dispensar o 
clero da obrigação em questão. 

Knissel, administrador de dis
trlcto na Austria, -fêz declarações 
que revelam o caracter totalita
rio da adhesão ao Nazismo. 

Martyrio da consciencia 

religiosa 

"E' inadmissível que se queira 
reconhecer o "Führer" negando
se todavia uma adhesão sem re
servas á totalidade de seu pro
gramma, em que reconhecer se 
aqui e acolá, alguns pontos isola
dos. Este programma ê a conclu
são de concepções que visam en
globar o povo allemão todo in
teiro. Forma um todo intangivel. 
Partindo desse facto inicialmen
te admittido, o partido exige uma 
adhesão total de cada cidadão 
que deve estar prompto a se sa
crificar completamente, no mo
mento determinado pelos chefes 
nacional-socialistas. A doutrina 
do pa1tido constitue a philoso
phia nova, a relii:üão nova do po
vo allemão. E' debaixo deste re
gimem que a nação germanica 
poderá cumprir integralmente a 
missão que a Providencia lhe 
confiou desde toda a eternidade." 

Não é dlfficil concluir-se, que 
segundo principio não ha lugar 
para liberdade religiosa para os 
cathollcos. Na Austria, o nazismo 
usa os mesmissimos processos que 
na Allemanha. 

Sómente, em férias, é que os 
alumnos poderão receber os Sa
cramentos. E' tambem prohibi
do aprender cantos religiosos na 
hora do curso de canto. E, no em
tanto, durante o curso de canto, 
podem e devem ensinar cantos 
populares, e principalmente can
ções nazistas e canções guerreiras. 

E assim continua, heroicamen
te, o martyrio da consclencia re
ligiosa na Allemanha. 

vergadura, não tivesse um ih.os~' 
p_lte.l ,destinado· a opera.rios vic
tima-s de accidentes n,o :trabalho. 

,Po.ttanto, -essa lacuna · que ,se 
vinha observando •em :nosso=· 
po ,cte acção fica ,conveniente",,, 
mente sana.dlii,. '" 

-- O predlo deverá -ser erigido 
á rÚa Lino Cóu,tfnho, aÓ ~ado· 
do Cin,e Parochial, . num terre-
no optfuio. A construcção deverá · .. . . 
co!istar }!e .1,01s d.ê:r.es, ,9 ~;,;:~.:· ,,i:'f.t..,,t,''f:/·,/f: 

,<l,a.~\i,p;p~ . , . . . ~· ·-~.}.:.;,; :.ir;i';~ 
clusivamente a aéciden~doo, · 
constituirá o Hospital ipropria• 
mente dito. Deverá ter muitos 
quartos - não podemos a;fflr• 
mar ,com ,segurança o numero 
delles - mas serão amplos, 'bem 
ar~jados, ,e dotados de :rela!tivo 
conforto. 

- Numa ,parte do andar tér-, 
reo ·será installada a ,séde ,so. 
eia}, visto que a actue.l já s~ 
torna •bastante acanhada !l)ai-a. . 
as a.ctividades do Circulo. 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 

- Já di.s.pomos de certo pa.~ 
trimonio ,para o custeio da cons
trucção do edifício. Entretanto, 
,promovemos seguidamente fes
tas, reuniões, etc., cujas Tendas 
se destinam a ,esse fim. 

- Domingo transacto, no cam
po do C. A. Ypiranga, foi Tea
lizada uma interessante 'Par'tida 
de futebol, entre moradores des
te bairro, -sendo a :renda rever
tida em prol da -con-strucção do 
Hospital. Te.mbem no mesmo 
sentido foi levado a effeito no 
Cine Parochial um espectaculo 
artistico pelo Grupo Paulista de 
Amadores 'Theatraes. 

- Foi tambem ;realizada uma 
grande ker.messe, visando o 
mesmo fim. Emfim, não temos 
descuidado da ,parte financeira, 
pois cruzando-se os ·braços nada 
se consegue. 

- Cumpre-nos relatar e.o Le
GIONARIO, para finalizar n(>ssa 
entrevista, as conferehclas .rea
lizadas a 23, 24 e 25 do mez .pa,s
Sê;do no Cine Parochial, que 
tambem tiveram como· mir.a & 

construcção do Hospital dos· Ac
cldentados do Trabalho e que 
lograram obter completo exlto". 

Confa~ulatões racistas ltalo-Allemãs 
O "Tagepost" escreve: O Radio de Berlim communica que 

o Relcllslelter Alfredo Roseinberg recebeu, segunda-feira, 19 de 
~anelro p.p., o professor Guido Gandra, dlrect'or do Serviço Pu
blico da Raça no l\llnlsterlo Italiano parll! a cultura popular. 

A conversa teve_ por argumento uma troca de opiniões sobre 
as consequencias ldeolo-glcas e esplrituaes do pensamento ·ra.c1sta. 

Sobre este mesmo assumpto fez um.a, conferencia o director 
do Serviço Polltlco da Raça do Relch, professor Walter <b-oss, 
â qual assistiram, a,Jem do professor Gandra, autoridades repre .. 
sentatlvas do Partido Nazista e do Relcb. 
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·~o prazer em receber visitas ás 
;1nstallações de sua _ redacção e 
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RESURGE O THEATRO 
CATHOLICO 

7·ó theatro nasceu sob o influxo 
da religião. A velh,!, tragedia gre
ga era a representação dos mys
_terios da mythologia, e tinha por 
fim augmentar a piedade do po
;Vo. Uma só entre as tragedias 
não tratou de assumpto religio

·SO: "A tomada de Mileto", de 
:Eschylo. A multidão· atheniense, 
,·porém, insurgiu-se e multou o 
!;POeta, po1· J1pver causado grande 
commoção recordando recentes 

;episodios historicos. 
Através da Ide.de Media con

•tinuou a influenciá: .religiosa no 
itp.eatro, com os celeb'i:es "myste-

, ''.li'ios'';,,;,éhristãos; que ei:a111 repre
.irentados nas Igrejas. Portugal 
·conheceu os "autos", de que tam
bem se valeram os misinonarios 
do Brasil, adaptando-os á ,cultu
ra indígena, para obter fructos de 
apostolado. 

Depois da Renascença, air~a 
appareceram Corneille e Racine, 
como o lampejo fulgurante dé 
uma luz que se extingue. Depois, J' 
_mais nada de sério. 1 

Vem-nos, agora, a noticia de 11 
que, em Bruxellas, foi represen
tada uma "Natividade", de au- · 

, teria de Houdeng-Goenies, e que 
· obteve o mais franco successo. 
. Nesta representação, o Natal foi 
cuidadosamente levado a scena, 
acompanhado com os cantos li
turgicos e para-liturgicos, sendo 
respeitadas tanto as exigencias 
·theologicas, quanto as artisticas. 
segundo diz a informação, a obra; 
resultou extremamente simples e 
proJundamente original. 

Sérá interessante notar que, no 
anno passado, durante à quares
ma, a praça fronteira á Notre
Dame, em Paris, foi transforma
da num grande theatro, em que 
se representou a Paixão de Chris
to, perante o presidente Lebrun, 
personalidades gradas e grande 
povo. serviram de camarotes as 
sacadas das casas circumdantes. 

Em contraste, as antigas répre
sentações de Oberamergau, que 
perpetuaram as tradições do dra
ma christão durante o eclypse do 
theatro catholico, foram suspen
j:;as por Hitler para que, no mes
mo local, venham a ser represen
tadas as cafagestices nacional
socialistas. Entretanto, resurge o 
th~atro catholico, e o que mais 
lucrará com isso, será o proprio 
theatro, A arte dramatica não 
iconslste apenas em mostrar fa
ctos que se succedem, mas em 
J)atentear as profundidades mys
teriosas da existencia humana. E' 
por isso que a "movimentação" 

N
UNCA, talvez, em todo o deem·- tros não o fizeram tarribem? - não accumula um ambiente de tempestade 
so da Historia, se usou e se existe para a :França outro remedio se- nas cupulas ogivaes de Westmi-nster, e 
abusou tanto do segredo como não deixar que a transacção seja com- demonstra por a mais b que o sr. Mus-
arma política, quanto em nos- pletada. Chega até ahi a habilidade da solini não está fazendo facecias quan-

sos dias. E' no segredo dos laboratorios, justamente famosa labia :parlame11tar do reclama o. imperio colonial francez 
que a chimica moderna se esforça por gauleza .• • . 'e nem tão pouco o sr. Hitler quan~ 
inventar os maravilhosos meios de des- * ; do reclama o imperio colonial inglez. 
truição que devem assegurar ao seu de- Quando todo o mundo, animado pela 
tentor o tr!umpho incontestavel na Assim agem os ch,efes !11:>eraes. ESt e grandeza da, tempestade, espera um des~ 
proxima guerra. E' no segredo im)?ene- processo, porém, entre fasciS tas seria fecho theatral e grandioso,' suppondo 
trave! e ]?refundo das masmorras e dos "demodé". Elles desprezam ª tradição que o .. -.sr. dll_ambei;-j.ain terá uma,, des• 
campos de concentração, que os pode- renascentiSta das combinações macpi,t- lumbrán.te e magnifica exp_~osão de ora• 
rosos do dia liquidam certas questões velicas sabiamente m·did11,s em palacios tol:j~tíb'.dÍgtiada, oti se reriàei:á solemne-

sumptuosos, atraz de cortinas de seda m· e' nte· aos argumentos da opposi·ç-ao. o políticas mediante a eliminação de al-
guns infortunados adversarias. E' no e velludo, em Florença, Veneza, Geno- sr. Chaml)erlain, pelo con.trario, fica 

d k b 1 · t. 1 t va ou de Turim. o f~ismo é . theatral, q· uieto ·e·', ao· I;e·s· ponder, ·se __ ntindo que a segre o a a is ico que envo ve a a mos- mas de uma theatra!idade de encom-
phera dos gabinetes de directores de tempestade está passando, sorri com o 
banco, que se tramam os grandes gol- mendª• que não eStá na linha da glo- ar beatifico de quem, no fim da tor• 

riosa tradição da bella Italia. .O cá- · · pes financeiros em torno dos quaes se Ill~I/.tà, fec~!J, · finalmente .? gua!da-
decidem os destiµos das nações. E é no chicho é pouco theatral, uma vez que chuva. Sorri, e diz com o ar .meigo de 
segredo não menos impenetravel das Se- não póde ser ouvido pela plateia. Por uma "n.urse" bem treina~a: "tudo isto 
cretarias de Estado, que se faz e se des- iSto, ª grande arte do sr. Mussolini, ao é verdac!.e, mas elles são t~ l>ons ... " 
faz a trama subtil das negociações po-· im)?or O silencio, é urrar: urrar, mas i'. Esta resposta Cl!,ndida .. e meJiflua des .. 
líticas e diplomaticas que os communi- -,,. 1:-:.-concertà a· todo. o mundo, e acalma 01, 

•· cactos officiaes apresentam depois ao <· ·-:: · nerv9s super~irritados. E' cómo se uma 
publico, sob a forma de vagas e inof- chuva de manteiga de cacáo der.reti_da 
fensivas negociações. cahisse sobre o audjtorio. Todo o mundo 

Por um extranho paradoxo, entretan- Plinio CORRIA DE OLIVEIRA se afoga na mollesa que jorra abundan-
te, nenhum seculo dispoz tanto quanto temente das pala:vras do burguez do 
o nosso, dos mais amplos meios de dlf- guarda-chuva. E o sr. Chamberlain, sor-
fusão e informação. o radio, o telegra- ridente, · volta para casa secando fleu-
pho, a imprensa e o cinema dão ao ho- , gmaticam~p~e seµ it}S.ePA~l!-:Y.el g\1-~~~~" 

mem recursos extraordinariamente effi- -:, I te C b D 1· C a ('c!:l-uva., - ., -i, 
cientes para 'furar' os mais altos segredos, ' \* 
arrastando-os para a luz de uma des- t 

abrida publicidade. Dahl, entre os jor- Haverià ii.lii<:lâ outras estfate'g!as f1ite.; 
nalistas e as empresas de radio e de ressantes a mencionar. Por exemplo a 
telegrapho, etc., de um lado, e do ou- d • 1 O do cieneral :Frànco, rigorosamente ins-
tro lado todos os alchimistas e manipu- O S I e D "I O pirada na experiencla das touradas tão 
!adores politicos, economicos e ideologi- · IJ _ caracteristicas de sua terra. Quando, na 
cos dos altos segredos contemporaneos, arena, acontece que os picadores come-
uma lucta tenaz e violenta, para a qual çam a briga.r, chama-se sua attenção 
cada chefe de Estado traz o contingen- para O tôúi:o, que constitue no mamen-
te de suas qualidades pessoaes. to O inimigo commum. Automaticamen-

A arte de impor o silencio é, hoje, i. _ -~ te, os furores convergem para o animal 
um capitulo essencial da arte de gover- perseguido, que os contendores crivam 

urrar com todas as forças de seus pul-nar. Um governante que não saiba fa- com suas farpas, fazendo descarregar 
d · é 'fi mães previlegiàdos e de suas infatiga-zer calar os seus a versar10s um PI o sobre elle todo o odio reciproco que se 

chefe de Estado. E por isto mesmo cada veis cordas vocaes. Depois deste ronco votam um ao outro. Até aqui, o mons--
cbefe de Estado tem seu processo pes- de trovão, nas fileiras fascistas, o silen- tro communistâ. tem feito o papel do 

· · u i cio inevitavelmente se faz ..• soai para impor o sllenc10. ma rev s- touro, para abrandar as brigas entre 
ta rapida desses processos dá bem uma Differente é a technica do sr. Hitler. requetés, phalangistas, par~ide.rios de 
idéa do mundo moderno, e póde não ser O nazismo tambem é theatral. Mas sua Gil Robles e sequazes de Affonso XIII. 
inteiramente destltuida de interesse. theatralidade, "et pour cause" não é, Quero ver como se arratijará O Gene-

Comecemos pelo occupante da Casa como a do sr. Mussolini, ª de um actor ral Franco quando tive1· acabado de 
Bi·anca.. dramatico que grita, gesticula e canta abater O touro. Porque, c;i,ramba, impor 

* o sr. Roosevelt, quando quer por a: 
pesada . Jage do segrçdo offic!al sobre 
qtlalquer ; a:ssumpto, ' C<)'nvocJ alguma, 
commissão parlamentar á qual faz suas 
revelações mediante um juramento legal 
que, uma vez violado, póde levar os in
fractores para a ca·deia. Por isto mesmo, 
todos os membros da commissão, em 
geral politicos de uma temivel indiscre
ção, ficam inteiramente paralysados. E' 
um proces!lO typicamente "yankee" e 
roosvelteano, um "truc" agi! e forte, 
que é tão efficiente quanto o mais pro
digioso dos cadeados super-mechanicos 
e super-electricos inventados naquella 
terra tão habil nestas especialidades. 

O francez não gosta de "trucs" age!s 
e fortes. Os expedientes mechanicos o 
seduzem muito pouco, mesmo no ter
reno da politica. Comprometter os ad- · 
versarias mediante um juramento pare
ce ao francez simples demais, e até um 
pouco vexatoriamente ingenuo. Um ar
tifice decente da capoeiragem politica 
franreza teria vcrg~nha·cte- recorrer . a 
qualquer processo que não fosse a fina 
e subtil machinação dos cochicos de 
gabinete, murmurados no ambiente lu
xuoso dos salões do Falais Bourbon ou 
do Qual d'Orsay, ou na labia parlamen. 
tar brilhante, intelligente e astuciosa da 
Carnara dos Deputados. Por isto mes
mo, o sr. Daiadier tem um recurso mui
to diverso do "truc" roosevelteano. 
Quando seus adversarias insinuam, du
rante os debates parlamentares alguma 
impertinencia como, por exemplo;-- que 
o sr, Pierre Etienne Flandln se vendeu 
á Allemanha arrastando atraz de si 
apreciavel contingente de politicoides 
francezes, a camarilha do sr. Daladier 
toma a "allure" caracteristica do "coq 
gaulois", agita as plumagens vistosas de 
seu pundonor indignado, prorompe em 
exclamações escandalisadas e desprezi
vas, em "ohs" de uma incredulidade ir
ritada, e acaba por exclamar, depois de 
ter exhibido para ás gà.lerias todo este 
vistoso apparato, que essa acusação não 
attinge apenas as pessôas denunciadas, 
mas offende a pro~ia França. De sorte 
que, se realmente o sr. :Flandin se ven
deu - Judas, vou Papen e tantos ou-

longamente, antes de enfiar um cutelo, silencio a hespanhóes não·:- é brinca-, 
ás vezes inoffensivo, na victima pacien- deira! ,i 

te. A theatralidade do sr. Hitler, que E 
O 

sr. Getulio Varglj,s? '.:· 
desdenhou a gloriosa cultura da Alle• 

h d S- 'R if · · Sua tactfc!J, é.:,.ll(l.taq .. .n;riip.ei~ · 
Iµan a, e ao 't"on l!,C\O, para .se ar .. _ ro· log'ar' éÍié zi.~i,tent "~õf"',#d·' 
vorar ' em authentico restaurador do ' . ' silencio. Pessoalmente, nitiguem -sabe 
culto germanice pre-christão, é a dos cercar de mais impenetrável snenci~ 
barbares que os escriptores romanos nos suas proprias intenções e suas' proprias 
descrevem semi-nus, colossaes em sua demarches. Esse silencio inviolavel é da 
corpulencia athletica, com alguma ca- essencia de sua politica. Mas pouco se 
veira de animal amarrada á cabeça lhe dá que os outros falem ou não. Por 
para meter medo, com os deiios tintos isto mesmo, força é reconhecer que, em 
de sangue, cantando canções guerreiras pleno Estado forte, a imprensa tem ti-
e invadindo com lmmenso ª ameaçador do uma apreciavel liberdade, e, se por 
vozeirio a Europa romana. decoro _ porq.ue afinal esta democra-

Em outros termos, a technica do sr. eia é bem forte - a imprensa não 
Hitler para impor silencio é a ameaça. póde gritar alto, tem sido tolerado que 
Nos seus. discursos de uma -rethorica ro- resmungue baixinho, dizendo neste tom 
liça e agressiva como os roncos subter- tudo aquillo que, antes de 10 de No
raneos dos terremotos, ha sombras de vembro, diria gritando. E' que o sr. Ge
Dachau e relampagos de fuzilamento· tulio vargas, quando que,r impor o si• 
Evidentemente, isto é · "kolossal" e tem, lencio -a alguem, não .. ·'lh'o êiiz.' · Pelo 
portanto, o mais seguro exito, contrario, escolhe o momento opportuno 

* 
~ ;:,r. Chamberlain, que merece um 

capitulo especial, tem outra, technica: a 
do guarda-chuva. Quem usa guarda
chuva denuncia implicitamente que não 
tem o poder- de provocar ou fazer cessar 
a chuva, e que como não é manda
chuva, só aspira modestamente a aga
salhar-se della. Porque quem não é 
manda chuva precisa de guarda-chuva, 
para ficar esperando pacientemente, du
t·ante a tempestade, até que ella cesse. 
E, cessada a tormenta, o humilde dono 
de um guarda-chuva dá graças a Deus 
pelo facto de, comquanto as pernas e o 
tronco estejam gotejando, a cabeça e os 
hombros terem ficado relativamente pou
pados devido á protecção do algodãozinho 
preto, modesto, mas precioso. Por isto 
mesmo, Chamberlain não pretende fa
zer calar seus adversarias. Deixa, pelo 
contrario, que Churchil, sir Archibald 
Sinclair e o Major Attlee digam tudo 
quanto bem entendem. Pacientemente, 
elle sorri emquanto goteja abundante
mente sobre elle a chuva dos doestes, 
das suspicaclas e até das injurias da 
opposição. Armado de argumentos .irres
pondiveis e tonitruantes, a minoria en
che o Parlamento com seus clamores, 

'e então deixa que o "de cujus" diga o 
que entender. Este momento opportuno 
para o Presidente é exactamente o mais 
tnopportuno para o paciente que fala e 
fala gritando. Mas fala no momento em 
que deveria estar callado Po.r isto 
mesmo sua idéa; esvoaça pelo ar, sem 
Interessar a ninguem. A's vezes, até, o 
paciente leva algumas pedradas. E se 
recolhe novamente ao seu primitivo si
lencio. Emquanto isto, o sr. Getulio 
Vargas despacha calmamente com seus 
Ministros no Cattete ou dá um passei
nho pelas praias e pela Cinelandia. 

Aliás, o sr. Getulio Vargas, de todos 
os Chefes de Estado contemporaneos, é 
o unice que quasi não se incomoda que 
os outros ennunciem suas opiniões. Por
que sua arte não consiste apenas em 
fazer dizer o que convem a si, e o que 
não convem aos seus adversarias. Elle 
é mais subtil. Seu grande talento ·con
isto mesmo podem ellcs dizer o que 
adversarias, seja lá o que for. E por 
isto mesmo podem elles dizer o que 
bem entendem. 

e A T,,,u o LI e.os 
é accidental no drama e, pelo 
.contrario, a divisão em actos é-
111.e perfeitamente adequada: cada 
acto· ê um momento de uma dia
lect!ca de realidades extra-tem
J)Óraes, puramente qualitativas. 
Por esse lado o theatro é supe
rior ao cinema, que só attinge, 
por via de regra, os àspectos su
perficiaes, contingentes e quanti
tativos da vida. E' assim que cer- C01;npi;em EXÇLJ]SIVAMENTE ·suas Joias ,e ·seus :erest!nte~ 

JOALHARIA i: ta obra notavel de Bernstein foi 
levada para a téla. Pois bem, to-
do o symbolismo do drama des
a.ppareceu, e o que ficou no filme 
101 um caso réles de infidelidade 
oonjugal, naturalmente mais ao 
gosto das "massas". E dizer-se 
que foram as "massas" de Athe
·Jl&S que multaram Eschylo por 
-,- produzid~ µma peça . ~e,,,. ..• , 
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OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina ôã Rua Anchieta)· 
"ELEC1RA''-concessionarios dos AFAMADOS relogios 

Depa!'tamen• 
ito dq Se!'• 
viço Social 
.p!'e fe!'cn eia 
;para, o pre
enchimento 
d e cargos 
;pub!icos. ln-· 

felizmente, nu
. merosas são as 

,repartições -estadue.es 
que não tem dado a de• 

vida atenção a .este imoprtantflo 
decreto. 

Este facto faz ;re!l-lçar o bello 
signifléàao aa Federação das 
Indu,strias, .(!ue, ,expcinta~eamen
te officiou ao sr. ··dr. Sebastião 
Medei,ros, diÍi~ctor .ao->ri. de Ser-:, 
viço Sociaj, (P?,'.O}.),ondo•se a. dar.1 
preferencia áis· ipessqas indicadas 
por S. ExcJa. 

E' um gesto confo.rt·ador e ~1-· 
gno .de nota. <· · · · · ···:·····-,:..:.·, . .,,· 

DepÍotá:tnó~ as f~llcno.ções 'e~:. 
viadas ao':-~r. ~it~er ;'.pelo sr) 
Jlr.{ussolin! e'•'Tegeiite Rorthy da., 
Hungt~a,O .e~ .!\ii;-,ttide do 6. 0 .an-; 
niversºa.rio da;':'.:~cenção do .na. 
cional socialis~~- ao [)Oder. : 

o sr. Mussolini ,especiaimen•. 
te,.·, (!ue -se diz o defen~Ór da,' 
nci~~à civilização _e quer que os' 
,catholicos o con~4erem como/ 
um novo 'Con'~(intino, desmen; 
te-se . ij'UÍdOSaÍJ:lénte ,com ,essas
f e!icitaÇÕCS, . l!}orqí:it 'cump~lmen~ 
te. em .pri)néi_ro 'Jugar, ,O demoli-! · 
dor da .nossa civil_iiii;ç_ão que é'. 
essenciatmente ca;tiiiói~a, e .em 
segundo : lugar o fundador do 
racismo e do atn,~\,>:O0 do .s~1 
culo XX.. · ·-'+"- · · 

1 
Regi;,~re.~so, l 

Não· hi;q~m .não :Sd ,emocrone 
com uma visita e.o ·summo Pon
tif:ice .. Todos os que ,chegam aos 
p&s de Pio XI admiram-se de 
sua ,piedade, energJa, valor, e 
cultu.r/l, g11ardando urna :recor• 
dação · indelevel da :visita ao 
Santo Padre. 

O -sr,.-,Çlha)1iber.lain quando es-\ 
teve-,:êfu. ':Róine. visitou o Santo 
. F'aA.ft:, e ao ,chegar á lnglatetra. 

. ;:décl8,J;~i,i.- aos jomives: "será umJ,,• 
::ir.llx~iiiiio ... dit'fi · e se ·es(lue-: · , 

··il.,; · · . · · · _ -. . ., _ ·r:r, 
· :-:Mr, ·o"úvir 'odos · s . do--:-[)Qn~I- _,......, . --
· ... fice as -.expressões de· a.dmiráçã:o: ~ 

e e.ffeição que a.limen'ta !()elo 
:ij'e!, :p_ela :rainha, e ipelo !POVO do. 
'-Jmperio Britannico. Í 

1Trata-se de um testemunho 
Insuspeito, .esse do -sr. Cham
:ber.lain, o que denota a. -estraor• 
dinarie. attracção que exerce o 
Summo Pontífice, pela aua ;pu~ 
reza e energia de fé, que o faz 
brilhar como o maior !homero
deste seculo., 

( 

,-....._ 

Padre Celio 
Sebastião de 

Almeida 
Seguiu para o Rio de Janeiro 

quintá-rcirã"iiitíiii'ã,peiõnoctur
no da Central, o Revmo. Padre 
Celio Sebastião de Almeida, que 
vinha exercendo com grande ze
lo e proficiencia o seu ministerio 
sacerdotal como Coadjuctor da 
Parochia de Santa Ce.cilia. 

Chamado por Sua Eminencia o 
Cardeal D. sebastiço Leme, para 
importaµte cargo no Seminario 
do Rio Comprido, teve o Revmo. 
Padre Celio de deixar a Parochia 
em que se achava e onde havia 
grangeado innumeras amizades, 
fazendo-se admirar pela dedica
ção sem limites com que duran
te o tempo que esteve em São 
Paulo auxiliou o Revmo. Padre 
Luiz Gonzaga de Almeida, Viga. 
rio da mesma. 

Jâ tivemos occasião de dize:,:, 
que o Revmo. Padre Celio foi 
tambem um_ grande animador dos 
trabalhos do LEGIONARIO e do 
Rio de Janeiro continuará a 
prestar a es.te orgão sua precio
sa collaboràção. 

Ao seu embarque, comparece
ram grande numero de admira
dores, bem como o Director e di• 

~l~~O. ,~ada_cto~~s c:c-go ~-ºY;:ç.tIO• 
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São Paulo, 5 de Feveretro dé 1939 

lantamento .~a;pe~ra fun~amental 
~a Colonia ~e f êrias ~a Juventu~e Universttlia e 

Realizou-se dia 22 de janeiro I A' ,cerimonia do Ja:nçamento 'Ale:rn do ·senhor Bi&po d-e 
deste anno, o Uançamen.to da foi ,presidida por S. Excia. Re- Santos, .es'.f;lveram presentes 
1Pedra fundamental da Colonia vma. D. Poaulo de Tarso Cam- os Revmos Sa.cerdbtes, Pe. João 
<le Férias para ace.demicos _ que pos, '.Bispo de Santos que ceie- Pavesio, D, Paulo Pedrosa, O. 

Um fnstantaneo·)'ai>-iiii.liâdo··:cp'éla'·'.•:ooJectlva ·do·,:;: L'EGIONARIO durante a. certmonia do ~ 

--Homens que· 

trabalham 
Sê V.ft·esq'lieceu:::se·de tomar_hontem; a no1te;-ârités ãe-dór~ir;' dnàs 

colheres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo de agua, não 
esqueça hoje, 

Tome duas colheres de Ventre-Livre hoje;-'á noite; antes de ir para 
a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer. 

Nos paizes mais adeantados do mundo os homens esforçados fazem 
assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estomago, os 
intestinos, o figado, o baço, os rins, a cabeça, o sangue e as arterias, os 
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfeita saude. 

Faça co:mo elles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir. 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago e intesti

nos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações toxicas, 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás art~rias, 
ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao coração 
(principalmente ao coração), rins e a todos os orgãos do._corvoo 

T()~e Ventre-Livre hoje, á noite •. 

* * :li 

Lembre-se sempre: 
Ventre-Livre não é purgante 

"' * * 
Tenha sempre em casa· 

alguns vidros de Ventre-Livre· . 

· monto da pedra fundamental da Casa elo Férias da Juventude Univorsitaria Cathollca. Vê-se ao ft. e 
centro o Exmo. Revmo. Sr. Bispo de Santos, tendo ao sou lado o Revmo. Padre João Paveslo U Sorocafba L I T u R G I A 
a. Juventude Universitaria 
rtholica ,resolveu construir 
Conceição de Itanhaem. 

A Colonia de Férias visa 

Ca-1 brou,.:_.,pela mo.nhã,. na capella 
em da -casa dos Capuchin'hos. 

;pro- ,. · 

S. B, - ·assistente ,ecclesiastlco 
da J. U. ·e. - Conego Ri!!,phael 
Roldão, Pe. Geraldo Proença Si-
gaud, S. V,· D., e Pe. Casimiro 
de . Abreu, pessoas gradas do 
local, e ·cerca de 33 estudantes 
das -escolas superiores de Sào 
Paulo, ;represente.das em sua 
maioria.' 

(De nosso corres,ponden'te) 

RETIRO DAS FILHAS DE 
1\IARIA 

porcione.r ao-s -estudantes de nos
sas escolas superiores, sujeitos 
a uma vida esgotante, não raro 
agravada .por trabalhos um des
,canço necesse.rio ,durante as fé-

. :rias. 
A J. U. C. pretende crear 

assim num lugar aprazível e 
agradavel um ambiente sadio, 
onde rapazes -se divirtam sem 
abandonar a vida catholica que 
!l)e'rfilham. 

Não obs'tante, ,a colonia não se 
destinará tão Sómente a. estu
dantes catho!icos. E viza tam

. bém'· créar lugares gratuitos pa
ra os estudantes .pobres. 

Lançada a campanha para a 
obtenção de fundos, ella recebeu 
a inteira approvaçào das auto
ridades ecclesiasticas de então, 
S. Excias. Revme.s. D. · Duarte 
Leopoldo e Silva -e D. José Gas
par de Affonseca e Silva: 

O lançamento da pedra funda
mental veiu ·coroar os esforços 
dos estudantes que já eonsegui
.re,m comprar uma casa onde se [ 
têm reunido varias colonias. 

lJ. Paulo Pedrosa, O. S. B., 
o gra.ndo amigo da mociclaclc, 

Assistente Ecclesiastico da 

J. U. C., a cuja grande dc

dica.ção se deve a benemc

rita iniciativa da Colonia de 

:Férias para Universitarios. 

Por occasião do acto falou o 
dr. André Franco Montoro, pre
siden'te da .J. U. C., que his
toriou as origens desse ·empre
hendi,mento - ,remota, o nucleo 
de estudantes catholicos, -e pro
xima o ·projecto <la campanha <la 
Colonia <le Férias - em cujas 
origens -encontra dois •sacerdotes 
presentes o senhor Bispo de 
Santos e o Assistente Ecclesias: 
tico da .J. u. c. 

Ex.poz, tambem, as finalida
des da eolonia e o que ella re
.presenta de recristianizaçii.o cm 
nosso ambiente universitario. 

E' encerrada uma acta com
m€-morativa em urna com tele
gramme.s de S. Exoia. Revma. 
D. José Gaspar de Affonseca 
e Silva, Bispo de Barca e do 

1 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, 
director deS'te jornal, lidos pelo 
secretario da J. U. e. 

No Co1legio Santa Escolastica, 
das Revdmas. Madres Benedic
tinas, estiveram em retiro re
cluso, de 25 a 29 de Janeiro 
.p .. p., 80 moças de varias asso
ciações da Diocese. 

A Pie. União de Tatuhy foi 
a que enviou maior ,numero de 
representantes: 20. 

·Foi pregador o Revdmo. Sr. 
Pe. Dr. Eduardo Roberto, sale
siano, assisténte da Federação 
Mariana Feminino. da Archidio
·cese de S. Paulo. 

FESTA DE s. BENEDi'CTO 

Iniciou-se hon'tem a festa em 
louvor a S. Bimedicto. São fes
teiros, a sra. D. Sinhá Pires de 
Sanctis e o sr. Heitor Antunes, 
Presidente <la Congregação Ma
riana <lc Homens da Oathedral. 
iraverá kermesse e leilão de 
prendas J10 largo de Santo An
tonio, (l'ealizé.ndo-se no dia 12 
uma :grandiosa ,procissão ,com 
a qual ·se encerrarão os feste
jos. 

A Favella e:tn <-17=\1 ~-
~ ao ~-· ,' Paulo 

A Radio Tupy inaugurou, ha 
dias, "o .primeiro programma do 1 
Carnaval Paulista.". A antena 
ultra ,potente irradiou, .por sobre 
a calma da Cidade-Trabalho, o 
rythmo "bamba" <le um samba, 
trazido <lo alto de um morro do 
Rio ... 

E surgiu ·a "Favella em São 
Paulo". Elia veiu -com Aracy de 
Almeida, com a "Dupla Preto 
e Branco", e cOtn a "Embe..ixa
da do Morro". E ,pôz um arre
pio, na quietude do nosso "brod
casting". 

Ouvimos a "Casta Suzana". E 
a "Tyroleza". O mierophone vi
brou á letra do "Que elle quer", 
tre.nsmittindo a voz <le uma 
pseudo-mulata-embriagada ... 

E o samba vulgarizou concei
tos do "malandro" do Morro do 
Pinto, do embarcadlço do Caes 
Phe.roux. Falou a linguagem da 
Praça Onze. 

Rangeram ireco-récos. Cuicas 
rouquejaram. A "bateria" explo
diü num conjunto de sona, que 
vibraram extranha,ment& no 
boJo dos alto-falantes~ 

- "Tá hi 
Deu-se a confus!\ol 
Estorou a guerra, 

Dalmo BELFORT DE MATTOS J -Hombre, yo no -sê porque te 
l · [quiero, 

(Especial para o LEGIONARIG" j Pero te tengo amôr sincero, 

China com Japão ... " pelo ceu ,paullsta, a éadenci,a I Diz a mnjer lá <lo Prata; 
Um ouvinte .rabujen'to torceu desengonçada dos "morenos", - Mas no Brasil é differente, 

a "manette", com .medo de en- a batucada do Salgueiro - ro- Eu te quero, simplesmente, 
surdecer... xas, marinheiros, lampeões, e Teu amôr me desacata ... * \.tm luar avermelhado, como se 

E rabujentamente, ficou a tambem houvesse bebido, nas 
pensar. Lêra, algures, que os tascas do "Terreiro Grande", 
prógrammas de radio, nos Es- cinco d-0ses de paraty ... 
tados Unidos, -estavoarh ao nível Perpassaram-lhe, pelo ouvido, 
intellectual de um menino de 14 a melodia <le um tango, e. graça 
aiü'lós. Ouvira, ha tempos, falàr de um ·c'ól"rido mexicano, a bel
no .papel culturalizante das irra- leza soluçante da melopéa cos
dia~ões. Constara-lhe, depois, a saca, a. alegria saudavel do "Ha
existencia de uma censura re.- \Jhá-châ.".;. ,e o parallelo im
radiophonica. E disseram-lhe poz-se, insophismavel. O samb,a, 
mais que ,seria desenvolvido, no Musica paradoxal, importe.da 
Paiz, um largo trabalho em .pró! das "gambôas", a por -em con
d·a musice. .popular. traste duas almas coliectivas, 

E elia ahi estava .. . A "Favella I com emotividades de requinte 
em São Paulo"... Cantando, diverso: 

Indicador 
A.CCESSORIOS 
PI automoveis 

O MELHOR SORTIMENTO 
Importação l>irecta 

ISN ARD & CIA. 

~ VIAMENTOS 
PI alfaiates 

S'rOO.K COMPLETO 
ConmJtem a 

CASA ALBERTO 
LARGO S, BENTO N,b 10 

Commercial 
BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS 
. 'l'ODAS AS MARCAS 

ISNÁRD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISSIMO 

· '·- lniiiórláção 'nirêc'ta 
CÁSA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N. 0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Prtntex - Pirltuba. 

Nactonaes e Extrangeiras 
.CASA ALBERTO 

~O S, BENTO :R.0 lQ 

Seria possivel que esta fosse 
a .nosse. musica .popular? Que ,as 
p\•oprias diffusoras das Exposi
ções Officiaes vulgarizassem a 
indelicadeza, a immoralidade? 

Quizessem transformar, obriga
toriamente, nosso .povo num 
bando de "camisas listadas", se
gurando cabos de vassoura á 
testa de cordões carnavalescos? 
Seria possível que o .nosso São 
Paulo fosse modificado, á for
ça, num brouha.ha <le gente al
lucinada, - aquelle São Pa.ulo 
recatado e provinciano. A Ci
dade-Garôa, sempre avessa á 
cadencia das melodias sensue.es 
do tropico? ... 

Pensou em ·escrever. Em pro

testar. Mas não encontrou um 

jornal que o apoiasse. E ficou 
tristonho, ao pé do radio emu
decido. 

"Á ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

. fundada por 
Jackson de Flgueli'fl'do 

Dirigida. por . 
Tristão de Athayde 

Assignatura a.nnual 25$000 
com o l>r. Paulo Sawaya 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio 

N.0 3005 - C. 2 
TelephQne: 4-03'7 

CAPITAL 

Gloria • 1n Exc.el si$ 
O Glória ln . eicclsis é uma das ;poucas orações que' M··fel~ 

vam na Igreja .primitiva .e que foi conservada integraltnente. " 

E' uma perola liturgica, resto precioso desses thesour.os del~ 
xados ·pelas primitivas assembléas chri'tans. 

Sob qualquer ponto de vista que se ,a,presente, o G:lort;a ime4 
rece um estudo especial. Nas invocações desse hy,mno slir.p're.J 
hendemos a .Jingua liturgice. no seu .nascimento -e ainda· em.,.via31 
do formação. Nenhuma ,só de suas formulas destoa do estylO::,do~ 
mais anHgos autores, não ha .nellas nenhull_l,a ,e,i::pi;:~s.i!-ã.~.~u.e,.~q 
,po.ssa .t<;r. sido escrLpte, 3JO I ou II secu!<>. , · 

"'* * 
o Gloria ln excelsls .pertenceu rpi:i-mitii/a'm.ente ~ ·Ut:úí,'g.l~·:mà)lr'I 

tinal ou da aurora. · ; 

Na liturgia romana este hymno se ache. entre o Kyrie.)ilérsoJ 
e e,s Collecta.s <la Missa. Uma opinião ,erronea attribue :essa dis• 
·posição ao Papa S. Telesphoro, no seculo II. Só mais tard·e .é qu.ei' 
esse hymno foi collocado nesse lugar. Em uma época :posterior~ 
é que o Gloria foi introduzido na Missa -e :mesmo assim muito 
,discretamente. · ·. 

' Durante muito tempo só foi -permittido ,cantar o ·Gloria fd( 
oxcelsis, no Natal, no começo da Missa de meia noite. Pelo anno: 
500, o Papa Simaco estendeu este privilegio aos domingos e fes-, 
tas dos martyres, mas sómente, para os Bispos. Ós · Padres s(x:i 
-podiam recita-lo J1a Paschoa. ! 

O Ordo de S. AJmantlo prova que no seculo VIII o Gloria f:tt; 
excelsis -só era -reza<lo na vigília <la Paschoa e no dia <la ,primeira,; 
Missa c'elebrada no titulo, isto é, na Igreja Parochial :romana. NQ' 
fim <lo seculo XI essa faculdade tornou-se mais ampla, 

O GIOrla ln excelsis e o Te Deum com frequencie. se e,visinha• 
vam na liturgia antiga. Elle era cantado no fim <le Laudes. Foi 
substituído ,pelo Te Denm que .por sua vez foi transportado ;para. 
Matinas, ao passo que o Gloria foi reservado para a Missa. 

O ~!orla é resado na Missa, quando o Officio Romano pres
creve o Te Deum em Matinas, Tambem se reza O Gloria na 
quinta-fei.ra Santa e no sabbado Santo por ·cause. da ,solemnidade 
do dia. 

. Nas Missas votivas não se diz o Gloria, a não ser ne. <la ss. 
Virgem, ~o sabbado, na ~os Anjos e na Missa votiva solemne por 
uma razao grave, em virtude de. solemnidade -dessa Missa. 

. Omi'tte-se o Gloria para assignalar o ,espírito de penitencia 8 tristeza: · 

1) Nas Missas de defuntos, 
2) Durante o Advento. 
3) Depois de. Septuagesima até Paschoa,, 
4) Nas Missas do ,proprio do tempo. 

* * * 
·o Gloria é chamado muitas vezes~ -
1) Hymno angelico g;·aças ás suas ;primeiras palavra,11• 

2) Grande doxologia, isto é, grande glorificaçào, contrastandó 
com a pequena doxologia, que é o Gloria l'atri et :Filio et Spiritul 
Sancto, 

1:ste hy_mno pode ·ser considerado como uma da·s -mais vene.c 
rave1s oraçoes da antiguidade ecclesiastica. E' 
a alma fiel encontra o qué traduza sua piedade 
com Deus o Pae, e Jesus Christo, Senhor e 
Redemptor, que veiu á terra .para trazer-lhe a 
liando a creatura humana com o seu Creador. 

Sd•O 91/dVd·d,do!, 

PMd s.em,p,re 
num lilra 
P d\h~ -Bdby. , 

uma oração onde 
e amor filial para. 
Deus, Sa!va<lor e 
salvação, reconei-

'""'"'"'"i"sNARD. a 'ClA..,. 
RVA ~ I>'E MAIO, 88 
PbonH 1 4-3GST e .,...54el . 
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ACCÃO CATHOLICAr Santa Escolastica 
A ..... R a,ir;;tl.c i p ação 10 de Fevereiro 

X Acção Catholica é um mo
vimento organizado e adaptado 
é.li necessidades do momento 
,presente, com o fim de recon
duzir para Christo os fieis que 
(lelle se afastaram. 

Si houvesse e.pparelhos recep
tores que captassem os signaes 
de "SOS" lançados pelas almas 
inquietas -e angustiadas da 
actualidade, mais ,patente se 
tornaria, aos olh-0s de todos, a 
urgencia do apostolado. 

Entretanto isso não é passi
vei o que não exclue a existen
cia desses apellos <desesperados, 
concretizados pela immensa 
confusão reinante, a semear 
desordem .e desasocego pelo 
mundo afóra. 

A indifferença dos catholicos 
deante dessé estado de -coisas 
seria um . áforie imperdoe.vel, 
iPOis que a nossa dignidade de 

ibaptisados nos ·accarreta um 
certo sacerdociõ e ,por conse
quencia, uma certa responsabi
lidade .em relação ás almas dos 
nossos irmã.os. 

E como que rpara dar maior 
realce a -esse ce.raeteristico do 
nosso baptismo, tão. esquecido 
pela maioria, o Santo Padre nos 
ehama -agora a ,participar do 
apostolado hiez:archico da Igre
ja, fundando a Acção Catholice. 
que foi por elle a"Ssim definida: 

"A Acção Catholica é a ,par
ticipação dos leigos ao aposto
.Jado hierarchico da Igreja". 

O Papa não disse collaboração 
mas .participação. 

A eollaboração suppõe a união 
de esforços numa causa com
mum emquanto a ,participação 
significa uma cooperação mais 
intima, mais !PTOfunda. 

O Santo Padre affirma que 
"os que militam nas fileiras da 
Acção Ca!thoJ!.ca são -chamados 
a -essa funcção por uma graça 
particular de Deus e que essa 
vocação ·não está muito di-stan
te da mi-ssão -sacerdote.! ,pois a 
Acção Catholica, em summa, 
outra coisa não é sinão o e,pos
tolado <dos fieis, em collabora
ção com a Igreja sob e. autori
dade dos bispos, -completando, 

de certo modo, o ministerio pas- penetração mi socieââde faici-
•toral". sada. 

E essa iparticipação do ~aica
to á actividade e.post-0I!ca da 
hierarchia depende de um man
dato dessa, mandato que é of
ficialmente confie,do ás organi
zações de Acção Ce.tholica, alem 

di-sso ella -implica não somente 
o devotamento -sobrenatural dos 
fieis, mas :tambem sua união 
intima de pensamento e de -co
ração com a hiere.rchia. 

O apostolado hierar.chico, co
mo funcçl!.o, ;pertence exclusiva
mente á hierarchia mas elle é 
:tambem um trabalho de devota
mento· ás almas -e é nesse ;ponto 
que os leigos -são chamados a 
,pa11ticipar. 

Não é novidade o .facto de que 
em t-Odos os tempos houvesse 
catholicos desejosos de conquis
tar almas, mas o que é novo no 
apostole.do dos leigos da Acção 
Catholica é que elles são OFFI
CIALMENTE associados, por 
seus pastores, ;para ·levar aV'G.n
te sua obra de .evangelização e 

Em outra,s palavras é o Jeigo 
que se .torna o instrumento da 
hierarchia, o seu "braço" no 
dizer de Bento XV e ,nisso está 
a distincção -entre o apostolado 
exercido ,pelos membros da Ac
ção Catholica e o dos demais 
fieis, que apezar •de constituir 
acção muito louvavel e merito
ria não é no emtanto Acção éa
.tholica mas .gim de acção de ca
tholicos. 

Conclue-se disso que a impor
tancia da Acção Catholica é 
enorme e -exige uma vocação do 
céu ou pelo menos uma ;prepa
ração intensa. 

Essa ;preparação do espírito e 
do coração é indis.pensavel -bem 
como a vida -interior int.;nsa
mente vivida, e. recta int~nção 
e o desejo -incontido de alcan
çar, não somente, a sua -perfei
ção individual mas a do seu pro
xLmo tambem. 

MAIS UM CARDEAL 

E' preciso emfim ter uma ai. 
ma de apostolo, um amor illi
mitado á Santa Sé e ver nos 
ensinamentos <de Roma as ipala
vras do -proprio Filho de Deus 
de quem o Papa é o Vigario. 

E' ,preciso te.mbem ter boa. 
vontade -e iprocurar conhecer 
mais de per.to a Acção Catholi
ca vendo nella a vontade do Pa
-pa e não uma novidade ·invente.
da ,por quem quer que seja e o 
melhor modo de conheCbl-a é 
praticai-a, porque segundo o ve-1 
lho rifão .fracncez: "C' est en 
forean qu'on devient forge
ron". 

CONDEMNA o RAC'ISMO 
Dia e. dia anais se define ,a 

Í>o-sição da Igreja com relação 
JI.O· ra-cismo. 

.A.pós a ,palavra de Sua San
tidade Pio XI, um a um, t-Odos 
iós ,a;Jtos dignatarios da Igreja 
:vã,o se pronunciando, eondem
;:ia,ndo o r,acismo em nome da 
J;tt'illgião, de. Moral,' da Sc!encia 
.e 49 Direito. -
1 '.E; ':para _melhor demonstrar o 
~~~sonil:>ro de. Igreja, essas con-

Cardeal Faulhaber, na Austria de Veneza, d·a mesma fomna que 
o Cardeal Innitzer, na Italia os os Cardeaes de Milão e Bolonha, 
Cardee.es de Milão ·e de Bolonha, oppõe a doutr1na universal d,a. 
em Portugal o Cardeal Cerejei- Igreja ás :theorias racistas, ne
ra, o Cardeal Mundelein nos Es- ga-lhes bases sci-entificas e de
tados Unidos e na França o clara que ellas eons:tituem appli
cardeal Verdier, condemnaram cações morbidas de um materia-
o racismo. Ji.smo. Lembra ainda o exemplo 

Agora tres Cardeaes eondem- do primeiro Papa; São Pedro, 
ne.m-no tambem: sã.o o Cardeal que nunca fechou as portas da 
Piazza, Patriarc!ia de V,eneza, o Igreja aos judeus, mesmo quan
Cardeal Serede, da Hungria e o do foi -forçado a !reagir pelas 
Cardeal Hinsley, da Inglaterra. suas intrigas . 

Na Hungria, onde se annuncia Na Inglaterra, em importante 
em elaboração. uma lej anti- manifestaç1io contra as iJ)erse
judaica, embora ,_de caracter mi- guições !r-eligiosas, realisada em 
tigado, duas attitucles se preci- Albert Hall, fala,ram em termos 
sam. Emquanto os nacionaes so- severos -sob11e o !racismo o Car
cialis:tas clamam por -considerai- doo! Hinsley e o a-rcebispo de 
a insufficiente, o Cardeal Serêde York. 

Escolastlca na:scéu em Spo• 
leto. Juntamente com o seu ir
mão Bento, crecebeu ru,zha edu
cação ;primoroslssima e .pro
fundamentie ;piiedose., :edl~cação 
que tão bellos !!'ructos -v-eiu a 
produzi-r. 

Seus rpaes, virtuosos ;eomo 
.rearo habitualmente os catholi
cos desse tempo, souberam 
educar seus filhos num am
bien:te elevado e \l)Uro, onde o,. 
mundanismo era desdenhado; 
-por ce.usa de .sua compustura 
artificial e de seus vícios. 

Sempre desejando ent1:egar-se 
inteiramente a D'eus, procurou 
um <dia a seu fomão que já 
havia fundado o ,mos'tei-ro do 
Monte Oassino, e pediu-lhe, co
mo e. [>rofundo ,conhecedor· de 
almas, uma ;regra de vida, ,por 
onde todos os seus movimen
tos ipudessem ser Jouvor~s. a 
Deus. Bento mandou c6nstruir 
ao lado dÓ mosteiro uma cena 
onde Escolas'tica id,evia ,s~guir 
sob a .sua dir.ecção, uma ,norma 
de vida ·em muitos ipiintos .se
melhante :á dos monges. 

Logo muitrus donzelie.s v!e-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

. ld.e:mnações :putem de Cardeaes 
-p11jos pàizes ou se ,encontram 
~g.ul;hados n-0 !1'6.Cismo, ou 
~~em !J?a.l'a elle, ou ainda_ cor
~ o !Perigo de nelle eah1rem. 
.Essas ;condemnações não vêm 
;r~rça.T ,a que o Santo Pàdre 
Ja;nçou, ;pof.s esta é a ultima IJ)a-
1&-v:ra. .A.p.enas chamam a atten
~ã~ dos fieis onde o perigo é 
Jinaf s d,mminente. 
· Assim é que na Allemanha 

declara .publicamente: "Nós, O Cardeal Hinsley declarou 
hungaros, devemos continuar que se a;dheriu e.lli á causa da 
fieis ao principio nacional de "dignidade humana contra a ty
Santo. Estevão, que não se ba- rannie. e a perseguição que lhe 

0 seou numa raça, ,mas numa con- seja i·nflingidas" na Russia, no 
cepção ehrjstã ,e hungara." Mex-ico, na Hespanha ou na 

Quanto ao Cardeal Pa!triarcha. _.A:Uemanha. 

UM RADlb DE GRANDE AI.;
ÇANQ;, A.O ALCANCE DE TOPOS 

) 

FUNDADA EM !.900 

,,O. maior sortimento 
de 

, :naes 
easimfras nacio

e · ,estrangeiras 

• 
CONFECÇõES 
~RIMOROSAS 

• 
Chapéus "DUKE" 

Palavras aos Congregados 
'Meu Irmão. 
Falei-te que duas são as condições abs·olutamente necessa

rias para commungar_ frequente e diariamente: o estado de graça 

e a reta intenção. 
O peccado venial não impede a recepção da Eucharistla. Lê 

no teu Catecismo: "A Communhão apaga os peccados veniaes e 

prese,rva dos mortaes". No entanto, accrescenta o decreto ponti
flcio que convém ao commungante purificar-se do apego ao pec

cado venial, ao menos deliberado, ou senão, pela Communhão 
frequente, desfazer-se dessas ·affeições desregradas. 

O pecado venial commettido deliberadamente não rompe a 

amizade com 'Deus nem dá como ·castigo o inferno; é todavia ver

dadeira offensa a Deus. 
MODELO CONCERT 

Gravatas, Lenços, Suspen
sorioll_, Cintos, L 1 g a s , 
Meias e muitos outros ar
tigos finos para Cava-

lheiros. 

* 

Pelo peccado venial tambem a creatura recusa obedecer á lei 
divina, não attcnde aos preceitos legítimos de Deus.• Pode cha
mar-se amigo de verdade, quem offende a cada passo, quem in
venta pretextos para não servir, quem foge dos reclamos da 

amizade? ,., 

8 VALVULAS, CURTAS, LONGAS E ULTRA-LONGAS O SEMPRE 

UM ANNO NA FRENTE • O RADIO MAIS COPIADO 

RECEPÇÃO MUNDIAL GARANTIDA O PEÇAM 

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSO A 

1. S. Marques AMERICO NICOLATTI 
Rua Quintino 
Bocayuva, 30 
SÃO PAULO 

Considera, meu Irmão, se conservas ainda desejos de peccar 
grave:mente; examina-te se te esforças por evitar o peccado leve. 
Não chegarás á intimidade de Jesus emquant-o teu coração não se 
desprender do affecto ao peccado venial. 

P. MARIANO. 

Praça Ramos de Azevedo N.° 18 - l." Jalldar 
Phone: 4-4423 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melillo 

J>raça da Sé N.0 3 - 2.0 andar 
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Indicado r Profissional 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 

Dr. JOSE' EGYDIO BANDEIRA 
DE MELLO 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 
6.0 andar - Sala 6. 

DR. LUIZ P. CAMPOS \ D E N T 1 s T A s M E D 1 e o s 
VERGUEIRO 
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• • Dr. Celestino Bourroul 

Rua Qulntlno Bocayuva N.0 54 
1,º - Bala 323 - Tel. 2-7276. 
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iram se jun:tar ã: m-em1ta, ~ :•if 
,oonstruoção de um grande 

mosteiro rtornou-se 'lime. 111ecea-í 
-sidade. 

Foi assim que· se dniciou uma1· 
dàs me.iores ol'dens femininasJ 
pois ao mesmo tempo chegoui' 
a <mntar mais de 14.000 mos .. · 
teiros. 

Escolastica,, e-0mo ,a; !Primea .. ; 
ra superiora ,geral, muito oui~l 
dou d?, propria santificação;)! 
nã~ descuidando rpor.em doJ 

mosteiros que estavam sob ai 
.sua <dirécção. Embora rtôi'ios\ 
,guardassem crJgorosa clau,sura,1 
a regra foi sempre em <todoSI, 
rigorosamente observa-da so~. 
os seus cuidados. Elia me~,d 
só uma vez ao anno crecebie. ai) 
vi-sita de seu irmão ~nto. En-·, 
contravam-se numa cà.;a ipertcr[ 
do mosteiro do Monte Ca;sslno,1! 
e <tra:t-a.vam dos assumptos quei 
diziam re,speito ao .seu aposto,.; 
lado., -

Em uma ,o.estas visitas:, coi 
,! 

mo :todos os e.ssumpto.s já :ti--1 
nhaim .sido esgotl!-dos, :e :S. BeJl•; 
ito 'Se: ~eparass~ ipa:ra '![iatti?\11 

eril ~pmpé.nb~a dos monges qüií 
:trouxera, s .. Eséolastica Ghe:l 
disse: "Peço~te, nieÚ :irmão, gue 
te detenhas esta :n<iite e;qili;' 
Q)ara que ;po_ssamos eonversair. 
sobre as cousas ,celestes!' São; 
Bento, não querendo passar ai 
noite fora do mosteiro, não quizj 
fi_car. S. Els_c-0lasti-oo. concentrou-./ 
sé em oração,. e ·pediu a Deus; 
que lhe iproporcionasse o conso-; 
lo de conversar sobre cousas -es./ 
,pirituaes, até o dia seguinte~· 
com o seu i.rmão. 

Subitamente o ceu toldou-se,. fJ' 

uma ;f:empesta,de 01cómpe.nháda; 
de innundações desabou, impe.J 
dindo a volta a São Bento·., 

São :Sento, embora reconh'e-1 
cesse nesse acto uma .interven-\ 
ção directa de Deus, lhe disse :e: 
"Deus te perdoe o que fizeste,/ 
-minha ivmã." Escolastlca, poj 
-~em, respondeu: "Tu não·. qu!-c' 
zeste ouvir-me e Deus me ou-, 
viu". 

Obrigado a ficar, São Bento 1 
,passou ttoda a l!loite em piedosa \ 
conversa com sua Irmã, e logo i' 
cedo .ge separaram, e ,pele. ulti-) 

.ma vez. Dias depois, São -iBento 
via a alni~;. dé '..i!ua-1rinã/:iiubl~i 
ao ceu. 

O corpo de Escolastlca foli 
transporte.do ;para o mosteiro, el 
foi sepultado no proprio tumulo; 
que o Santo Abbade mandara.i 
fazer ,para si. No seculo VII,rl 
transportaram ,para Mans, ei.:; 
dade franceza, as <reliquias de 
São Bento e as de sua Santa ir-f 
mã, que ,por occasião de .sue;'\ 
chegada, cresucitt.ou uma jo\iem; 
que acabara de fallecer. 

Uma das praticas mais usactas 
l)or essa ,g.rande abbadessa nas. 
suas atribuições era sim.pies- l 
mente fixar o Crucifixo, e to-. 
das as suas difficuldades e af .. 
flicções desappareclam. 

FRACOS e 

1ANEMICOS 
TOMEM j 

VINHO 1 

CREOSOTADO! 
de:João da Silva ! 

Silveira 
GRANDE TONICO · 
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"'.Diplomado pelo Conservatorio 
Dramatico e Musical. _de s. · Pauip. 
Prof .. pelo Instituto de Educação 
da Umvers1dade de S. Paulo~ 
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São Paulo, 5 de Fevereiro de !93~ 

EVANGELHO 

o J .0-1 O 
~~~bôi í,ifriié')ll;é', ttfosta ipe,rabola - 'ségundo a 

:',d,nteiwretação que ahe <leu o mesmo Senhor (va 

i·~ e ss.) - s_ão os fl:!hos do reino, os que ouviram 

1:~ pa:la.vra de Deus, acceita;i:a.m-ria,. e com eHo, 

iexis~encia <le imaus·no·séi'tfdit'li'iià. l)ti'éja: l!J dli!pbz 

assim que ;prosegu\sse .ella. sua . finalidade até o 
,tempo_ ~a messe que é a·-consuni·mação dos seculos, 

quando o Reino dos Céos receberá seu ultimo com-

lcio!lfo!,11;M;= 1S1.1a 
~i&. Na ,soci-eda• 

. 1(1e vis!yel, dnsti• 

:;tJuida tpor N<Ysso 
Senhor J e s u s 
phr1sto, ne. Igre• 

~a, seriam os fieis. 
·& ~~ illotar-se, 
.e.ntretáiil,to, que d 
-joio - na inter, 

.:pretação, os fl• 
1

!hos <la dniqu1da• 

:ele -
'ira;m-se illO mes• 

:pno :eainl'po, :e17es• 

QUINTO DOMINGO DEJ.>OIS DA EPIJ.>HANL\; \ 

Evangelho segundo São Matheus, cap, XIII, vers. 24°30. 

!Naquelle tempo, disse Jesus ás tur:bas esta para.bola: 
'.Assemelhou-se o Reino dos Céos a um h:c:>mem q\le semeou 
:a bôa semente no seu campo. <fra, como dormissem os 
homens, veiu seu inimigo e semeou o joio entre o 'trigo. 
Aconteceu, pois, que, ao crescer a herva e fructifica.r, ap
pareceu tambem o joio. Chegaram-se, pois, os servos ao 
pll,0 de famliia e llie disseram: Senhor, porventura não 
semeaste bôa semente no teu campo? Donde,( pois, vem 
o joio? E lhes respondeu: o homem inimigo faz isto. Os 
serv-os, então: Si queres, vamos o o arranca.mos. Respon
d,e:u: Não, para que não suceda, que, recolhendo o joio, 
arranqueis tambem o trigo. Deixa:e, poiil, que um e outro 
eresça,m até o tempo da ceifa; então direi aos ce_gadores: 
Colllei primeiro o joio, e ata.e-o em feixes para queimar, 
~ trigo, porém, recolhei-o no meu celleiro. 

iPlemento na Je-
rusalem celeste 
~onde não entra • 
rá nada de im
perfeito. Não nos 
es canda lize mos, 
portanto, si en-
contro.rmos algum 
dia, nos nossos 
Templos, taimbem 

o joio, onde tal
vez absolutamen
:te -elle não deve• 

~em e:o ~ado, bem junto, do bom grão. Serie.
; mesmo difficil a,.r.rancal-0,1 sem damnificar o 
\)j:rigo. A lição <lo Mest\le_;insinua, pois, que está 

'ln.os desígnios da Providehcie. peI'mittlr rtàmbem a; 

ria ·estar. Nosso 
Senhor o !!)redisse 

.antes, ;para que -se não -infirmasse 111ossa Fé, 
Para permitti-1-o ,tem ro.zões divinas que aos 
Jimites de :nossa intelligencia nem isempre é 

dado ;perscrú'tar. 

A ''SEMANA SANTA'~ 
Prosegue o movimento pela regeoeração 
. --.-,.,,,~. da MusiGa Sacra ,,_.,..:..,, 

Acaba de •ser ;publlcada pela 
Livraria do Le.r CathoUco, em 
Juiz de. Fora, Mina-s, a "Sema· 
na Santa", da auto.ria do Re
vdino. Pe .. João Bal_:>ti-sta Leh
ma.nn, d-a Congregação do Ver
bo Divino. E' mais um .Jance na 
obra .monumental que Pe. Leh
ma,n,n. :emprehendeu realizar no 
apoi;;tê)lado da .regeneração da 
a:nusic-a d.e ,igreja, do canto, e 
,pelo fomento do canto ;popular 
segundo as normas da Santa Sé. 

ORIGEM DO TRABALHO 
O a,pparecimento da "Semana 

Santo." nos.- é occasião aza<la pa
ra uma apreciação em conjunto 
da obre. que está se ,realizando . 
Pc; Lehmann, ao aportar ao 
Brasil, em fins do seculo ,passa
do, viu com .pezar a ·escassez 
de coros; ·a pobreza da ·musica 
que se ouvi-a na·s igrejas, e o 
·ca:racter ;profano, ás vezes, pro
fanados das peças que se exe
cuta:vam. Poz então mãos a um 
trabalho 1-0ngo e .paciente de 
educação e ,regeneração dos co
•ro$ brasileiros. Partiu ,cJ,o prin
cipio que cos_tumes !tradiccionaes 

·>náo se .reformam de l\lma pan-
<iada. Por isso, antes de encetar 
o trabalho negativo de expurgar 

corD-;l . que tiãô' ?têrn :-.: · !forJXÚ!.çã~ 
suff1c1ente paro._ . ler e ,2.o::0~<1P!']_ 
nhar o canto-chão - e.elle!I s~ 
a immensa maioria..- F'e. :![;eh•; 
mann em collaboração com P~-4 
J orge Brams, S. -o-/··s., -:publl;.j 
cará uma obra em que se @j 
cont•mm as .pavtes moveis dali' 
mtssas das f~atas imJilJp;i,,es, ql.14 
sã'O de dnterésse ipara. (l. '1ll!iiari& 
dos coros. Ca-nto-chão ,em notas: 
modernas, eom;: acompanlielm·en
to para 1ha,1•.tnoiu:m ou orgão., 
Mesmo assim ihàverá um sent 
numero de coros q.ue não ipos .. 
-suem ainda •el,ementos ,pa,ra. can
tar o canto-chã-O. Para :taes co• 
ros os autores ,escreveram o~ 
mesmos textos das ,pai,tes mo
veis, em musica mod-erna: As
sim, por exemplo, os melhorea 
coros ,encontrarão o Introito 
"Gaudens Gaud-ebo" da festa. 
da Immaculada Conceição ,e~ 
canto-chão; os coros mais fra
cos, poderão cantar o mesmo 
Introito em musica moderna. 

Assim desa1>parecerão· essa& 
.missas truncadas, sem IntroVto • 
Gradual, etc., e a9s ,poucos se' 
,educarão os coros para o canto 
do· "chora!" que é a ana.neJra. 
official de se cantar na liturgia..; 

O RESULTADO 

Critica . Clnematographica da J. e. 

a musica dos_ defeitos, ;procuro11 
enriquecei-a com composições de 
cunho brasileiro, <lentro das nor
.mas da musica sacra. E compoz 
então varios numeros, dos quaes 
os ,hymnos de Na. Senhora A,p
.pareclda, conquistaram o Bra
sil. Posto o. bom fermento na 
·massa, ,passo"u á pro,paganda em 
g'~nde escala da boa :musica. 
$)1h:iu assim o ,prime1To volume 
d:e uma ·cÔ!lecção -de -cantos sa
cros: a "Har.pa de Sião". Não 
ha quasi igreja em São Paulo, 
Minas, Rio e Paraná onde não 
se encont·re a "Harpa". Na 1.• 
edição Pe. Lehmann deixa ain
da alguns numeres que não sã-O 
da •todo conformes ao "Motu 
.proprio" de Pio X. Um appen
dice contem -taes numeres que 
se podem cantar em funcções 
liturgicas. Poucos -annos me.is 
tarde ,publica um 2. 0 volume. 
"Supplemento da Harpa de 
Sião", onde já entram ·boas por
ções do canto-chão. Este "Sup
,plemento :sahe quasi ao ,mesmo 
-tempo que a 2.• ·edição ,elo 1. 0 

volume. Antes, 'POÍ'em, Pe. Leh
mann ate.cara um outro ,ponto 
nevralgico do grande ,problema: 
formação de organi-stas. Não 
basta haver ·bons ,repertorios. 
E' mister haver -bons musicos 
sacros. Obedecendo a ,este obje
tivo publi-oa o "Methodo de Har
·monium". O gro.nde ,prob,lema 
estava ,portanto ,resolvido .em 
suas ,primeiras Jlnhas. A "Se
mana Santa" obedece ao mesmo 
fim. Fornece aos srs. Pes. Vi
ga.rios ·um repertorio completo 
de -musicas de ve.lor ,p.ara os co
ros das -solemnidades ,ela Sema
na Santa. 

Cinco "in folio" monumenf.ii'."ê11·· 
são a obra de Pe. Lehmann ei 
seu collaborador. Dois de cantí .. 
cos populares. O terceiro; de;· 
cantos ,cJ,as ;partes moveis da. 
missa. O quarto, da Semana.-. 
Santa, e o quinto, o Methodct 
de Harmonium. .:'.APÚRÕS J>'.E ANNABELLA: 

( 

}Da RKO, com Jack Oakie 

e L. Bali). 

Este fi-lme :tem um -enredo bem 
original -e inesperado num tra
balho clnematog.raphico, ;pois 
critica muito a proposito os ;pro
ductores e ;propagandistas da 
terra do cinema. Devido ao mo
·.do de .proceder de um rapazola, 
achamos que esta pellicula não 
deve ser asststide. ,por crianças 
e adolescentes. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

DUPLO ENIGl\IA 

(Da l\letro, com Melvyn Dou
glas e Florence Rice), 

Filme do genero policial, ,ame
lnisado -por regular dóse de co
micidade. Luctas corporaes, cri-

. ,,,.,;rp,es,:,.-EÍt.9.,_.,sãQ .. apr.esentados. de 
maneira ,pouco impressionante, 
não deixando contudo, de mere
cer menção, ,pelo máu exemplo 
que possam constituir. A inter
iPOlação de -scenás de intimidade 
.conjugal é 'ta,mbem motivo de 
desapprovação. Pelo exposto, 
"Duplo Enigma" não é recoro-

Orientação moral dos espectaculos 
anend-avel ,a ,crianças .e· a<ioles- UM INFELIZ RAPAZ 

centes. . 1 
Cotaçã.o; - Acce~tãvef"'<iJara 

(Da Argentina Sonofllmels, 
!om P"ne Arias>, 

a,dultos. 

Í . ,a-nos o filme a n1stor1~ 
MENDIGO MILLIONARIO de'1:\ifu "ga.rçon" espirituoso e de 

(Da 20th. C. Fox, com ,var- genlo realizador, que muito con
ner Baxter e P. Lorre) segue fazer, graçe.s ,a ·essas qua

lidades. Moralmente apresenta 
•.remos em vista um filme que passagens con<lemnaveis. Um 

pode ser levado ,para varios la
dos. Será uma critica, uma f(l.n
tasia, ou um simples filme de 
certa comicidade? Não quere
mos despertar a e.ttenção de 
ninguem. Isso ficará ao cargo 
do espectador. Contudo, no pon
to de vista moral, el!e não pode 
ser acceito de olhos fechados, 
Ha scenas de certo. inconvenien-
eia, embora não sej-a,m mui fri
sadas. Fala-se em divorcio, sui
cldio (aqui mais ou menos du
vidoso) e ainda, o proprio as
sumpto, ,pare. alguns, pode se"r 
de significado mais forte do que 
pareça à.presentar, Felizmente o 

·ponto comico consegue apagar 
muita coisa, sem contudo 'tor
nar um filme eompletamente 
ino-ffensivo ,para crianças .e ado
lescentes. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

individuo planeja um ,casamen
to ;por interesse, na·':.esperança 
de -consegu_ir um-a par_te da for
-tuna da mulher, para em se
,guida, gosando dos "benefícios" 
do divorcio, descartar-se da ri
caça. OrÚras sequencias mere
cem ainda desaprovação, ,pelo 
que não·.deve o filme ser visto 
senão por pessoas -" 0 criterlo 
formado. 

Cotação: - Restrlcto. 

,b. Ll\1:A E CORPO DE UMA 
RAJÇA 

(Da C:in0<Ua, com Ligla Cor
dovil e Roberto Lupo),· 

Filme n_acional que tem ,por 
f!na.Udade\mostrar as vantagens 
,elos -esportes. Algumas sequen
cias ·são exageradas enaltecen
do de certo modo o anaterialis
mo. Um dos ,personagens, com 
um sotaque lusitano, diz que só 

O Nazismo apresenta-se como d maior inimigo 
tio communlsmo. E ha quem acredite no anti
bolchevismo do sr. Hitler. 

o esporte é capaz de -engrande
cer a Patria. Uma historia ro
mantica desenrola-se ,normal
mente. Uma -scena, aliás rapi
da, · se resente de discreção. Pe
lo desenrolar correcto ,ele :todas 
as -sequencias, e relegando-se a 
um plano secunda.rio o exagero 
espo,tivo, podemos aprovar -es
te filme ,para todos. 

Cotação: - Acceitavel. 

AS OLYMPIADAS 

(Filme natural 
allemã,. 

de origem 

Mostra em diversos aspectos 
e angulos •sugestivos, as provas 
athle'ticas -realizadas em Ber
Ji,m por occasião das Olympia
d_as ·' de 1936. Esta parte é com· 
pletamente jnoffensiva. Mas ha 
um ,preambulo com quadros vi
vçi_:;; e a_ttitudes choreogro.phlcas, 
que - t-ambem ,poderia resultar 
inoffensiva si o senso artlstlco 
d_o ,povo estivesse em .um nlvel 
basta'nte -elevado. Pela sugestão 
que taes scenas possam ,provo
car e .pelas apotheoses materia
listas e ,pagãnisantes que resul
tam do exa,gero esportivo, 'julga-1 
mo~ este filme accessivel apenas 
ás pessoas de criterio formado. l 

Cotação: - Restricto, 

i\. MUSICA NA SANTA MISSA 

Esta obra ,pode ser considera
,cl,a, o 4. 0 volume <la obra comple
to. -de cantos sacros. E o ter
·ceiro, onde fica? Está ainda em 
·preparação. Junto com a ipre
paração da 3.• edição do 1. 0 vo
lume da Har.pa., Pe. Lehman.n 
prepara o 3, 0 volume. Mais 
cantos ainda? Não. Este ultimo 
volume attende a ,uma outra ne
cessidade. Quantas vezes e.con
.tece que assistimos a uma mis
sa cantada. Começa logo com o 
Kyrie, ,po!iphono, .em geral. E 
o Introito? Não se ·canta, Por 
que? "Porque o canto-chão é 
diffici-1 demais; nem as notas 
se ,podem ler". 

Para possibilitar o canto das 
partes moveis das missas aos 
-~fl.~~ 

Desta sorte, com inte!ligeJ1cia.~ 
de maneira organica, Pe. Leh.i 
mann contribue dicisivameiite; 
,para -expurgar. os coros das iLn"\ 
tigas valsas e _operetas, da-lheli_ 
abundante repertorio de peçai 
.Jlturgica-s. l 

Como obra de reeducação « 
transição e.s edições de hoj1 
.contêm um ou outro numer.>-J 
que daqui a 20. ou 40 ,annos de•·: 
verá -ser relegado ,para fora dos·. 
.coros. ~: 

Assim as edições futuras 
continuando na 0!1Íentação é! . 
que brotaro.m as ,presentes, nãos 
apresentarão mais .esses nume
ros, -acompanhando a evoluçãcr 
real dos coros. · i 

Ao se eonsiderar a obra em
prehendida, não se sabe que 
mais se ha de admirar: ,se a. 
ousadia da .empreza, a grandio
sidade do ,pi-ano, a prudencia d<> 
criterio, ou a ,perfeição t-echnica, 
da realização. 

Casa Santo Antonio 
-DE

HENRIQUE HEINS 
LIVRARIA CA THOLICA 

-- Grande sortimento de artigos religiosos em geral -
Fabrica de imagens - Officina de paramentos e estandartes 

Rua Quintino Bocayuva, 76-A- C. Postal 2906 
. SÃO PAULO 

"Não creiam que eu cahia no erro de Blsmark1 
Este, era protestante, não sabendo, pois, lutar, 
contra a Igreja Catholica. Sei como a Igreja 
deve ser tratada. 

Se não nos obedecer, mover-lhe-ei uma pro .. 
paganda que ella se verá tonta. Mobilizarei con. 
tra ella a imprensa, o radio e o filme. Sei como 
se lida com essa gente e de que modos são sub

'jugados. Torcer ou quebrar!" 

Communismo e nazismo, no emtanto, são ape
tlas irmãos da mesma raça, que mantém o mes
mo anseio de domínio sobre a massa, e usando 
quasi sempre os mesmíssimos meios. · E o fim 
tambem, em ultima analyse, é o mesmo: querem 
ambos a actrisação da sociedade, materialisando• 
a. E ambos tambem, ao culto de Deus, opõem o 
culto do homem: o nazismo cultua o ariano, co• · 
mo tal, e o communismo o proletario, como tal. 

Provando esta asserção, seguiremos a posição 
da Igreja, que repudia igualmente o nazismo e 
o communlsmo e qualquer outro totalitarismo po. 
litico-economico, e aduziremos argumentos e fa. 
ctos extrahidos do forte livro de J. Bauer Reis 
••o Nazismo sem Mascara". 

Communismo e Nazismo 

1 O terrorismo. Em ambos os paizes e igual. Na 
Russia, todos conhecem os processos da Guepeu. 
Fuzilamentos, desterros, massacres, campos de 
concentração. E um total de quasi dois milhões, 
de pessôas assassinadas pelo governo dos Soviets. 

Passemos a ver o que é o Communismo. Assim 
define-o o "Grande Herder": 

"O Communismo só conhece e reconhece, de 
um lado a massa dos individuos, e do outro, o 
Estado, que indistintamente os forja, nu,ma uni
dade economica." 

Ora, este paragrapho cabe exactamente ao Na
tillsmo. Tambem na Allemanha nazista, o indivi
duo nada vale, não tem direitos. Só existe o Es
tado omnipotente, diante do qual toda e qual
quer liberdade desapparece. Nos Estados totali
tarios, seja qual for a fachada do partido, abo
liu-se, praticamente, o conceito de Pessôa. 

Em todos os paizes totalitarios existe o domi
tlio dictatorial de uma classe. Essa classe geral
mente se mascara de partido (nazismo, fascismo, 
bolchevismo). No fundo é a.penas a exteriorisa
ção de. orgulho doentio. Continua o "Grande 
-Herder": "Excluem-se - no communismo - in
teiramente o parlamentarismo e a autonomia das 
corporações. As comparações de classe são apenas 
os orgãos executivos do poder central." 

Cremos que, se não soubessemos que o dicio
narista está,. tratando do communismo, estivesse 
dando um aspecto do nazismo. 

Tambem o sr. Hitler fez do Reichstag um or
tão de propaganda nazista, e as corporações de 
classe desappareceram, para ficar só -o nazismo. 

· Até as associações religiosas estão sendo, como 
na Russia o foram, perseguidas e dissolvidas. 

"O maior desenvolvimento economico dentro 
:;:tia· sociedade communista póde ir de mãos dadas 
<:com as maiores privações e restricções dos in
. dividuos." O mesmo se dá no nazismo, em que 
&té a manteiga, o fumo, etc., tiveram o uso di
m!nuldo, para não perturbar a situação econo
núca. da. Allemanha. Na Allemanha e na Russia, 

os opefarlos passai,n miseria, para que o Estado 
se possa armar. 

Pelo que se vê, f)SSes topicos do Herder sobre 
o communismo, se applicam ao nazismo, sem ti
rar um acento siquer. 

Agora uma carta que o sr. Goebbels publicou 
no "Vockischer Beobachter", a 14 de Novembro 
de 1925. Note-se que esse orgão era dirigido por 
Hitler. Essa carta é dirigida a um alto chefe 
bolchevista em Moscou, sobre o communismo e 
o 'nazismo, 

"O senhor e eu, nos combatemos sem que, de 
facto, sejamos inimigos. Com isso desperdiçam
se as nossas forças e não chegaremos nunca ao 
terreno desejado. Talvez a extrema necessidade 
nos unirá. Talvez nós, jovens, o senhor e eu,. 
somos os portadores da sorte das gerações; não 
o esqueçamos nunca. Eu o cumprimento 

,;_ Dr. Goebbels." 
Para os bolchev.y;tas o Estado nada é mais que 

a prepotencia de uma classe sobre a outra. Para 
Hitler o Estado é o Nazismo, e quem não for 
nazista não tem direitos politicos. E' o conecti
vismo levado ao absurdo e que vae dar em des
potismo absoluto em todos os campos da acção 
humana. Porque tanto no Communismo como no 
Bolchevismo a medida de educação do povo é a 
guerra contra a familia e contra a religião ... Con
sidera-se como casamento a convivencia effecti
va. O atheismo e a vontade de destruir toda e 
qualquer religião são os elementos basicos desses 
totalitarismos." 

Os processos de que lançam mãos tambem são 
os mesmos: á Guepeu corresponde a Gestapo, 
policia do terror. A' Siberia e campos de con
centração, o sr. Hitler apresenta Dachau e ou
tros campos de concentração. Embora certa im
prensa procure defender o totalitarismo da di
reita como a unica barreira contra o communis
mo, esse recurso é falho. Porque é apenas apagar 
o foílo ".om, izazolina, 

O nazismo é irmão do communisirio por seu~ 
princípios, por seus fins e por seus actos. 

E para cumulo da amizade russo-g·ermano, os 
dois paizes estão em excellentes relações diplo
maticas. E Hitler em 1934 falava na sessão do 
Reichstag: "Apesar da grande differença no mo
do de ver de ambas (Allemanha e Russia), o 
Reich allemão tambem este anno se esforçou por 
continuar a cultivar suas relações amigaveis com 
a Russia. 

Portanto são bem semelhantes o nazismo e e 
· communismo. E isto foi sufficientemente pro
vado pela Encyclica Divini Redemptoris, de 1& 
de Março de 1937. O que o Papa affirma de 
communismo applica-se geralmente ao nazismo, t 
apenas em alguns topicos com leves modificações 
Corramos a encyclica pelos tltulos das sub, 
divisões: 

Falso ideal - Ambos o tem: porque em sum
ma é materialisação da sociedade. 

Ambos professam um puro evolucionismo ma. 
terialista: ambos recusam o céu, só querem a 
terra. Ambos aniquilam o homem e a faml!ia. 
Ambos negam á familia e ao individuo o Direito 
Natural e a elevação pelo catholicismo. Ambos 
levariam a sociedade á escravidão e a campos de 
concentração, em todos os paizes, como se realisou 
na Russla e na Allemanha. 

Pro~essas mentirosas. E' este o methodo de 
que usam ambos para attrahir as multidões. Mas 
ão invez de paraizo, Tcheka e Gestapo, luxo para · 
os chefes, miseria para o povo. Ambos usam pro
paganda astuciosíssima e peuposissima: o pan. 
slavlsmo russo opõe-se, nitidamente, ao pan
germanismo allemão. E ambos querem, ao fim, o 
imperialismo universal. Basta ver a propaganda 
russa e al!emã em todos os paizes: espionagem 
allemã nos Estados Unidos e espionagem russa 
no Japão. Emfim, ambos guerreiam tudo quanto 
é divino. Apenas a Russia não o nega; quanto a 
Hitler v"'i'1.mos ("Der Deustche Weg'.', 8-8-1937): 

Na Allemanha, os processos da Gestapo e dos 
S.A. e s.s. são identicos. 

Apenas damos aqui uma amostra tirada ao 
"Das Deustche Volk klagtan", á pag. 227: 

"Aos 5. 443 mortos nos 11 mezes hitleristas <te 
1933 é preciso accrescentar mais 34, executados 
por sentença judiciaria." 

E o livro do sr. J. Bauer Reis mostra, a. pag. 
103 uma lista terrificante das victimas dos pro• 
cessos allemães ..• 

A prova mais eloquente da comparceria ao 
nazismo-communismo tivemos na condemnação ' 
do marechal russo Tuchatschweski. 

A causa real era um accordo feito pelo general 
russo e por Von Blomberg, general allemão. Por 
esse accordo o exercito allemão estava compro
mettido em não abusar da guerra civil que o 
general russo faria explodir contra o governo dos 
Soviets. Quando Tuchatschweski pretendia rom
per a guerra, Blomberg teve escrupulos, porque 
sabia das pretensões allemãs sobre a Ukrania. 
Achava-se entre a palavra dada e as pretensões 
nazistas. 

Achou conveniente informar o partido nazista. 
Chamados os conselheiros, estes dividiram-se em 
duas opiniões: uma queria o cumprimento da pa
lavra dada por Blomberg; a outra, chefiada por 
Himmler ( chefe da policia secreta), exigiu in
formar-se o governo russo sobre o plano de Tu
chatschweski, para evitar a quéda do regime com. 
munista na Russia. · 

A opinião de Himmler era baseada em que o 
nazismo não se poderia manter, se não se con
tinuasse a pintar ao povo o perigo communista. 
Cahldo o communismo, não seria possível manter 
o nazismo. Himmler venceu. Blomberg entregou 
todos os accordos e Tuchatschweski foi fuzilado. 

No fundo, communismo e nazi,smo se dão aa 
,:mãos, amigavelmente. 



TJ E G I O N A R I ô s:fo PauTó 5 de Fevereiro de 1939) 

A viagem do sr. Oswaldo 

Aranha 

'~MO estava annunciado, par-
. tiu segunqa-feira ultima para 

os Estados Unidos, o sr. Oswaldo 
.Aranha, ministro das Relações 
Exteriores do Brasil. S. exa., que 
viaja a convite do Presidente 
Roosevelt, deverá conferenciar 
em Washington com o chefe da 
nação americana e com os srs. 
Cordel! Hull e Summer Welles. 
Os assumptos a serem estudados 
nessas conferencias não foram 
ain~a divulgados, prevendo-se, 
porem, que serão abordadas as 
questões economicas brasileiro
americanas, o problema das rela
ções commerciaes e possivelmen
te as questões militares. 

Notas economicas 

1 1 
---------------------------------------- .,....,... _________ _ 
e O general Allen Kimberley, 
chefe da Missão Militar Ameri
cana, viajou de avifto para o Pará 
e Amazonas, cm companhia do 
capitfto Eugenio Gonçalves Couto. 

@ Realisou-se no quartel do 
III[4.0 R. I., no Parque D. Pe
dro II, nesta Capital, a apresen
tação da bandeira nacional, aos 
recrutas daquella unidade. 

BRASIL , "Westdentcher Beobachter", "o 
1 sr. Hitler é uma apparição unlca 

na historia do mundo! ... " O 
"Angrlff" diz: "Nada seriamos 
sem o "Führer". Nada eramos 
antes delle. Com elle é que co
meça a verdadeira éra germani
ca." Outros jornaes affinnavam 
que "o universo está á espera das 
pal,avras de seu chefe." ( !) 

O petroieo de Lobato 

O Conselho N?.cional do Pe-

Noticias ·-------
do Brasil 

1. Commercral solemnemcn
--------- Foi lançada 
t.e, á rua Bôa Vista, a pedra fun-

Mais discursos! .• 

damental do edifício proprio da @ Na Camara dos Deputados 
Associação Commercial, da França falou o sr. Georges 

e 

troleo reuniu-se em sessão se
creta, sob a presidencia do gene
ral Horta Barbosa, para estudar 

$ Foram designados os capi- as medidas a tomar, deantc do 
tães Herschel Borralho e Mario apparecimento de petroleo, em 
Carreiro, para fazerem parte, da Lobato, no Estado da Bahia. Após 
Missão Militar Brasileira que se- essa reunião o general Horta 
guiu para a Europa, sob , a chefia Barbosa confcrenc10u com o sr. 
do coronel Gustavo Cordeiro de. Fernandº Costa, ministro da 

commer· cr·ae·s Faria. i Agncultura, o qual determinou a 
1 partida de diversos engenheiros 

Bonnet, titular da pasta do ·Ex-
2. Terras Acaba de ser cria- , ~erior, em uma solemne reunião, 

da, no Gabmete de a qual tambem compareceu o sr. 
Investigações a Delegacia Bspe- ,1 WinSton Churchill. O sr. Bon_net 

• Promovida pelas Industrias de 
Café Associadas da Arnerica vão 
r~alisar-se nos Estados U~idos, 
diversas campanhas para o au
gmento do consumo de café. Para 
essas campanhas concorrem os 
representantes de todos os paizes 
caféeiros. 

O Os g'ovemos tirasilelro e al
lemão determinaram a proroga
ção do "modus viYendi", que re
gulava as transacções commer
ciaes_ entre os dois paizes, tendo 
a . Flscalisação Bancaria pe1'mit
tido o regist.ro de novas vendas, 
nas condições regulamentares em 
vigor. 

é O Conselho Federal de Com
metcio Exterior tomou conheci
mento da proposta de uma com
panlJia ingleza, sobre a troca de 
carvão por minerios. de ferro. Es
sa proposta não foi acceita pelo 
facto do governo brasileiro não 
ser productor de minerios, achan
do-se a exploração destes, entre
gue a entidades particulares. 

• A safra mundial de café, de 
1938-1939, está calculada em 37 
milhões de saccas, das quaes, 
2í. 873. 00ó serão produzidas no 
Brasil; destas, 14. 750. 000 consti
tuirão a ·producção paulista. 

·e Melhorou em 1938, a expor
t:acão de farinha de mandioca. 
Foi nesse anno, em seus primei
ros 10 mezes, de 4.407 tol'l.eladas 
e 2. l 72 contos de réis, contra 
2 .153 toneladas e l. 048 contos, 
no mesmo período de 1937. 

· e Foi assi!tnado na Secretaria 
da Agricultura do Estado, o con
traQto pe)o qual o governo dele
ga á Bolsa de Mercadorias, os 
serviços de classificação commer
cial do algodão e sub-productos. 

Detido o sr. Plinio Salgado 

po1 preso nesta Capital, o sr. 
Plinio Salgado, que foi chefe 

da extincta Acção , Integralista 
Brasileira. Aquelle politico resi
dia á rua França, no bairro do 
Jardim Europa, em companhia 
do dr. Loureiro Junior. Depois 
da detencão do chefe do Inte
gralismo, - a Policia effectuou a 
prisão dos srs. Miguel Reale, Or
lando Pucci, Antonio Sobrin, 
Salvador Barba.to e Frandsco 
Stella, · que foram elementos de 
destaque na A. I. B. 

'Desastre de aviação no 

Rio 

À CHAVA-SE no Rio, o aviador 
. americano Charles Powell, re

presentante de uma fabrica de 
aviões de bombardeio. 2a. feira. 
plrotando um desses aviões, o 
aviador Powell realisava um vôo 
de demonstração, levando como 
passageiro, o tenente José Zeppin 
Grinsp\.m, do Exercito Nacional. 
Devido a um desarranjo no mo
tl}r·, tentou descer em um campo 
qe futebol, em Villa Izabel,. mas 
tendo.-se chocado com uma rêde 
de electricidade, verificou-se uma 
e:xplosãô, projectando-se os peda
ços do apparelho a longas dis
tancias e sobre casas vizinhas. 
Além da morte dos dois aviadores 
e de ferimentos em diversas pes
sôas, incendiaram-se duas casas 
e- soffreram damnos diversos, tres 
outras. 

Noticias mlitares 

·e O general Eurico Gaspa1· Du
tta declarou, durante sua recente 
viagem ao Rio Grand~ do Sul, 
que, além das novas umdades re
centemente formadas, outras se
riam constituidas, em diversos 
P,Ontos do paiz. 

• • 
0 

1 para a Bahia, afim de dcsenvol-
~ Depois d_e 1egressar de sua! verem os estudos geologicos da 
viage~. ao Rio Grande do Sul, 0 região. Amostras do petroleo ex
s'.·. mm1stro da Guerra, conferen- sudado foram levadas para o Rio 
c10u d~moradamcnte com o gene- afim de serem analysadas. 

. . ' defendeu o accordo de Mumch, 
ciallsada de Terras. dizendo que naquella occasião tu-

1 

do estava preparado para a in-
3. Sr. Varg·as Partiu para a vHsão da Tcheque-Slovaquia e 

ral Goes Monteiro e com o cap. J 

Felinto Muller. ' O Centenario da cidade de 
Europa, e m que se o exercito francez tivesse 

viagem de estudos, o clr. Luthero I marchado s? enco:1tra~ia sozinho 
Vargas, actual director da casa I dea~te da ~ml1a S1egfr11:d. Quan
de Saude Pedro Ernesto e filho to as relaçoes actuaes aa França 
do sr. Getulio Vargas, Presidente co~ a Inglaterra, ?isse. que são 
da Republica. opt1mas e que os dois paizes "na-

Santos e Chegaram ao Rio os com
mandantes Harp.s, Rend e Win
koop, que vêm servir na missão 
naval norte-americana de arti
lharia de costa. pROSEGDEM em ;,lautos, os 

,,_ festejos commemorativos do 1. Embaixador 
o Partiu para a Europa O ca- primeiro centenario de sua ele-
pitão Mario Guimarães carneiro, vaçã.o ·a cidade. Com o compare- 0 sr. Carlos 

Partiu para 
a Colombia, 

de Lima Cavalcanti, 
do Brasil naquelle 1. t d I t t embaixador que vae servir como engenheiro e men ° o sr. n erven or Fe-

de armamento junto ás Fabricas dera! e de representantes das au- paiz. 
"Krupp" tondades federaes, foram elles 'I 

' iniciados a 26 de Janeiro ultimo, 5. Exterior sencia do sr. 

0 Dentro de alguns dias che a- com a celebração de u:11ª 11:11ssa 1------- DUl"ante a au
rão ao Rio os primeiros gl5 1 ca°:pal, na Praça Mana; foi ce-1 Oswaldo Aranha, titular do Ex
aviões, de u1~1a encommenda de ! lebiante, S. Exa. Revclma. 0 . Sr. · terior, responderá pelo expedien-
30, feita pelo Brasil, nos Estados '1· DD: Pa~ilo Tarso Campos, B;spo te elo Ministerio, o seu Secretario 
Unidos. wcesan?. Naquell_e mesmo ?la e Geral, sr, Cyro de Freitas Valle. 

nos segumtes, reailsaram-se mau-
1 gurações de numerosas obras pu- Ü Advogados Realisou-se a 

e , Por achar-se . enfermo, o . ge- j blic_a~ e hontem foi aberta a Ex- • e I e i ção da 
ne1al José Joaquim de Andrade pos1çao do centena.rio. 
P'.1-_ssou ~ . comma~do da 3.ª Re- J Durante a Missa campal foi li- nova Directori.a do Instituto dos 
giao M1iltar (Rio Gran_de do do O seguinte telegramma, envia- Advogados de São Paulo, sendo 
Snl), ao general Marcellmo da do pelo Cardeal PaceUi, secreta- reeleito para a presidencia o 
Silva. . rio de Estado do Vaticano: Prof. Jorge Americano. 

. "O augusto Pontifice, como pe-
• Partm p~r'.1- Porto Al~gre, o_n-1 nhor, dâ a bençam apostolica so
de vae pres1d1r a um mquento licitada por occasião das festas 
militar, o general Christovam jubilares e faz cotos ardentes pa
Barcellos, ra que essa inclita ciclade sempre 

7. Efficiencia Foi instituída 

floresça nos seus sentimentos de 
Decretos-leis do governo Religião, de humanidade e de 

concordia. Cardeal Pacelli." 

., ·,··- na Secretaria 
da Agricultura, uma Commissão 
de Efficiencia e Disciplina, que 
terá por fim dar parecer em to
dos os movimentos e processos de 
funccionarios daquella Secretaria. 

Federal 

O sr. Getúlio Vargas assignou 
os seguintes decretos-leis: 

8 estabelecendo a organisação 
do Ministerio Publico Federal, 
que l?erá exercido pelo Procura
dor Geral da Republica, pelos 
procuradores regionaes, pelo pro
curador da Propriedade Indus
trial, pelos procuradores adjun
tos e pelos promotores de justiça 
dos Estados e do Territorio do 
Acre, quando repi'esentarem em J 

juízo, a Fazenda Nacional. 

USE SO'MENTE 

H 
do Dr. ALBERTO 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

IWPME( M Mhrifrffl 81 
@ supprlmindo as férias foren
ses collectivas e concedendo a A 
todos os funccionarios da justiça EXTERIOR 30 dias uteis e consecutivos de 
férias individuaes. 

• regulando a filiação aos 
Institutos e Caixas de Aposenta
dorias e · Pensões, dos empregados 
de emprezas que exerçam activi
dades diversas; seus empregados 
deverão filiar-se ao Instituto que 
corresponder á actividade pre
ponderante, excepto quando esti
verem divididos em secções, caso 
em que, cada um se inscreverá no 
Instituto proprio. 

ME/Pi AS ,, .. 
Seis provincias chilenas de- contra 20 milhões divididos por 

15 partidos. A esse proposito ac-
vastadas por un1 terremoto cusa os "prelados de varias igre

jas de se terem unido naquella 
occasião ·contra o nazismo". Af
firma depois que a salvação da 

VIOLENTO terremoto devastou Europa começou com Mussolini e 
seis províncias do sul do foi continuada pelo nazismo. 

Chile. Chillan, San carlos, Lina- Passando em revista os aconteci
res, Concepción, Talcahuano e mentos de 1938, diz que neste 
Valdivia são as regiões àttingidas anno se realisou o sonho da AI
pelo cataelysma, que causou, se- lemanha maior, ataca o tratado 
gundo as informações mais re- de Versailles, ataca o sr. Schusch
centes, perto de 50. 000 mortos, nigg e O sr, Benés e accrescenta 
tendo sido destruídas 80. 000 ca- que ª Allemanha não permittirá 
sas. Numerosas cidades e aldeias "que q_uesquer potencias do glo
foram inteiramente destruidas. bo, seJam ellas occidentaes ou 
As informações telegraphicas pro- orientaes, intervenham nas nos
cedentes da Republica do sul sas questões internas, com obje
descrevem detalhadamente O es- ctivos de difficuitar a sua solu-

da pedem, mas querem conservar 
intacto o seu patrimonio". Com 
a Allemanha, a França procura 
melhorar suas relações porque 
uma guerra entre os dois paizes 
seria uma desgraça. Sobre as di
vergencias com a Italia, diz que 
"a França tem a conscicncia 
tranquilla ", mas que ella "não 
tolerará que se moclifique o seu 
imperio ". São bôas as relações 
da França com a Belgica, a Hol
landa, a Polonia, a Rumania e a 
Russia. Elogiou o Presidente Roo
sevelt e prestou homenagem a 
Chang-Kai-Shek. Sobre a Hes
panha, affirmou que a França 
manterá a nolitica de não 0 inter
venção e mencionou o facto do 
governo de Burgos ter-se decla
rado neutro, durante a crise 
tcheque. Finalmente affirmou que 
a França renasce, que recupera 
o prestigio e que se "uma pro
vação suprema fôr necessaria to
dos os francezes serão unanimes 
em responder ao appello da '.Pa
tr-ia." 

0 Em Birmigham, no jantar da 
Associação dos Joalheiros, falou o 
sr. Neville Chamberlain. Disse 
que não se arrepende do accordo 
de Munich, mas que sem Musso
lini, a paz não teria sido salva 
e a esse proposito defendeu a 
viagem feita a Roma. Accrescen
tou que a Inglaterra continua a 
rearmar-se, que em 1938 cons• 
truiu 50 navios de giuerra e em 
1939 construirá 75. Declarou que 
não considerava como insoluve!s 
as divergencias existentes entre 
os varios paizes europeus e ac
crescentou que a divisa irnrleza é: 
"nem desafio, nem deferencia: 
defesa." 

A guerra civil hespanhola 

A Pós a occupação de Barcelo-
na, os exercites nacionalistas 

proseguiram sua marcha para o 
norte, em direcção a Gerona, on
de se installaram os restos do 
governo "republicano" hesnanhol.. 
Este providenciou a construcção 
de novas linhas de defesa, pas-
sam1o por Vich e Berga, locali
dades já attingidas pelos exerci
tos do general Franco. Ao mes
mo tF>mpo noticia-se que recome
ca.ram pequenas escaramuças na 
frente do centro, particularmente 
nas proximidades de Madrid, pa
ra onde teriam sido transferidos 
os corpos de italianos e outros 
estrangeiros que integram a "Le
gião". 

Allemanha · e Polonia 

o criando u m a commissão 
constituída pela Associação Bra
sileira de Educação e por repre
sentantes dos Ministerios da Edu
cação e das Relações Exteriores 
e da Prefeitura do Districto Fe
deral, para organisar a 8.ª Con
ferencia Mundial de Educação, a 
reunir-se no Rio, de 6 a 11 de 
Agosto do corrente anno. 

o criando a commissão de pla
no da Universidade do Brasil. 

tado a que ficaram i'edUzidas es- ção natural e razoavel." 
sas localidades e dão conta das Agradece ao sr. Mussolini elo- NADA se sabe sobre os assum
medidas tomadas pelo governo giando sua actuação na p;litica ptos discutidos ein Varsovia 
chileno para auxiliar as popula- européa e quanto á organisação pelos srs. von R!bbentronn e Jo-
ções sinistradas e effectuar a re- interna da Allemanha diz que seph Beek. As notas officiaes e 

"de,,e e f d d as declaracões dos dois estadis-o autorisando a emissão de sel
los commemorativos da Feira 
Mundial de Nova York. 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos allmentlclos, pães e 
biscoutos de todas as quali
dades - Aprompta-sc encom
mendas para casamentos, ba-

ptlsados, "soirécs", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LÜIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7~0553 

~' 

construcção das cidades arrasa- s r un a a uma nova es-
tl d F .. h ,, · " tas dizem apenas, qtie foram es-das. De todos os paizes, e em rpe e u rers , CUJa compo-
sl·ça-o é d te · d 1 ,, tudadas cordialmente todas as particular dos da America, tem e nnma a pe a raça. 

sido enviados soccon·os em di- Ataca depois as democracias e a questões r.endentes entre os dois 
nheiro, em generos e em medica- sobre as accusações levantadas pai7,es. Dever:1 ser referidas, en-

contl a Ali h · tretanto, as declarações feitas mentos. Noticia-se que o governo ·, ª eman a, ae querer 
brasileiro abrirá um credito de apoderar-se _de. territ-<?rios ameri- pelo sr. Beck a uma jornalista 
1.000 contos de réis, a serem en- cr:nos o~ as1at1cos, diz q_ ue_ellas nmericana. Disse o estadista po-

na senam co J t lonez que. a polit!ca exterior do 
via.dos em dinheiro para o Chile, 1 . 0 

• mp e"as S! nao se paiz se orienta no sentido de ter 
além de medicamentos e outros j d1sse~se que ,~lia ten_c1011.a. ?C- bôas relações com a Allemanha e 
auxílios. O governo de São Paulo j C1:JPª1 a lua. . A seguir, re1vm-d 1 Ih f a Russia. em ser fiel ás allianc::is ordenou a prompta remessa, por . ica as co omas que e_ oram com a Franca e a Russia e nií.o 
via aerea de milhares de unida- J 10Ubadas e das quaes nao pre-
des de so;·os anti-tetanieos e anti-, cisa .. "para recrutar exercitos~'. ~~~f;.~p:rA11;~~b~q~e~ ~~~:;:ã~ 
gangrenoso e de vaccinas contra Aff1rm3: que '.1- Alleman~a nao 
0 typho e os paratyphos. Por ini- tem od10 a mnguP;m e so quei~ a no desejo de collaborar com as 
eia.tiva particu'nr, esta-o sendo re- ,, paz e socego. Cnt1_ca as naçoes potencias <'Oloniaes para resolver 

'"" t o problema da emigracão polo
colhidos auxillos para as victimas j que .ª ac_ai1; 0 nazismo i:or ~ua neza. As noticias da Allemanha 
do terremoto, estando a Liga das 

I 
polltica 1_acml, ma~ que n,~o 3:.rn-

Senhoras catholicas encarrega- dam os Judeus. Diz que mmtas dizem que os meios politicos ger-
da de os receber ve7.es foi propheta, sendo por is- manicos nã~ gostaram rlo "que-

r 'c!!!!!~JI~!!~ern!,'?!~~~~ 1 
Om-':"::!.::~~:=-::n,~ e 

estrangelras. ----- [ 

. so ridicularisado"; agora prophe- bra-cabeças do sr. Beck!. •. 
tisa o aniquillamento da raça he-1 O discurso do "Führer" braica. 

A 30 de Janeiro, 6.° anniver-
sario da subida dos nazistas 

ao poder, o sr. Adolf Hitler fêz 
um discurso de 2 horas e meia, 
no "Reichstag". Neste discurso, 
que estava sendo esperado em to
do o mundo, o "Führer", lem
bra em primeiro lugar a sua su
birla ao poder, a 30 de Janeiro de 
1933, com 13 milh,ões de votos 

Quanto á Italia, affirma que a 
Allemanha estará ao seu larlo, na 
hypothese de uma guerra e so
bre a Hespanha diz que a Alie
manha auxilia os nacionalistas a 
extinguirem o bolchevismo. 

* 
Ao lado das relações polono

germanicas tem "1Ue ser collocada 
a questão ukrániana. A esse res
peito devem ser cotejados dois 
telegrammas desta semana. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161 ª' 
TELEPBONE: Z-5976 ~ 

~ 

* Todos os jornaes allemães, a 
proposito do 6.0 anniversario do 
nazismo, foram prodigos em en
deusarem o "FühPer ". Para o 

O primeiro, vem de Berlim e 
diz que a Associação Nacional , da 
Ukrania, com séde naquella capi
tal, approvou uma resolução para 
a formação de uma grande Dkra-

t 

nia, com territorios retirados da:1 
Polonia, Tcheque - Slovaquia a 
Russia, evidentemente sob a égi- \ 
de da Allemanha nazista! . • • 1 

O segundo vem de Praga e diz1 
que se reuniram naquella cidaded 
os '.' Jeaders.'.' cat.holicos tche9-µ.es~ 
slovenos e ui:ramanos, sob a cne..;, 
fia do sr. Makarenko, para estu.,,' 
darem a criação do Esta.dó Fe-i. 
dera! :Bohétnia-Slóvai:iia-Uk:raniaJ 
evidentemente hóstil á. Ailema..l 
nha nazistàJ. . . J. 

E, a deprehender-se de seu dis 
curso, o sr. Hitler parece te~ 
abandonado a idéa da penetra.l 
ção na Ukrania. Porque? ••• . : 

Dos Esta:dos Unidos 

o Os navios da esquadra áfu"é.;; 
ricana realisam no mais absolüto 
segredo os -seus exercicios tacti
cos e de tiio, nas a°guâs de êuba. 
e das outras Antilhas. 

e A Allemanha communico1il 
mais uma vez ào ·governo ·amêfi::1 
cano, ·que não se ·obl'iga pelo pa..j 
gamento das dividas austriacas. 

9 O almirante Deahy defendett: 
a installação de uína base naval._ 
na llha de Guam. 

9 -o deputado democrata Ken.l 
nedy, cha_mou a a~tenção do go .. ; 
verno para as actividades alle
mãs no Mexico e para e para t11 
subordinação deste á Allemanha.· 

e A industria aeronautiea ame'"\ 
ricana níéfsti'a-·se ·preôctiupaaa; 
com a concorrencia italo-germa-.; 
nica nos mercados da Americ~ 
Latina. ; 

• Foi j:)el'mittida a venda da! 
600 ou 700 aviões de -•ierra á.{ 
França •. 

Reunião de ministros dar\ 

,Fazenda 

REUNIRAM-SE em Montevr:J 
·deu, os ·ministros da (F'azenaa.i 

da Al"genti!Jà, do Bràsil, do Urtt•i 
guay e do Paraguay. Fdram 'estn--! 
dadas as questões aduaneiras, oi:t
problemas commeréiaés e econo-· 
micos, -o cohtrolle cambial e os
problemas ·relacionados com ti;; 
emigração em massa de refugia-i 
dos europeus. Relatorios particu-: 
lares serão a.presentados 'aos rés-:: 
pectivos governos, pelos titulares· 
que tomaram parte na reunião,; 
devendo ser depOis decretadas ·as-' 
medidas à'ssentadas em MOii~,:J 
videu. 

N ·.··· ... ,... 
· .. O tJ ~J.â~7 

d() M.undo 
1. Volunlatlos Foi instltü!.J' 
..., _ _......,.., .... _...., .. do na Ing)a. .. 
terra o · serviço 'de Volun'tMibs, 
para o preparo de reservas mili
tares. 

2. Appello o . sr. ·Monfa,gtr 
----·-· • Norman, Director 
do Banco 4°a Inglaterra e outras 
personalidà:dês britannicas diri
giram um àppello aos "1Eiaders" 
politicos àlleinães, para ·que . "a.'\ 
Allemanha participe do supremo, 
esforço, ora. feito pelas nações l 
ª?l~ntes d~ paz, para afastar de-:l 
f1mtivamente o espectro da, 
guerra." • 

3 •. C~ta~lrophe ~an:i :i~ 
vindicações itaiiahas, o general· 
francez. Gi~ud disse q'ile "a ·guer
ra seria i.in\a catastrophe pà'.ra. 
todos" e quê "·o exercitó 'francez 
é poderoso''. 

4. "Maior. . . Declara o sr.' 
Kowhler, chefe; 

mais, .. " d o bonselhoi 
------- d e Economia;,( 

Política do Partido Nazista qu~ : 
"A Allen:iànha é o "maior': 
"Re_ich'.' da Europa, o povo âI-' 
lemao_ const!ttté a "maior" naçãêi ªª .. Eul'ôEà, . à eéóhõmià. alleinit ã 
a mais forte da Eúropa, a Al-
lemanhii, d e s e j a exercer âl' 
"maior" influencia. . • etc." · 

5. Quem'? Doze membros do' 
· ·· · · · · · ., '.Par1a·mento sueco l 
propuzéram que o prémio Nobel '. 
da Paz de 1'938 'seja cOiifei:fdo ·a:o, 
sr. Chamberlain, emquanto ó de .. :· 
putado s 9 e 1 a !:-democrata sr : 
Brandt Pl'Oiliie que elle seja 'dada! 
ao "Führer"! ... 

6_. Exp~.l~o. Foi expulso ao 
....................... - Partido Ti'ab'a .. 
lhista, ... sir __ , Staff<>rd-Cripps, ex
sub-secrétàrló de Esta:do "do Par .. 
r;.-io, conselheiro do rei déséi.e 
JA37 e quê precohisava a órga .. 
nisação de uma "Frente Popu ... 
!ai:" na Inglaterra. · 

7. 2 Ító:ràs O sr. Mussólln! 
, ·· ··r··· :m conferêncioU du-
rànte ·2 hoHf!! com ô rei Boris d~ 
Bulgaria. 

8. 80." A 27 de Janeiro ultJ .. 
ino o ex " "ka!ser •• 

Guilherme II, d.a Allema1aha. 
eommemorou o seu 80,0 anniir.r~ 
sario natailéío. 

1 ., 
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.. ,, '··.-.. , .... t"'~-T"W-'"'Ç,a;;'y"I ·1 tr·:t ~ 

fed~raçã:o Mariana Feminina 

R~tirQ.$ reclusos duran_te 
o Carnaval: 

federaoão das e --:· r.m ,;. ','~··· '. ~- !, O .. _.,11',:j ,.: ·•) li·· ®.'rt~ ft·_,.i.,; i .. ; o-¾ . 01 ') e· ~~ JJ . '\'' . ' ., . " ''(' . 
•; ·\ \(, 11 , , ,1 , 1 •l ' . ', .,,,. ~ , .. arianas 

Pto~~i4-f#t · ~~tivamente ~a .sais .Joca;es, a case. cte ltetiro 4Ja-
i:F.ed~:i'~'!iiló ~rfaná. Femin_i,na il'a a juventude mariana de Itu'. 
u jlns6#P;ç;9es (Pe,r,a _PS Retkos * 
Reêllisos ,ãps diEut', · de Carnaval 
JP.f., q:~~ d~y~rf~eµ~ir no~ Col CIRCULOS DE ESTUDO 

de. Tç?rras e Colo:túsação, á rua! perma:necer indifferentes? Não! présentântês da Federifoãó~ ôii 
Visconde de Parnahyba. A par- · Por Deus e por Maria, coi;ramos Congregados vísitai;i.t.es • fizeram 
ti; de hoje, çiepoi.s da reunião <;ia a inscrever os nossos nomes! To- couferenclás so&re o Retiro ~ 
F~deração, poderão ser il.dquiri- memos a resolução de fazer o pil'itual, sendo a sMsão encerrada: 
!lds os bilhetes de' µ1scripção para mais santo dos nossos Retiros. pelo Revmo. Si'. Pe. V'ictor Ro
qualquer dessas cà:sas, sendo, po- Externemos o ll()SSO enthusiasmo drlgL1,es de Assis, Director da 
rém, os do Lyceu Coração de Je- para qúe, edii'ro:tndo nossos co111-- Congregação que incitçl,u os C.on-
sus reservados aos retjtantes do panheiros, vençamos as hesitações gregados.·ã toma~ pl:i;tte ru> Re-. 
interior,, · · ·.·.- daquelles que -titub;eiam... Cada tb;o. Além dos ~ontrt!{lados lo

retirante arregimente mais um paes, co~receram reurtos . ou
A CONC,.,REGAÇ/iO DA '.ij~LL_A retiranté e terá prestado a Maria ;,t1'6s d~'Congregações da Matrllt 

VISTA E O Rll:Tl'RO o mais ineffavel dos louvores!" .e de ViUa. Arens. · •.. ~. ,', 

íl(lgkrs .da Capità-1 c:ell'.ído.s ás Fio. Reiniciaram-se na Séde da F. 
dh11.(l ffe 14,arki pe~ itnui;s. Re::. ~- F., á Rua Wenceslau Bmz 
:OJgiOSlJ;!J, C!)n:io ism:~, Collegio n,0 22, 4. 0 andar, o.s Círculos de 
:Sta. Ignez;:::Na. Sit.,,:<;1,e Sion, :Oes FOJ,'mação e?-clusivamente p~ra 
.,Oisea\Ú.:,/ ,,A.sÍii!nfil'ã:o; Ma,;ité •ii'Jlba/J de Maria, sendo o segÚin
~prinl' e ~fÍJf/l'ni'!-~ N,,a, Sa. A;u- · te ihot>ario óbserva4o: terças-fei
' Xil~OlJi {~-y~'n'ida ée,1.so GÚ- ms, âs.i7 1,4.; quintas-feiras ás 17 
fia), .os ~~W:9:l', ãas :p. '9:;11,iõés :,½-_,__,e.;,ffe..~,:n..i:_;,m.o -~~-0.! á:o~ .. 1.f~: ... 

Af}proxmlR:.se o Retiro dó Càr
nlival. De hoje eHi. í5 ciifl:s, t.odos 
os verdadeiros doiagre~iilit:is tie 
São Paulo estarão reun4diii, J:l)ls, 
ta Capital e no i.ntei:1or, nós Cdl• 
legios e n!.)s cas~s ·;_:iri!piírada,s pà. 
ra recebel~os, durante os 3 dias 
que o mundo destiná ao ruido e 
á ilriinoralídatj~. Ellês se recolhe
rão para meditar rio sili,~cjo, pa
ra aperfeiçoar-se na vlãa do es
pjrltb, para m1,lho1· e Jnais santa

'_mente oi'lenta,Ji!i;n sua vida no 
· caminho _qµe Deus · traçou á exis- Em todas as Congregações.: é 
tencia hu~na. E' o que reco~ intenso o trabalho que se· r~;a,lisa 

REUNIÃO DA FEDERAÇÃO·:-: r??ii,DÊ!tAÇÂ(ç·marANi'i,E~ 

,da !Alr<!'li~f~'se dispostos a *-. 
,aproveimi,::~fu os .4J~s feJ."ia.üos 

P-~~.~~~~;~g~~~~.!;,.,,,;.'.~;,.1~?.e~ .... ~:l:;1';;....que ,, .. tOE0~0S ,-s~np __ m~mb~?S 
: · ·• · · SOltOOABA Realisa-~e h9je, ã$ 16 horas, na :,! ,., 

Curla. Mettowlit.a.n~, a reunilío \, (De no~. corresJ.'lOndente) 
. par{'·~ ,à;~el'fefç~~ilto ,!la -:'sua REUNI.ÃO PELA WPRENSA' 
tyida dnterlóf,.;:,:,··· · CAT.HOÍ:l.úA E VISITA AO 

"LE.GIONARIO" f· lnf~llzm;Ji;í~' <Léj~a obastan te 
:de ,se~:·".9tl.fü:clen1;~ ~a O ~mm.e- Em continuáção á fo:r,mação do 
:-o das :FÚH~iii::/te· ·::11,{«~ia que· áe- grUrpo :de Flihas de '.Maria verda
isejâ'ip 1P8it1~·cfpil.;z;, Jlo Retiro W3 <leira.mente dispostas a collabora
ca,,sa.s post,â,il iá di~si~o (la Fe-·. · retit.no pi'oblema da imprensa <)a
xleração Ml!JJ,'lana, havendo sem- tholka da Arcbidiocese de São 

Os melhores preços e a melhor qualidade - Gene
ms alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas, Biseoutos 

da Federaçao Màrl@.~, c?rrespon- D»·eo.to~ f!a Fí!l~ _ ro.1 
dente a_!I :rp.ez de J!'evel,'.~~- Tra- ~ú ·po~ a. 25 o.e: :~n.elro o no
tando-se da ulti~ ~-~1110, an- vó Direét.or cm Fooe.ra~ Dioce, 
tes d~ Retir'?. do O,ai;:na~J._a Fe- ~na, Re,V',ino; .sr, Fr. zei?o, ô.F. 
dcraçao de_:,e;ia o éo'mparécinw1do ;~., recentemente nomwdo por 
d~ todos os membr~s das J?ireót-0,: .S. E';$. -R.eV1-l,lf,- 0 .sr. Bls'.PO Dio
r1as dits _!Jongre~.&es, PGJS n~ilâ. •n&. :S. ~'-'V:J;.2. eoof.Lrmou a 
se trata;rao de _ass~p(~s d~ 1m- Directórla a.rl~riót. ,da Federa,;:ão. 
portan.cia re~tivos a boa ordem que é:.G,ônstittiiiitci:'<i;iel.os ~f11t8a 

EMPORlQ MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Pe,rto da Avenida) - Phone 7-0015 

MERCEARIA AVENIDA daquelle Retiro. ,y · s~nb,oje,s: Pio.sKk!m~. Í'!'Qf. Lui2! 
pre um consid~.re.V,llJ numero de 
,assocl~as qit~· ~e· vênl>dmpos
'.ilibll,ita,da:s ,qe pa.rµcipa1:em 1Íles
,ie1,1 <1il;w! 40li! E;ii:ercicios Espir.i
ltuaes 'lln.icainente ipor falta de 
~uga;r de lhoi;ipeda~. Supprin
ldo iesS{I. d~fflcWrié!e. mates. 
.tial, d:êm ll.S P.!as Uniões "'ª es
lforçado por ~pei;-Jei_çoar e in
itens!f;tÇ{L?:' os .ii'éiui Re'tiros pi,,r
ticula:Í'-és, quasl todos :ria éfío~~·a. 
·lfinaJ do l!l,~no, e,qpio preparo á · 
il'esta da Immacúiiw,a. 'Muitos 
centros já ,conseguem o seu 
ltetir.o i~tei>no ill~~~ occa::;ião, 
facuJtr,ndo âs 1l'ílhª\'3 de Maria 
que tra~tham a opportunidade 
.dos f,et-iiwos do Çal'.J:}1:1.val. 

Paulo,. xea-lizará a Federação no 
prpximo dia 10, na Séde do "Le
giona.Tio", á Rua Immac\l,la.d-a 
conce,~ão ill.º 59, uma xeunião de 
.il',epr.e~enta11tes de todas as Asso. 
dações marianas <la Capital, es-

AV, ;ll;RIG. LiJl·!l ANTONJ(), 2.098 - (Em fi:cnte á Igreja 
·· Imm.acnl~da Conceição) - PHONE 7-5453_ . ;.~-- ... .. . . AJ~~a M:atiüs. nosso ~~ri~ 

CONGREGAÇÃO MARIANA DE tante IU.U Soroonba; ~~ti~~ 
distribuidores da 

MANTE.IGA "BANDEIRk~TE', 
JARINú sr. Jó~ '$i,111p, Leite é ~soi:!tefro.

sr. Heitor Antunes. 
(De nosso corrêspondente) ., Retiros !ecaa; - ~ estâ 0rga-i 

: Em .iódas as ~as ,de Reti
ro será. or~w:mza~' de -!ter-ça ,pa· 
;ra q~rtQ.•félra, 111~;,di~ ,cl'e C.ar-
111aval, a. A:doi;a~9 Noçt'Urrta, ~ 
participa,ndo (l$. ~ma .todos os 
.meml:lros inseri~ illos Reti- · 
,trOS. 'Etni~~to a.' !ljOCiedi«!e de
\<;;en.fTeada. ·:·~e lCl~dPOi:'4 .eiri lou
lCUI'lls ,carii'ává.'Íe~~$, 'Um :nw:ne
!l'O -conio}ador de jovens 1Piedo• 
IS{ts, IP1'9$traidas aQO ipés do ss. 
SA:cr~men.~o, otf6*e e.os céus o 
iholoçaµ,sto de ,s11-a, ;Pl."eces, im
!Plprando ibençam11. wara as -suas 
(familias e {Para. o··iiurbilhão de
~tlna4o <111, juventude- que ain
da ,não .cpm.preheni'leu a v.erda
deira 111.oç~o ~a vida, desbara
tando-a imprudentemente no 
g-ozo de um iprazer epbemero. 

,,.-;',"; 

pecialmente :membros de Directo-. '. ~,-··· ..... :p:;&,'t'b'tii&?i . ~. · 
. 1'amente comp1°éhendem a vida 

,rias, terminando a mesma com . db Cbngregatjo warlano feita 
uma visita ás machinas deste para Deus e pp,ra Nossa senhora, 
jorna.1, que serão i!)OS'tas em func- feita de oração e de sacrificio ... 
domÚnento. Outras ;reuniões Cpi;no noi; annos .!!,P,teriores," os 
identicas serão levadas a effeito Retii·os nesta capit.al, se,·ão pre
pela F. M. F., em sua p1,o.J'.>ria gados 110 Lyceu coração de Je
Séde, .em dias previamente mar- sus;' no Collegio Archidiocesano, 
eado;s, Para essas reuniões _es.~ão 110 Gyqmasio s. Bento, no L.vceu 
convidados os membros activos I Franco-E_ ras(leiro, no . _Colleg!o 
das Pias Uniões. Santo Agostinho e na D1reetona 

.',· 
1 = . ; . : iif---?§,;.,..,, ' '.#' '·N,•.· \ ......... ,'·'._' ·= · 

"~ ZELADORA PREDIAL" 
;JtUA JOSE' BONIFACIO N. 0 30 - 2,0 ANDA:q. 

Sob a responsab!lid·.:l,de de 

,RENATO ALVIM MALDONADO 
. . que .tra•ta de immovei,s desde 1909. 

Administração de bens cm geral. - Compra e venda do im
moveis, hypothecas e financiamento em gorai. 

o •'Osservato're Romano"' 
protesta contra myst{ficações 

da propaganda fascista 
Desde que o fascismo envere-

dou 4JOr ,sendas erradas, e co-
meçaram a ,surgir os atrictos 
-com a Santa Sé, o mechanismo 
de propaganda do o:-egimen foi 
•posto a funccionar. Naturalmen-
te, as divergencias entre o fas
cismo e o Vaticano haviam de 
influir .certamente no espirito 
dos catholicos de todo o mundo, 
inclu,sivé os da Italia. Era ne-
c~ssario, ,pois, encobrir na me
dida do possivel ,essas div'.er-

Ho.nos accentuaram que o Papa 
fez o ,elogio da "florescente 
,prosperidade da Italia fascis-
ta", não ,publicando o· texto <lo 
discurso de Pio XI, 

.O "Osservatore" .põe em guar
da os seus leitores contra essas 
mystificações, accentuando que 
,nem todas as noticia-s publica
das como oriundas da Cidade 
do Vaticano, de Já vieram. Isso .. 
tudo não ,passa de um o:-ecurso 

Oxalá ,pudessem ser ,recolhi
das tO(lae e.s jov~ns que dese
ja,m prestar a. Christo o tributo 
de .suas orações, nessa op.portu
nidade quê offreceip. os dias fe
riados do ,Proxlmo· Carnaval! E 
2e ~138 numero não fosse total
imente igual ao numero de Fi
aha;s de Marie. fichadas nas Pias 
~:ni6e.s ,pe:11listana1i; irande <)am
a>e.nb.a se levantaria nos meios 
pnarianoi. a.fim .<le .que ,pqr todas 
ifosse ,comprehéridÍõo o alto va
~or _do Retiro :recluso annual. 

Fàvoreceiido as ll'ilhas de Ma-

gencias, e começaram as mys
tificações da propaganda fascis-

de !Prope.ganda do regimen fas
cista. 

~ ria da. zona Soroce.bana, que ta. Ainda agora o "Osservatore 
nã.o ~ncontrà;rã.o facilidade na Romano" ,protesta contra. as 
,~1-Cipação ,aos Retiros da · _ . . . 
.Capital, a. Pa.rochia de !tu' or- deturpaçoes que a 1mprensa 1ta-
!!l'ªnizoujá., com ª_ ,vaJiosa col-, liana -fez do discurso de Natal 
ilaboraçã.o da,s Rmas. R;eligio- do San'lo Padre. Os jornaes ita- 1

. Dr. Durval Prado 
o~ulista 

R. sen. P. igyct10, 15 - s . 
613!14 - 14 a 17 horas 

Telephone 2-7313 
--~ -~,.,,.,,., ,w ,.,,., '-' 

Ooleglo Santo AoosUnktf 
{~SOB INSPEÇAO FED}i:RAL), 

_, 
fif.erííifÔ'.~ $Jfntema.t~'f: Curso priluario e''""Novo :e :sümtqí,so edificio com todas as': 'exJgiiíiêias 

~i, ~cuia. abertas, ~Stáo já, funcio• da moderna pedagogia, e higiene. . 
~do as au1M Pll,ra os cursos primario e de Não esqueça.is, Pltis de familia, que o melhor 
-~. Aceitamoa transferências )>ara todas as legado para os vossos filhos é a formação integral 

(A nata das manteigas) 
Es~iy.~i-am em visita a esta lo- nisado o Retiro níoo~sano niJ 

. .,.. .,., ~~ •. .,........ cal!dade, no dia 15 de_ Janeiro ,.prefüo "Sa.netifie&tii> nootra"'~ 
tom:em parte nos Exercitiós Es- µ_ltlmo, os srs. Hermenegildo ~ar- · nelle tomarão· parte 30 re~\ 
plrituaes. Não ha Congregação tmelli. e João Baptl$ta Gi;rt1, re- tes, sendo pregador o, Ré;'llllO, s-r-~! 
alguma que se descure desse p_resentantes ~a Federa9ao Mil,- Fr. zeno, o.F.M:'., Df:recto.r (lal 
apostolado e todas, por esta ou nana. Recebidos fest1vamer-ite Fedei~o. l 
aquella maneira, incentivaram os pelos Congre~ados lo~~' _os visi~ Al.én'l.\dessa turma, outra, & 
seus Congregados a se inscreve- tantes, dep_ 01s de ass.1st1rem a qu,asi 200 ~ ... se, remi_ h:â 
rem no proximo Retiro. A con- Santa Missa e de visita:rem_ a ci- (;)!ih~ ,.Rosalia,, Ó?).~ a ctongrega, 
gregação da Parochia da Bella dade: almoçararam na Ca~ Pa- . ção possue -µm~ ai;ittma. :ooéiei·~ 
Vl~ta, nesta Capital, f~~ distri- roch1al. A~ 13 hor3-s 1·eal!so~~se pria. ~ sqm ri ~ct6F·~ 
b~ll" entre os seus memtros, uma uma reunl~o. no salao paroch1p11,~, Congregaçõ,o, D:1Jltn Engelbe]:~ 
cu-cular, da _qual extrahimos O sendo os v1s1tantes saudados pelo S@~, o:s..n .• ;.-:auxillad,Q -~-· .. 
trecho que segue: 1 nosso C:º~lgregado, seminarista Révmo. ~' · ~ego L.u.lz ~~-

" Preservados do contagio da José Pansm. Falaram depol~ os nho de Aln)eidà'~· ·:'.\· · 
festa venenosa no silencio dá srs. Hermenegildo Martinem e · · · 

1 

meditação e dá.' pre.ce iremos be- JoãQ Baptista Curti, ambos ver- 'oRUPO DRAMM.'ICO s. ;JOS& 
ber o alimento propicio á nossa ~o o them'.'-_ do Retiro. Encer-
Fé, receber o calor necessario á rando a reumao falou o Revmo. &te Gri.\po nr~matito, org.a;~ 
maturação das virtudes, colher Sr. Vigario da PaFochia e Di- sado pela Congtegaçâ<J dQ t:,&.· 
fructos de graças e ·bençams es-1 rec.tor da·: Congregação, que pro- mens de,,;:,vnJa, Pomp~ii. ~~
pirituaes. metteu enviar todos os Congre- capital e:'.fürigkw Ici,ló Co~1ÍJi:.! 

"Iniciativa das mals louva veis gados ao Retiro em São Paulo.·-:::: ·'do ~r,· Vitorino Pa:cãin1, realiiw:ii' a 
os Retiros do Carnaval vêm me~ ::. .:. · ,::::;: 26 de J~eiro ultimo um J~~f
recendo o apoio de todas as elas- CONGRÉGACiiO DA PAROCHIA: lhante espectacµlo no sa.J;~:::~-
ses, despertando _nos proprios go- DE · PONTE SÃO JOii.O . ·.: . me.11 Cardini, d~ Co~r,ia 
vernos o interesse de preservar a :,:,:-:-: Dta:matic.o e MW!ical de Sl'.<·lE'att--
mocidade brasl!eira do contagio (De nosso correspondente) ·· J:o. ô espectii:oúio, <N,te comt's<fi:,S}i 
da corrupção e da libertinagem. Esta Congregação recenten1ente UOla homeriil,gem 4 ~ãq 
De todas as partes, offerecimen- fun<lada nesta Parochia de Júi{~· Pâi.ilista de Impre,t;isa, tê_ve a i'iif<l 
tos e facilidades para a insta!- diahy foi visitada domingo ulti- sistll-o uma n'uinél.'Dsa ass!&tw.cl8' 
lação dos -retirantes. mo pelos·srs. João Baptista Curti que applaudlu enilitis-l~lé,à.mentc, 

"E nós, Congregados, podemos e Hermenegildo Martineil!, · re- os diversos nume1·0.$ .. · 
:.·.·,· ··. ._:..--:_ ,.,:~4 

Cªsen}lras, B.rins 
pag.rõ~~~ 

e Linhos, nos mais 
Y. S. ~ncontrarâ . na · 

··:· ...... ": ..... ~, ... ,\::::,:•··"..'-· 

A L,:; fi E 
~i~ ~ \" ~ TO .. 

il6ries gmaslals. O Colégio acha-se situado no lu• 
.,.ar maill alto e saiu.bre da. Capital e possue es- do espírito e do coração. Ciencia e virtude é o LARGO 
,paçosas sa,1as de a$ e Jaboratorios bem provi• lema. que mantiveram sempre os J.>adres Agqs- · .·. s. BENTO .!lV.A; }[,REI_ GASPA~ 'f:,/ ;.Q 

f~one 4-47~ 

SAN~~ 

,ios, llJJll)los salííes e vastos páteos para recreio. tinia.nos, l 
~L AIIOJÜJIJlOJ Jl.JRIJª V~mie.irot ~ .teJ~P.1!9!!~.Jrl3.4l ~ 

fhone 2-233~ 

S .. P.AV!&l 
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\,' . . . IJ)enC:v -SaJe~: !~éa, ~~:tH ... lfaE&WfhsmifllJ 
®st.ani,"ós ··em utn ~erlodo ·de intensa luc'ta oratorio.. .j . . . . . . 

-'«rm âpós outro, Hitler e Mussolini, de um Ja1?• Roosevelt e: 1 . . . . . . . . ;~ .. . r 
CJ};i,mberlain do outro, expuseram suas ideie,s, . ,em defesa das Anno XII' São Paulo, 5 de Fevereiro de 19'39 Nnm •. 9341 
.tii~ii.es que lhes são caras. 
,. -;.:-:o_~ di>scursos totalitarios preparam o campo ;para e.s i!'elvindi• 

.caç,õ~s ~çi°loniaes e Medi'terraneas, que mais cedo .ou mais ;te.rde A VIRGEM D·O· 5, •eião afümdldas. . 
' () mesmo ,palav-rorio i)omposo. De notavel - tristemente _no· 
.lavei - n9vos e ferozes ate.ques anti-religiosos e ás ·seitas pro· 

· )te~tán,tes, i)Or :par'te do fuehrer, ao mesmo tempo que o commu
'alismo· e o governo sovietico foram muito ,poupado!'- Parece que 
Í:e, verdade se .revela aos ,poucos: nazismo e communismo de mãos 
)dadas contra e. Igreja. 
\ Chan:iberlain continua o velho jogo: só que apte a candura 
)dos ,esta-<los totalltarios, que têm e. maior -boa· von'te.de e tudo 
'.,it~~àim · para salvar e. paz, é necessaria à collabor~ção de outras 
11otencia.s . .. 

1 . A• França qUe enterre a carapuça, e faç_a te.mb~m ui_n sacrl
iliciosinho -pela i>ªZ; apenas ceder um pouqumho, DJibout1, a Tu· 
:~lsia e a. Carsega á It~lia. Se houvesse .realmente boa vontade, 
~li.ada ,lhe custava dar Nice tambem .. 

Roosevelt foi truculentamente realista, quanto ao ,perigo e 
:fngenµo, quanto a.o auxilio á França ·e a Inglat:rra, ei:n, caso de 
:;guerra. o ideal de Chamberlain é que elle nao ,se mtrometta 
:,em -seara alheia. . . 

Os chefes das grandes ,potencias se.bsf1zeram-se, falando. E 
,nurto· ,mais se satisfizeram os chefes do governo francez, ~!ando. 
J?orqu~ agora O ideal é poder calar, emquanto os a~ontec~mentos 
~e :precipitam, até quando .for necessario -ceder muito ,para. con· 
}Bervar alguma cousa.. 

· E então tornarão a Tepresentar o ,papel de heroes, e .serão 
$coro.a-dos de flores, como de volta da celeberrima confel'eJlcia -!ie 
,'.Mun!ch. . ... ....... ..,.,,,..,. 
. .......... 

"NOSSO PÃO" 
,& casa preferida. pelas melhores famillas de Sio Paute 

PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
--[]--

Largo· do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 • 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5-4229 

PLANO 01 ACtfill'tilTHOLl&l 
na D i o e e se de C a m p i n as 

para 1939 

O LEGIONARIO recebeu, da lica como actividªde.$ propria• 
1 mente sociaes constam de tres ~-p iocese de Campinas, o P ano 11 . 

- catholica na- queritos sobre "situação re g10-
geral dB: Acçao sa", "relações entre sociedade e 
quella Diocese. bl' 'dade O nutoridade" e "auqição da San-Dando-lhe maior pu 1c1 ,, 
1,EGIONARIÓ procura pôr os ta Missa • 
}eitores ao par do quanto se faz I Como campanhas cumpre re;0 Brasil por uma vida catholica saltar a de Paschoa, cooperação 
lntegral e .quanto surge pujante co~ os Parochos para o ensino 

Acção catholica no meio da religioso nas escolas offlclaes. 
,.!iciedade semi-paganisada de Os circulos de estudo estão re
Jioje. _ Catho- unidos em dois grupos - sociaes 

As realisações da Acçao e religiosos. 
Os sociaes visam principalmen

IJMMONUMEMTO AO DISTO# 
. BIADOR CATHOLICO GODE# 

FROID KUlffH 

te crear um maior senso de res
ponsabilidade entre os membros 
da Acção Catholica, dando-lhe 
úma noção profunda da obriga
ção contrahida ingressando para 
as fileiras da Acgão Catholica: 
encara a responsabilidade social 

o nome do historiador belga em si, o estudo dq_ ambiente. em 
noctefroid Kurth vae -ser per- ' vista das responsabilidades so
:!Petuado por um .monumento que, ciaes e a preparação do indivi
)sob os auspicios da Academia duo para as mesmas. 
)de Luxemburgo, vae ser erguido Estudam. tambem. os clrculos a 
· ua homenagem ,pela sue. ci- re~ponsabi11dade paia com a pr?-
f'em s 

1 
pria pessôa e para com a pessoa 

.djl.de nata · . do proximo. 
\ Kurth foi o ,primeiro no s_eu Responsabilidade ainda para 
:,>a.iz a. praticar, com~ historia- com a Autoridade em geral, Dio
ttor, a verdadeira critica dos cesana Parochial e Civil e as ne
_textos, tendo renovado scienti- cessida'des e obrigações de coope-
4icamente a historie. e aberto ração com ellas. 
:Caminho a. varias .realizações Os circulos religiosos encerram 
'~steriores no e.ssumpto. capítulos de instrucção religiosa 
. ·.'.A.utor de diversos livros larga- coín caracter mais pratico para o 
piente diffundidos no mundo in- awstolado. Assim os circulos gi
)tellectual, G. Kunth foi, ao ram em torno dos sacramentos 
:anesmo tempo que gmnde hi.ito- em geral e em torno da Santa 
trlador, 'llm catho!ico .ardente que Missa. 
l,jé~çqntrou na p(inna uma forma Finalmente o plano apresenta 

m
r 'é' ·a..·!i>ostola.do, tendo c_oqseguido um calendario liturgico e uma 

série de recolhimentos, visando 
m :lncomparavel credito d-e sa- em meio de tantos trabalho a 
iÓ· ~esmo entre os seus adver-. · .. · sobrenaturalisação dos membros 

iwl,rios, pela l!'ectidão e espirito da Acção Catholica, tão em risco 
'.de ·justiça que imprLmia á sua de cahirem numa natura!Ísação 
::~1'rà. de suas obras. 
,: 

··O"~RQr.mmQ'"'~ 
,ti.e.stn11. ~-~ ~raa 

. ~,,.DBII;, >áffl~ Q.lltt, O' t\a
d:lÍil\, em::mil'Ml•~torea pou-· 
:~ -~~ ~- sa trens
:€~ ·~ -~ f4>nte,·õe. ,per-
·:~ I 

:; --~ °'· ~ · offlcloso 
-~-~:~12m..~~certo 
:~ · dft Qmm~- ,topte_o. ~ · que 

l
.:~.Qm.~ 
,/ 

V ~ta. -õ··~- o- de
~nl:Qr.~t&, <lo ;Jazz 

1 ·~ ci?as ~ps de ~ nos es
!.~ . do B2.dl'o.. Consta.ta que· 
[:~_·:·~ mÍlimflft.>t:~. ~ im.usica 
1::i:n~ {C.QJlD~te as: emis-
1:·eOl'&S'. E sobre -eat& !POllto. <i .lna.-
1:_cittavel uma. a,ll'ti,ra e persi~nte 
1 J}gif@.c:i:a.., 
,;;::-··&·<:J..1.1,lilii;;·-~l)lm:l·-contm-- as 
· o bscenidooes de certas. l~s. 
que vão. ferir os ouvidos. doa ou~ 

;-v.Jntes. · · 

Umcx mystif·i-- , caçao que ·nos 
tambem co

nhecemos 

NO ALTO DOS ANDES, l'.JMA IMAGEM DA VIRGEM VELA SOBRE SANTIAGO DO 
CHILE. SOB SEU PATROCINIO, OS CATHOLICOS CIIlLENOS, REUNIDOS EM TORNO 
DE SEUS BISPOS, APRESENTAM-SE PARA PRESTAR AS VICTIMAS DA GRANDE CA
TASTROPHE OS AUXILIOS_ INSPIRADOS POR SEUS SENTIMENTOS DE CARIDADE. 

O sr. Goodwin diz já ha. a1 .. 

guru; annos que wt,ence á.' ":Ame• 
rican Cathollc Ohurch" (Igreja 
Catholica. Allletlcana). uma. de• 
nominação religiQsa qu& .tÍ.acia tem 
que ver com a Igreja .Catholica. 
Pouco tempo depois de ter sido 
feito sacerdote dessa. seita, com• 
metteu um delicto e foi encarce• 
rado. O Sta.rtling Detective Aven• 
tures publicou um artigo sobre 
esse facto, onde diz que esse sa• 
cerdote pertence á. Igreja. Cath~· 
lica. 

197.000 gymnastas em uma Asso
cla.çio Catholica f'ranceza 

Rellniu-se em Paris, em Novem
bro de 1988, a Federação de Gym
nastica e Esportes dos Patronatos 
da França. Vieram perto de 300 
congressistas vindos da maioria 
das Uniões Reg1onaes. Na pri
meira sessão leu-se o relatorio de 
Mr. Thlbaudeau, secretario geral. 
Em 1938 foram inscriP,tas 263 

sociedades novas, contando a Fe
deração actualmente 3 . 653 socie-

dades. Foram praticados quasi to
dos os esportes, com a participa
ção de 197. 000 gymnastas em di
versas_ competições durante o an
no. A'·Federação tem já seu jor

nal: "Les Jeunes" • 

Na ~ssão presidida por D. 
Martin, bispo de Amiens, preco
nisou-se uma solida formação te
chnica, a formação de technicos 
de largo descortinio que permitta 
adaptar o ensino geral ao meio 
a educar. Em 1938 foram orga-
nisados varios cursos de monito
res, 30 em Paris', 61 em Strasbur

go e 29 em Jolnville. Além disso, 
25 uniões regionaes abriram cur
sos de Educação Physica, frequen

. tado por 1. 053 monitores. 

1 Abordou-se tambem o problema 
da: formação moral dos quadros. 
A necessidade de formação moral 

1 

attinge a todos. Mas a formação 
de "moniteurs d'âmes" requer 

é condição ,essencial para garan- tra•se em franco progresso e, em Muitos catholicos <!_emmclaram 
tir o futuro e a ella se deve a tempos, poderá hombrear com a o facto á "National catholic 
continuidade da Federação. Federação Masculina. Welfare Conference", a qua.l se 

Mlle. Eyquem expoz a· activi- Como se vê, a Juventude poz em contacto com .a Archldio-
dade das Esportistas Femininas. Catholica Franceza comprehende cese de Los Angeles, tudo escla .. 
Estas possuem 500 sociedades bem a necessidade da Educação recendo por alguns inqueritos. 
agrupadas em 60 uniões regio- Physica. E mais, a necessidade o jornal esclareceu então que 
naes, com 50.000 moças. dessa educação, orientada pelo o personagem de seu artigo não 

Para dirigir e guiar esta ju
ventude, 325 monitoras de edu
cação physica e 250 sub-monito
res foram approvados em exames 
adequados. 

A Federação Feminina encon-

pensamento da Igreja. Dão os é sacerdote catholico, mas um 
catholicios francezes uma prova membro dessa outra seita, a qual, 
de que a Igreja não vae contra para augmentar a confusão pro
os Esportes, uma vez que estes pria ao protestantismo, tomou o 
sejam bem entendidos, sem exa- , nome, que não lhe compete, de 
geros indecentes. Igreja Catholica Americana. 

rerece na Russia a cultura intellectual 
E' o iornal 11Pravda'• aue o;reconhece 
O jornal "P~vda" orgão of

ficial :russo iJUblica~~ em Mos
cou, em artigo ul'tini~mente in
serido, exprobava o ,modo 1>elo 
qual a juventude TUs&iÍ. empre
gava ,suas horas livres. 

Assim é que, aponta o jornal 
um circulo de intellectue.es de
veras ,promettedors efu · Astra-s
chanka centro de escola, veiu 
a ,perecer ?)Or inteiro abandono 
de seus socios. · 

Seus -soclos se reunem, agora, · 
em lugar de amplo predio fe-

No mesmo jornal, ,p~rem, em, chrl.stã do Natal a juventude 
outro topico, aj>pàrecem secto- · :nos cortejos d·os' "sem Deuª".: 
res onde a juventude :tem iJapel será .cpamada. a. tomar ;parte 
marcante e para. onde talvez se e dos f-ootejos gratuitos que por 
desv'iém os es.for.çb-s e a,s act!· occàslão da no1.te do Natal serl!.o 
vj,qádes da juventúiie. reallzados em 'todos os cinemas 

Assim é qu-e, referindo-se a e theatros, a.Jein de ,cortejos car
uma campanhà em comnium da navalescos, afim de demonstre.1' 
Gepu' e dos ''.IÍem Deus'' ·,com c> 1, "in.sipldez da festa. cllrlstã. do 
finalidade de destrillr e. 'tra-diçãc ::'satal". 

chado o e.nno passad!D, numa 
longa e solida preparação, para taverna onde bebem muito. 
forjar elementos espirituaes acti- Mesmo um cinema educativo 

! · vos, compenetrados do papel que I foi :t?talmente 1'elegado ,pelo 
! vão desempenhar. Esta formação pouco ·mtêressé-qúe ;produzia. 

-;-·-------------·-----------·---·-----·-·--........... -.----·------------------- --~ l PHARMACIA E DROGARIA 

-,~ SOR~~!!~fD~~l~~ES ~ PHARMAOEUTICAS 
Í ~ Drogas, ampolas, artigos de borracha, perfumarias 

1 

finas, farinhas para lactantes, et.c. l 
,.. MANIJ.>'OLAÇAO ESM'ERAJDA 

~ ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 
1 ~ Rua das Palmeiras, 12 - Phone: 5-2667 ~-- -- __ . ___ --- ---------- -----. ------. ~--.................. ª ""!-!- • - ..... ,..@ .. ,-,.:~ • !"••-• •••• ..,,. .. • • ~ 
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r 
.Inconté§cav.etmente <!Ós ' nu'.i: 

·. ,ne~11os .#:inos da a.1:~iil:isti'.~ção': 
~ &>ub~ica a,quelle ~m qú'e/os ~i;i,tho-

·:Ui<c!)S teip 'facti>s .ma' is à~fü~io- e. h ··e,\, 'r a ' fl!:>~ a ,re*~ti:p é. ,o ,p:epar.t,ii:iµen- ' 
Jtb de Serviço SacJal, con'fiado ·. 
ao ,si;. '<lr. 8f;be.~(~Q. ,M;~~il'?s, : . 

a 
p 

e um dOs ma:l:O'te,S 
' ~,;: . 

"~da 9:1.a.ipouco, ;\f;~!r.Í:f~cou:,se.-a.lJ.f, 'Quando soube do fa,lec,mento 
.. ~{rla !llomea:~iL'o ,diih~\:~~ elogio, ~~,. Santo l'adre l'lo XI, um dos. 

"':fd3- ~g:~r. Joã.o Pa~:'.'l'.º :ç,_~:;::,.,pa'I'a .o· miwo lnslanes Swcerdotes desta 
. :,, elrc!'/:1,do . çe,~-0 .· -de C:0,nili'lissar10 (j!l)ll-lt;id teve a, aegulnte exolama-

:S a ~ t!I t ,,~s o mi.nll,(Jo . tambem o Papa· das 
Missões, pelo impuls-o e,xtrao_,:di::-,, 
narto que eommwaioou 11,0 · movi'...'· 
manto mlsslonario. ... Chefe ,:,do Serviço ,de Menores·'.· ·'. · ·. 

.nestf!.. Cáipital, \~rgo esse .. _que fi. .f,11\,Q • 1iambou o 1rlgante I Beal- ,da.. vida ete1'Ila, mas cuja alma 
sa.n.tissl:ma, vóou para o Céo onde 
g~~i'á de; presença eterna. ·de 

vlo · com uma n.ltidcz máior do 
que nunca, 011 · povos gemerem 
sob a, opjiressão de mil soffri
mentos diversos, origina.dos to
dos elles do afastamento da 
Santa·. Igreja de Deu1,. E, ocrtá
roente;· de seu coração paternal, 
!irotou árdente aquclla mesma 
excl~ll.o compassiva. do ~a,J

vador: "Misereor super turbam!" 
Tenho pena desta multidão! 
Pena, 1·ealmente, porque toruw 
as . desgraças contemporanea.s 
faziam sa':'grar seu coração de 
Pae. MlllS pena, sobretudo, por

',:J:~ 
trava obsta1,\io• invu1irares, qlte 
cm, a :todo ó cu&~o, preciso re
solver. 

Con:r&oadas pelo .chamado de 
J>1o Xt,. ~sl too.as ~s Ord<ms e · 
Congrega1),l;es ~J,,igiÓsa,s !atonsi
fte1U'am sua1t~"~tJvida<lei; · mls.si<F
narlss, sendé("'nuw,eros~s. ~uel
Jas, dentre elltt,s, que, noo .tendo;,., 
uma fina.lida.de especiflca?llcnte 
mi_ssionaria, se dedicaram:' á ~sta 
tarefa grll8.as ao incità.mmlto do 
Papa. Foi .tão ardente Í!JSta co'1-
vocação, qn~ até as Ol'den& .. Con- · 
templativas Ili' julgaram, eom ra-, 
zão, chamadas a, um 'tra:i:íalh'&, 
misslonario especiahnente t.xiten.
so. E,, por isto, Trap,~;, _cà:nne
los e outros cenaculo1{ ,d~ pépt
tencia e pura conte~pJ.a,çãi · se 
~ransferiram para'. os· :~afae~ ·dC:'~'' 

... ~ui :~sLm · éonfiado a ;exc·enen- -~tmt~, com o fa.lleclmento do 
. ltes.: :lllllos. i;.. f}~!!Jg 1,J,!ld11.e, 6 um glgp,nte que 
.·~ .. H~Je, itemos .a. app1iu4ir ea.J.o.· I.\:~ lt!l ~~Ir, Não um gigante 
:1l'ose.niénte () a:\eoênt,f.dé'é'reto que .VYi('!'lH't !l!lnl niosmo se tomarmos 

· ·~ffü~~all~.ou a.· Esçóla de Serviço III p!iJ!liva no 1101,tldo lntellectual 
1J'lo()Ial,,/~ll:nfü1da !Pelo Cenko· de .@ fll!li'lll,· mo,11 um gigante cuja. 
;:Els~~os ~' · A~ç!l,o . Social. ~ssa JÍ!Dil:ii@ 'VC!lll;n'!Wel ee aureolava 

' •·. "t' 
Déús, urn:-.retrospooto.de sua vida. 
st(°fmpõe'.:::Ess11 rlltto&pét,to nl1o 
p64e · delX:a,r de ser incompleto. 
'Ô'riÍ dos. melhores b~ographos de 
Pio XI, Mons. Fonténelle, já."de• 
clarou que sua obra é tão vàsta 
que difflcllinente poderia. ser 
compendiada. Se Isto pensa. o 
autor de um livro, o que se di
ria de um Jornalista, obrigado 
a se confinar a um espa~o mul

As circumritanelas lmpnnJ}iim, 
pois, que 09 leigos auxlllassem 
com to,las as s)Ul>s fotps o a,pos
tolado da Hl!lratchia Ecoleslas
tica, pondo, no cumpr.imento des
te dever, uma dedicação e uma 
disciplina sobrenaturaes, que 
fossem capazes de ·produzir os 
fructos que ·o Pontlfiee esperava 
destas legiõei;i novas. 

\lilfÇOla, , qttil , Já tem prestado .4-.; · ~ .. 1 1 · . )X\&Ú.Sa <lo· Ser.viço Social os ma.!s' .~Dffl n. •• ~ loo oorõa da virtµde, 
.: i'lnestÍ!lriavei-s .,serviços vê, assim, ·.~ ... !lâbll1' !l dLl! ~xcelsa. dignidade 

'.J-econheéida. por um bello gesto 11, (!U!l :!'ll!'I\ olevndo por vontade 
\.do Estado ,a sua grande b.ene- dê D!vlm1, i•rovtdencla., 
linér;11~cla, · · N@ fl@tttldo na.turallsta da pa-·*· ~ livra, ncm~o f!eculo contra o.utros A Acção qathollca foi o meio 

providencial ·.que Pio .XI dispoz 
para aue o _a,po!!!olado leigo en• 

itlffimto~, homem, de. wna éit.~
. iUri\á; 'V'élhá' m{Ul,la; :em '9ei ais.- ;l,J,@i111ui.l cmv.ora-:~ura::P.essoal, ca

ting:1)1:r o .:f-a.scf.smo do nazismo ' · 

to menor! 
Deixando de lado os urimelros que o mull.<1-o. se en.contra, hoje, 

llinda encon:t:re. adeptoa, a,pezar 
dos mais flagrantes d·esment1-
dos d·ados esse erro tanto pelo 
sr. Httier 9-uanto 9 ,sr. Musso
lini •. 
~ · ·Qüa.ndo o nazismo é a.tacado, 
:de:;;culpeirn•se os fasci-stas <lis
.tingu!.ndo o fascl-smo do názis
ano, <a f~lte. de melhores argu
mentb,s, Quando, a.o ·con'tràrio é 
o fascisll).P o · :atacado, entre.m 
logo os :nazistas a ,a.ffir.ma.rem 
que :názismo o fascismo não são 
:a .mesma cO:usa.. . 

O Gran~e Conselho Fl!,)lcista, 
.porêm, não iPensa assim. Em .sua 
treunião do. começo d.o eorre.ntll 
mez foi . .!Lp,provad~ por unanLinl~ 
da.de :uinà. decl~ão, em que se 

'1reafflrma '''a so)idarie'dade poli: 
'.tfca, ideal e m,llit~r que unem 
as duas. l'.,evoluções fascistas e 
111aclonal-soélá!iste.. ;, ,. 
uima,'-·;ISQH~~ 

Ideal (accentua.rrios bem és'tà 
gr.a:ve :palé-'\Í'rà) e militar é :purà 
e :simp:teátnênte ,uma identidade 
perf'eità f,lltre M duas dOUtriila.s. 
Mas, a · la.bia -de muita gente é 
poderosa., ie de.ntro ,em pouco, no
vament-e os seus pa·rtidarios es
tarão a distinguir .fascismo " 

,nazismo. 

* 
'A Itali.a, 1c(»\olu!u u.m -a.ccordo 

commerclàl -com a Russia, e se
gundo ·O "Maiwhester Guardian" 
e, Allemanha. dispõe-se a dar aos 

· commun!stas um credito indus
trial de 200 a 300 mithões de 
marcos em material bellico, em
quanto que ,a. Russia lhe forne
ceria -.materia.s .primas ,em troca. 
. Onde está o anti-cornmunismo 

~ 
A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

i--------------
'dos srs. Hitler e Mussolini? Só 
se comprehende essas gentilezas, 
se. ambos julgam que trata.dos 
commerciaes e forn,eci-mento de. 
material beU!co são meios •segu
ros <le extinguir o .communismo, 
na Russla.. Mas, como ;não fa
zemos aos .srs. Hitler e Musso
lini a inju.rla de duvidar d,e suas 
intellig,encia-s, somos forçados a. 
.crêr que o nazismo e o fascismo. 
não são tão inimigos do com
IDUlllismo como ,pareceni. 

* 
Um :J.eltor do "Estad~.., enviou-

!he uma queixa sobre os bai.!es 
publioos que ,proliferam· em São 
Paulo. · 

Esses bailes mão tem nenhu
ma ut!fü!ade, .sendo pelo contra
rio n·oclvos ,á moralidade de São 
Pauilo, de forma que tti.ão se com~ 
preh.ende a. toler.ancia da policia 
com esses antros. 

Estamos <le perfeito accordo 
tiom o reclamante do nEstado", 
poi-s ,a ,policia ;não tem nem se
quer ,um motivo para conserv.,J
os abertos. 

/ 'A 1pollc!a do Rio :prohibiu quEt 
a, Casa dos Artistas conservass-c
Eugeni,a, A~v,a.ro ·Moreyra na sua 
direcção :por !ter essa ,pessôa 
promptuarlo · como -communista 
na policia. e <ter aldo devidamen
te ;processada,' embore. não tenha 
sido condenma.da. 

Estamos de 4>erfeito accordo 
com a policia do Rio. Os pro
cessos .do Tribunal de Seguran-

1' \_Conolu~~ 2 •. . ~J->. 

nissão, attrahíndo !Jlli, ;JMllal , • 
nesma vidai contemplà.tiva ·'le
vada na Europa, as bengãos· de 
Dij,us sobre o W,undo ,pagão, 

Heréticos e . Seismaticos 

l ' ' i 
':;, Durante !l.o Pontificado., , d:à 
:Pio XI,. verif\caram-se ~ctos. «}~ 
grande' Ímpoqancia, que .trans
.fÔ'1maram i.J;ttelraimellte ,~ .~e
cto de 

0

div,eniás qué!itiie11"nú~o-
sas. _.. ~ 

1.,· Vm desie~ factos' :foi':~ com,,\. 
munfsmo. A'é$-reta.ndo a· ruina' 
.da . velha nióna~la. ,,dos· Roma
noff, o conun:unl8])1() reduitu 

· t!Í;mbem ·a,.•franjalhoB· .a l~,Ja 
's(,lllilmatica: que,. l~tav~~ta 
:~~pa,ràd: ~e,.:Jl.~. Íla ·.~: Sl!l<o 

,1 .. c.i®s.. ,.).,ª.vt~~~.~ ... :vJ~~c~ 
:·~tia~ c ·. ;-.,1.~ta· 

-1 que se destacou d!>, ~onco e ·que 
s6 tende a mur-Obâr, uma. ~ 
:.que ih.e faJta.,.a seivà. '' 
í:• Se a Igreja. soismatlea · ·se · eJi4 
cimtrava · em. sltuac~o v~ .. 
ra,mente deploravel p.ela df~~lliw 
tão e Indisciplina de. seu e~, 
bem. como péla.s diss~e,s ln• 
tlmas · que a corrofam, ~ conir,. 
~itula, entretanto, ainda.. assrm_. 
.um verdadeiro thesouro. De· um. 
lado, conservava ena intactos oa 
dogmas e as doutrinas. relfglosaij 

'que. tinha quando unida a R~ 
:ma. ·l'_?l'. ou~ro lWdo, nunca, po§~ 
terlorm~nte a ·sua separação, de
.flnlu ella qualquer novo ponto 
de Fé. Isto ·posto, pode-se affir
mar qull toda a ·sua doutrina, era 
verdadeira, com excep1ião da 

• parte relativa ao primado de 
S~o Pedro. Accresoe a Isto que 
ena: conservou a.nthentlca 'e in
tegra a ordenação sacerdotal e 
os outros Sacramentos, Por to
dos estes motivos, pode-se Ima
ginar o especfalisshno amor vo
tado· pela, . Sa,nta Sé a, esses Ir
mãos separados, e seu ai-dentls
simo desejo de· os reunir nova
mente ao aprisco do verdadeiro 
Pastor. 
. Pio XI tra.balliotÍ, niars 'd~ que 
qual,1uer Papa., pà:rai aproveitar 
a desagregação ·da ' igreja scls-
111-atlea; e · salvar ·· seús filhos, 
·muitos dos quaes descambavam 

pazes :. de:. ~~<>.r;.~~~;{e:~IB1.nlo ~~ -, ~pi~i\~,?S da' vidá' do g~i'i1,,if pa::·r~~~~:;.<•:: í?t~!>.': ªª:: m~_or__;:,aas :.~~~- : .. c~~ml:~Se 'a·;p1,~liitü~e ac sua· éf- PWª a. incredµlldad:e ,,total. . E 
massas inteiras de"liomens, e ex- pa, sua infancia em D~io, a, graçji,s, que· é a ignoi:ancia · e· o ffoiencia: Suas··· allocuções, dls- seu Pontificado tev.e, .neste sen-
cluslvamente pela, fascinação de pequena cidade onde nasceu e de!lall:rlor.,de Deús. •: cti.rÍ!!)s e cartas sobre O assil~- tid t. 1· · d . , 

. . . 1 " . o, r umphos e um extraor-
sua prese.nça, e de a.rrastar os viveu despreoccupado e feliz, Enfrentando, p,ois, .immedlata'- pto·.,··são empolgantes, e éonsti- d ' · inario alcance·. Multo ca.racte
povos para os rumos que prede- seus estudos de seminarista, mente os complexos problemas tuem uma d'a1s notas mais brl- ristico é qu~,' cóm 

O 
·afan de le-

terminara,m, O homem não vale, snas actlvidades co~o ~acer(lo- su,scitados pela> situação liodier- lhantes e mais caracteristlcas de var O apost(llado ··até· 
0 

proprlo 
porém, pela força que tem, e que te, seu interessa-ntisslmo enco~- na· da humanidade, Pio XI co- séu>pontificado. .· coração da, Russfa. communlsta 
é um mero d'om de Deus. Elle tro cmn Dom Bosco, suas actl- meu a grande lucta que deve. l'io XI tenha organlsaJio ~ 
vale pelo uso que faz' desta for- vldade!I intellecttlaes notavel's riá encher seu Pontificado, lu• As Missões posto d~ dis~ibul!,ii,o. de viveres 
ça. E , emqua'nto :piultos dos gl- na Bibllotheca Ambrosiana, de cta esta dirigida contra. tude ---.....,,--- , ás ci:ianças 'na.. Russià, 1';. d!!POl!J 
gantes de nosso tempo -- aliás Milão, sua Nunciatura na Polo- n,qu,lllo que pode afastar o ho• . ,. . que O . go'verno csovietlco feo.hon 
não são tantos nem tão authen- nia e sua actuação como Car. mem de Deus, e portanto de sua , O: olltar de Pio XI não se-.,c'?1'- estupidam,.~nte tal ,posto,. 0 Sa~t~ 
tlcos quanto se poderia imaginar deal-Arceblspo de Milão, a. parte Igreja. finava, porém, ao mundo ··occl: Padl'e \lº_ntin.uou a_ fkompalllh,r, 

. - 'se servem de seus poderes ln- de sua biographia como Pontl- A Acção Catlollca foi um dos dental corrupto e envelhecido, a encoraJléi,r e a 'abénçoar sempre 
"ulgares, )para arrastar P,ara, a fice Romano .é tão rica e tão ex- grandes lances iesta lucta. Nin- c;tue va,ccila: sobre suas bases e O apo!Íte>I'l«Io -dos Sacerdotes C!!l,o, 

gu=a., para a paganisação e tensa, que seria dlfflcil eshoçal- guem ignora qu~ · o antl-clerica- ameaça ruir. Revestido da dl- tholicos qúe . contfriuaitn, a evan:i'.t. 
para O abysmo a clvillsação, a, sequer de modo exacto. lismo do seculo pi,ssado ergueu gnidadc de Pae esp1ritual de to- gellsar a Russla .clru)dostl11,~men-
Pio XI t.oi o doce. e heroico gl- barreiras formidaveis á acção dos os. povos, Pio XI sentiu um te, em.quanto ;por .tQda a .parte 
gante de :Qeutf, que poz todos iA Acção Catholica do Clero, de tal maileira que im- lm~en,s_o amor a.ttrahir sua SO· os gersegue,a. terr!vel G., l'. u., 
os seus talentos ao serviço da mensos, sectores ki~s foram licitude para:·os selvagens ue to- policil;' russa mJln4falm0l_¼te fa.., 
Santa Igreja e, revestido da inteÍramente fechados á sua ln- das as raças e os incontaveis mosa · por. sua · efflel.encia e fe-
energia sobrenatural que só ai Tendo sido elevado á mais alta fluenc~., e começaràm a rejel- pagãos que, na Africa, na Asla, rocid!l,de~ · ' 
graça, corifere, embargi:m rcsolu- dJlfnldade que se encontre na ta.r systematicamente os Mi- 11a Oceania e na Amerlca, ainda:. Quanto ·ao,<protestantl!'Írio, Bllà 
tamente o passo aos falsos· pas- terrti., Pio XI iniciou, lmmedia- nistros de Deus. Por outro lado,. não tinham visto O "lumen \;l,<l'',désagregaçãõ sé a!Ccentua taro
tores que\ queriam empunhar Ili tamente, um· tra.ballio de .'fm. f~ctore11 que seria excessivamen- · revelatlonem gentium", e ·não .be~ é sempre, má.Is, embora por 
direcção do· Jll.UJ!.d_o c~ntempora- mcnsa envergaduru.. te complexo enumerar, determi- tinham sido, ,pelo Baptlsmo; ih-· motivos .diversos dos que occor
neo. Seu olhar p·enetrante, percor- naram em muitos palzes um de- troduzldos na vida da graça. rem. co.m os sclsmatlcos. J) pl'O-

No mo~ento __ em quê a.· Simtin,lo, o panoramai offerecldo pe- cllnlo" assustador no numero · das Pio XI,. pois, que pelo 8~, ex-: testantlsn_i.o ·,traz · no bojo ide sflll!i 
Igreja Catholicn. ,.ehora o fa.lleeJ... 9 1'1100!> Inteiro,. dilacerado por; vócações Sacerdotaes ou Reli- traordlnario zelo pela Acç.ão Ca- prl.nciplos ana°rchlcos slÍa ~q. 
mento do grande Pontlfice, que questé'.íes fl!lonomlcas; pollticas, glosos. Por tudo isto, a Ml!)Ao t~olica fora cog:nomlnado O PaP.l.' · ~rfa:!co~ãe~ã~.·. Hoje 'ém &l11w 

~-~i~ !~~~91_ic. ~ .~r.~1r.
1

1J?.C?!~s, P.~!~~o»hic_as ~ mo~11. santificadora da I,:reJ!l encon- Cffl· A~o Ca~holloa,. foi eogn~ ·' .. •. \.(~O.~P.,~,~~ .. ~~--~'.~t..· 
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~l':RQVAÇÃQ ECCLESIASTICA 
't. 
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O "LEGIONARIO" cQmo homenagem posthuma ao S11,nto· _Padre, pub1ica aqui a ui• 
Redacção e administração: tima allocução que' dirigiu' aos Eriilnentisslmos Senhores Cardeaes por océaslão do Santo 

, nua Immaculada. Conceição, 59 Natal. Melltor do qoo nénhtim l>utro;,.este ~ocu.mento;>,Iid!> pelo P;i.pa; ás portás da. morte, é 
l!" uma, expressão maravilhosa de sua grande a;lma de apostolo, e vale como um supremo apello 

./l'elephone 5 -1536 l ·e um testamento espiritual · ao orbe catholico. :i'ra.du.zimos o texto 40 @ft!W fitíit!iàl 611-
Caixa Postal, 2849 l ~anta. Sé. Os sub-titulos são nossos. · · · 

__ Assignatw·ass ;, : "Com Jmmensa e profunda comoção de coração ouvimos, rc-. co, maxime eni um paiz catholfc_,-ll como a,.Jtl\lle.'1 oom@ ©U~f~ijãiffl 

I 
colhemos e saboreamos as cousas bellas, cheias de bondade. e af~ os tactos. teem bem demonstradô. . ,, • ,.. . 

A 1-S$000 fecto que o Emo. Cardeal Decano do sàcro Collegio Nos veiu dizer, 
: nno · · -.~- ·•: : :•: >!'· -. :•· em seu nome e no de todo o Sagrado Collegio e Prelatura Roman&, · INCIDENTES DEPLORAV'llT"' · 

" extetior -., · :•: :•:: • 25$QOO conforme o ritual tão intimo, simples e simultaneamente til.o so-. ~" · · •. ,· · 
Sem,~stre • • :•:. •::: • 8$00Q lemne e magnifico, desta santa Vigllia do Natal do Senhor. "ObsêfMm6s este zelo demonstrado nas Oll.!nMtlllj fflf.êliRW@l!i 

exterior :•: ·• 13sooo "Tudo ahi é tão bóm e filialmente piedoso, collocado sob tão resalta bem clai;o que mui~_ éinbora _seja, a Acqao Q&tiWU_!)!l, ~li= 
:Numero avulso s2oo calida luz dé piedade filial, mesmo quando relembra a scena factos pUcltamente contemplada nb Nosso Pacto de ConolUMll.@

1 
flô .1ma 

Rogamos aos nossos assignan- dolorosos e tristes, que a Nós outra cousa não resta sinG.o agradecer devem provir os largos gestos - sobretudo oooultõs = rui pêrfillíi~ 
tes communicarem a mudança de de todo o coração, como o fazemos, e apresentar a todos e a cada são e encorà'jamento para não cessem taes vexaQ/}íl!I íUl!I fü.Versãíi 
seus endereços para. a. Caixa um de Vós;c Emos. Senhores Cardeaes a Vós, carissimos Prelados, regiões de uin extremo a outro da Peninsula, llt não sã!) °{g{J füli 
:Postal 2849. retribuindo-vos, os Nossos votos de, bom Natal e Anno Novo, votos lugares pequénos ou pi:rµco importantes que t11e1 fll.tltrui 

de toda especie de bens, como todos e cada um do Vós desejaes, Hontem, assignalavamos Veneza, Túrim e .t!erglltt!Ol _hoJ!l
1 

ça. não visa~ 
vam ·a puni• 
ção d e com• 
munistas, e;, 
sim dos_ res~J 
-ponsa,ve1s ,pe,. 
la revoluçãp 
-communis ta.i 

de 1935. D~ 
forma que, ser. 

absolvida pelo Tri~-
.1:mnal de Segura.n<:3fi 

;não cons'titue em abso-.:: 
luto, uma prova. de que nãoi 
a sra, Eugenia Moreyra não ~l 
communista, mas, quando mui~: 
to, 9.ue ;n_ão foi !possível l?rova~ ·. 
â sue. pal't,\<iipação no. rev,oJuçãAi 
. de 1935, .. ' ~--i 
\ 

Uni dos).nieios mais I-rr!fante!iJ 
de que usam os americanos para. 
_dominar ·em toda a A.merica;' 
sempre foi o protestantismo, qu~ 
sob. e. capa de uma religião,· pro-. 
cura infiltrar-se !llOs :nossos. pai~ 
zes com fito de imperialil;mo po._ 
litico. · { 

,Annuncioli 
))ara Vós e para todas as cousas e pessoas que vos s!í.o caras, con- e justamente na pessôa do seu Ca,_rdeal-At'oeb!spo, NU dll mil fllíi= 
:forme as tendes no vosso pensamento e coração, caras aos vossos curso e de utn ensinamento-·que,se iff!.qua:dra; ~Xjl.otl\lllllflh! ii!lli.Jiéüs Felizmente nem •todos os pro .. 
af!ectos fanii!lares, caras ao vosso zelo sacerdotal e pastoral, deveres pastoraes, e que Nós não pot'!emcis fazer outro. .OOU/lll, tieíiãô testantes ,guardam slgillo a es.., 

Peçam tabella, sem compromisso·· 
Não publicamos collaboração de 

pessôas extranhas ao nosso qua
dro de redactores. 

"Sabemos e avaliamos quantos preciosos auxilios vos devemos approvar. te ,respeito, e de vez em quand~ 
~o governo eia Igreja Universal, na conservação de tantas · obras "E éntretanto, Nós,, ine.&mos .. repetilllo.s sl)_mpre a o, .-.todos qull: levanta-se um (Pastor contra ~ 
tle santificaçlío individual e conectiva, principalmente nas Commu~ : nG.o é verdadeira e pienainéb,~ hurrianà'' sehão o que é'. ClltllQUoo, ty.rannla idos (Pastor~s 'norte .. , 
rildiides Religiosas, na sempre a Nós tão querida Acção Cathollca, o que é deslmmano tudo o qí.ie :f~r ·:anti-catti-Ollco; seja enf'rêla~ americanos, · 
:Oe mãos juntas colhemos tão propicia occasião para vos agradecer ;,.ção á,,: commµm di~nidEl.de dçf<_genero huiµai;io, seja em relagãô li, 
de toda a alma. · ·~~gnidade, liberdade e integridàde do individuo, ao qual, ,siqvo ll.!l Ha !Pouco, il'euniu-se negJ;a Ca..l 

"E agora .podemos juntai·, sEim mais, aquella Benção Aposto: necessarias coordenações e cooperações, se destina á Sóol.édade, pi tal uma. convenção da' .seita/ O LEGIONARIO tem o mà,,si
rno prazer em receber visitas ás 
lnstailações de sua redacção e 
officina, mas pede qµe não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
tas. feiras, por exigencias dó 
aerviço. 

l!ea, e Patern~' que Vós, como bons filhos, tão piamente desejaes e. como ao .homem individµo se ordena a propr!a obra de Deus·· " . 1
• ,, 

ampfa~ente m_:!lreceis, ' · ... Creadór e Salvador; ao qual todo homem::·.deve dizer:· "~us móus pr~teStªnte B~pbStª Pereira ~ 
,es 'l'u", e ainda "Dllexit me et·tradidit semetlpsuiri pro.,:ine!}~. foi ital o domimo que os delega~.; 
· · · · · -· --· · l. dos americanos exerceram .spbra'' 

"Se não .que de um lado eis-nos já quasl chegados - com a. -
dô santo Natal - a uma outra vigilia, para a qual, de muitas 
partes fomoa solicitados a consagrar um pensamento e uma refe- 1.: 

VIOLAÇÃO llO TRATADO DE LATRÃO , o congresso que um evàngeliccr 

fcõMMENTANõõ.'~~-l 
,.......................... . ...................... .... 

CONFUSIONISMO 

.Noticia-se-- que deverá seguir 
pare. a região do Rio das Mortes, 
e, talvez, a:té á Se-rra do Ron-

i:éncia que parece necessar!a - a vigilia do primeiro decenal da 
êonollis.{;llo: doutro, eis-nos deante de um auditorlo a respe.lto do 
quaí não se poderia. encontrar, nem pensar noutro mais opportuno, 
queremos dl1:er/i.mais intelligente, 1lluminado, á altura, emfim, de 
utn assumpto q~e em si mesmo . já tão importante, e está en.care-, 
oido e dlfficultádo ainda mais pelas clrcumstm1cias actuaes. , 

'' Api;'essatno.~nos a dizer, ou melhor, a proclamar deste alto 
solio, tJ.Ue a Nossa commemoração do referido decenal quer ser um 
hymnd de Vivisslmo agradecimento - o Nosso "Magnificat ", o 
Nosso "Nuno dlmittis", o Nosso e Vossq "Te Oeum" - áquella, 

-Não só tristezas amargas ao coração do· velho Padre pelos 
:,;na:rtratos da sua menina dos olhos, a Acção· catholica, como tam
bem âs verdadeiras e graves preoccupações do Chefe do Ca~holi
cismo e guarda e defensor· da moralidade e da verdade, pr9curou 
attingir a offell,lla, à. ferida aberta a Nossa concordata jus.tamente 
no que toca ao s,anto matrimoni<;>, que é para o cathol!co dizer 

'tudo. Não precisamos _ajuntar nada ii.-. tlsse simp,les enúnciádo para 
dizer que essa ferida fói dlrecta a\>: Nosso coração, directa e do
.lorosissi.tna, Sab!)mos ter sido ditp '·que. ,a :·Cpl;icoldli',ta não foi at
tlngida, e que ficou lllesa. Long,e Gle ·',Nf!t o·. pétl~mento de en
tra:cmos em discussão de tal geneí!o:·.cren1~s, no llntanto, ser Nosso 
dever fazer uma observação de elemen~r evidencia; e a obser
vação é esta: se em todo pacto bi1ater~l, a ~ua observanc!a . ou 
não 0bsorvancia, a inter~retação ntto póde piu:tfr de uma. só pàrte 

,
1 

interessada, muito menos deve isso valer para uma interpretação 
· que resolve e liberta de toda obrigação. · '·'· 

cador, uma expedição que se 

. divina Bon:'lade que desde a Nossa pti!nelra Encyclica Nos trazia . 
á lembrança ê á penna aquellas bellas palavras: "Ego 'cogito co-: 
gitationes j;Jacis gt non affllct!onls", e quasi Nos presagiava ao co-: 
ração aquella hora que breve a Divina Providencia teria feito sôar, 
e que a Nós teria c~petido nf10 deixar sôar em vão. 

. . "Occorre apenas dizer - e tambem altamente o affirmamÔs 
denominará "Bandeira Paulista . ....._: que depois de os à_ltiglr a Deus, os Nossos agradecimentos vão 
de Catechese". Esta "be.ndeira'' âs altlsslmas pessôas - referimo-nos ao nobilissimo Soberano e ao 
tem por fim, ,segundo as decJà- 'seu incomparavel Ministro - àos quaes se deve o facto de obra t!í.o 

· iinjxirtante e benefica ter sido levada a bom termo e coroada de 

, r 
GLORIFICADA UMA CRUZ INIMIGA DA DE CHRISTO \ 

, . ~ ·' : 
Queremos ainda fazer uma outra óbser.,yação qµe ~,,-~ l(lm· 

brança á grande e gloriosa 1nétnoria de . Leito XII!. P.é'risando- -nas 
recentes apotliéoses preparadas nesta lll!lsriiá Roni,à · _a um~ cruz 
inimiga da cruz de Christo, nessa ferlda teita á poµcordat'a: e 
ás outras cousas acima asslgnaladns, não par11cerla:-eitcesslvo, nem 
a Nós, esperar q respeito ao nienos ás no~ cãs·;· se <iúet;!'.po
"réili, óoíí.t1nuar , descortézm.ênte (Leão XIII P. M. Acta-::&'1/, .pg. 
369). li: esta lembrança fa~s seja para· h(mrar:: ~A~émóri~ .. da
quelle grande Pontlfice, seja para Nos colloç~r,mos · 'àétmt(l do es
plrito aquelle magnànimo perdão, e ~itar-11.l,e 'ô nc;>)Jilissfn;i,Q:,,e~gi
plo, como o fazemos de todo o coração, pedindo ào bom :oéü.s' .. cjue 
se digne muminar as intelligencias e mover os corações no sen
tido da verdade e da justiça, que são as unlcas bases verdadeiras 
e solidas do bem estar dos individuos e l;l.inda dos Povos, como 
está escripto no livro divino: míseros faclt populos' peccatum; · : .. 

:rações de um <los seus chefe~, :teiiz successo. Referimo-nos tambem ás. pcssôas eminentes do Car~ 
levar a luz da civilisação ató cieal Pedro Gaspafri e do J:11.i:arquez Francisco Pacelll - os quaes 
àquellas. inovias regiões, e pro- Nos assistiram com heroica. assiduidade num traball).o que talvez 
~ .. uro.r att_rahi_ .. :r. á .re_!i,,.ião os, ini': lhes tenha apressad<>.Jun<>rte, razão porque telémbratnós com àni .. 

.. ' mó 1·econhecidô · os" seus nomes honrados e queridos. · dios·· Cha v-a.llltes. . ,. •-. 
Que i'eligiã.o'i' * 

\ Sim, ,por que -a tal "bandeira" "Dada porém a _devida e muito devida parte nesta allocução 
é · composta de tPOOsôas catholi- ao Nosso reconhecllnertto para com Deus e para com os homens, 
oos ,e protestantes. Talvez que dada tambem a devida parte ás Nossas .cordiaes congratulações 
pretendam a.postar entre si · a toda Italia, por Nós, como é de dever, particularmente querida, 

entre · todas as partes queridas da grande Famil!a. catholica, deve
mos infelizmente dizer, por dever de Ap,ostolica sinceridade e ver
dade como para a edificação de que, tem pela Nossa idade, somos 
a todos devedores, devemos Infelizmente dwer que o desejado de
cenal, tal como Nos veem ou nos é feito vir, não pode trazer a 
serena alegria á qual •sómente quereríamos dar lugar, mas, multo 
pelo contrario, traz verdadeiras e graves preoccupações e amargas 
tristezas. Tristezas amargas, de verdade, quando se trata de ver
dadeiras e ;multiplas vexações - não digamos propriamente geraes 
- mas certamente muito numerosas e em varios logares contra a 
Acção catholica, essa reconhecida pupllla dos Nossos olhos, á qual 
- deveu-se reconhecer e confessar tambem pela violação das di
versas sedes e dos seus archivos - a qual Acção Catholica não 
faz nem politica nem concurrencias Indesejadas, mas unicamente 
se esfo:rçou por fazer bons chrlstãos, que vivam o seu christianismo 
e porissó mesmo elementos de primeira ordem para o bem publi-

9.u·em vencerá illesta nova mo
dalidade de esporte, ·o que será 
simplesmente deplorave!. O que 
é facto é que .esses catholicos, 
que acceitam a comp-anhia · de 
proteste.ntes na obra magna de 

· evangelisação, .têm <le catholico 
. apenas o ,rotulo. Tanto é assim 
. que :não ha nenhum sacerdote 

entre os membros da expedição, 
· e, cremos, ficariam os taes "oo

tholicos" muito embaraçados se 
se lhes pedisse a autor}sação 
da,;i.utoridade ecclesiâstioo com
petente, para que pudessem, le
gitimamente, entregar-se 11 se
meJ.ha.nte missão. 

Abstrah:i-ndo, porém, desta im
portante :preliminar, poder-se-ia 
perguntar :como ,poderiam ensi
nar aos indígenas. A :primeira 
icondição para ensinar é saber. 
.ora, quem -com tanta ligeireza 
,ie :mistura, a :protestantes, de
-'nons'p:a ,cabalmente ignorar o 
.pa,tecism<Y, 

DO' ronfrario, saberi.am que o 
-~füt~ste.ntismo · é heresia e que 
;nM rffü!tcHcontribuir, 'Í10m pou
:C-ó 1!JÍe .sejâ~.<ri;>arà ia propagação., 
~a; héresi~ · 
' sabemos que falar em cate
cismo, e sacerdote é destoar das 

; J1,ltas (:a.Valia.rias de uma certa 
·,~spirituaíidade g.ranfina e per
-fu:m:adà,- gue anda em voga em 
;c~Ios de· Muv:eaux-Tiches. E' 
,~á ,espirÍtua1ida.de que se con
'.tenta, ;com um :chrístianismo 
'/.Ye;go re ilentiinental,· iCheio de 
pni.ndanisfu~ -é que se !J?reoccu
l>'ii .mais ieq:in:- e. Juz da ~fvilise.
~ .do qtia icom a; gloNa de 

(Con'ctnsão ela 8 • pag.) 

poral do Papa !l~o1;1 reconhecidf: sobre' 
o Vaticano, a Bas~1ça de S. Joao de 
Latrão o dominio nif~l de Castel Gan
dolfo 'e ainda outros p':l'o_prios ponti
ficio; ,todos elles· considerados'- parte in
tegrante de m1í' Estado absolutamente 
independente, do qual o Papa é sobe
rano de pleno direito, tendo tanta au
toridade sobre os.seus domínios quanto o 
Sr. Mussolini sobre a Italia, e Roose
velt ou Jorge VI sopre os EE. Unidos e 
a Inglaterra. 

A consequencia disto foi que todos os 
macons e liberaloides do mundo in
teiro ficaram com a bocca fechada, pri
vados inteiramente de qualquer pretexto 
para se oppor a que os respectivos go
vernos mantivessem relações diplomatl
cas com o Papa, e com isto se consolidou 
muito a acção internacional da diplo
macia pontlflcia. 

Em segundo logar, o Estado italiano 
foi pelo Tratado, considerado official
m;nte catholico, apostolico romano, de 

)~: 

! 
OFFERECIMENTO DE SUA VIDA PELA PAZ DAS {~ 

CONSClENCIAS ~-

Offerecemos a Nossa já velha vida pela paz e prosperidade 
dos povos: offerecemol-a novarn:ente pará que ~ consélvé iritácta 
a paz interna, a paz das álmas e das consclen_p),as, é.·:ª flores
cente prosperidade desta Italia, que Nos é carissim:os entre. tQdos 
os povos que Nos são caros, como era p_ar;ticularme:n,te cara a 
Jesus a Sua Patria, que se éntregara á PaiXão e Morte pelo ge
nero humano. 

E' este o nosso voto ·e desejo nataliclo, e assim Vos benzemos 
de novo a todos vós, com tudo aquillo e todos aquelies que traz 
cada um de vós no pensamex:ito e .~o coração. 

sorte que, - &o menos segundo a letra 
do Tratado - Roma deixou de ser a 
sede de um governo excommungado, ma
çonisado e antl-catholico, para ser a Ca
pital de um Estado organisado - é o 

NO X.º ANNIV[RSARIO 

DO JRAJADO D[ lftlRAO 
que o Tratado prometteu na mais plena 
conformidade com o espirlto da Igreja. 

Finalmente, a situação do Papa não 
dependia de uma simples lei italiana, 
mas de um contracto, o que o collocava 
ao abrigo - em these - de qualquer 
golpe de autoridade unilateral, Uma 
lei, a Italia poderia revogai-a a qualquer 
momento. Um Tratado, pelo contrario, 

só pode ser revogado por accordo de 
ambas as partes. 

Assim, pois, o Papa passou de prisio~ 
neiro a Rei, e o Estado italiano, de um 
Estado que se agitava ás beiras do abys
mo communlsta, para um Estado ca• 
tholico. 

* 
· No decimo anniversario do Tratado 
de Latrão, não·nos apraz considerar tu
do aquillo quanto, na Ital!a, ao par de 
medidas louvaveis foi feito posterior
mente ao Tratado, em sentido bem op~ 
posto ao espirito deste. O Santo Padre 
já falou bastante sobre este assumpto, 
e o "Leglonario" tem vibrado uniso
namente com a voz augusta de Sua San~ 
tidade. 

Hoje, preferimos considerar o Trata.~ 
do em si, afim de lhe mostrar todas as 
magnificas bellezas, e reconhecer as 
qualidades verdadeiramente excepcionaes . 
que o Duce, incontestavelmente um ex
traordinario homem de Estado de uma 
excepcional envergadura, evidenciou na-. 
quella occasião. _ 

C:A THOLI'CO.S 

teve que :protestar ~re. ~ht, 
que as leis de i110sso tl)aiz fosse~; 
respeitadas, ' · 

Logo a seguir ,u,m (Pastor ibra,. 1 

silelro fez distribuir um folheto 
que :punha ás dara.s todo o 
ma.ndoni-smo 
dessa ,seita. 

;norte • a.mericanc( 

O .sr. Getulio_~V:arga;s deve tetl 
conhecimento desses factos e l 
Impedir que elementos ,estran .. 
geiros, atravez ,da seita. Baptistaf 
Bre.si1eir4 forme i110 Brasil_ uni 
kysto tão odioso quanto os for•. 
mados :pelos fascistas e nazistas~ 'i 
e ni,el'ecem, poist :toda 1:1. • atten•:' 
ção da iPOli<Jia. 

FUNDADA EM 1.900 

O maior sortimento 
de casimiras nacio
naes ~ estrangeiras 

• 
CONFECÇõES 
~RIMOROSAS 

• 
Chapéus "DUKE" 

Gravatas, Lenços; Suspen
sorios, Cintos, · L i g a s , 
Melas e muitos outros ar
tigos finos para Cava~ 

lheiros. 

* J. S. 'Marques 
Rua Quintino 
Bocayuva, 30 
SÃO PAULO 

POSSE DA DIRECTOIUA 
DO CIR~ULO OPERARAIUO 

PAULISTANO 

Tomou posse domingo ultimo alJ 
nova Directoria do C. o. P., elei-; 
ta na assembléa geral que se reu ... 
niu a 27 de dezembro dé 1938. 

Realizou-se a solemnidade nq 
salão parochial do Pary, tendo a 

l)eus, Está errado,- está muitas _ 
:Yezes fil'.rado. o cat11,9Hcismo ~ Ç9mpr~m 
,tf :uiíico ,e a.uthentico christianis-1 · .~ 

EXCLJJ-8IYAMENTE ·suas Joias ~ seus P.r~fs~nt~~ DJ! 
1;. JQALHARIA: ~,._ 

Revdmo. sr. Pe. José do Amaral 
Germano, Assistente Ecclesiastico 
do Centro, dado posse aos novos 
directores. Em seguida, o sr. Por• 
firio Prado, Presidente reeleito dQ. 

COUliecid,a C, O. P. empossou a nova Direc., 
~ --.--:.

9 ~ · 'toria · do''NUcleo d{) 'Pã.fy, · :fãíârÍda 

ino. O .protestantismo desfigure. i 
~ ;verdadeira !I)hyslonomia. de 1· 

Chrlsto. ~.ransigir ~om elle é 
~à~sigir. cocl iO erro. 1 

Dizem os. ~pedicionistas que 
-~ suas armas serão a •bonde.de R. U 

1

·,"" 1 5 
• ia fé. Qüé fé?! Quanto á bon- ~ 
dade;: lembràl'.emos que uma das 
'tibras de m!sericordla é ies_te.: 

. ~..,;~..,auit.?l'l'~~ _.,,,,. 

)( 

CASA CASTRO 
DE 

Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 . . . {Ésqíiiha àa: Ràa 
concessionarios dos AFAMADOS relogios "\É-VE-C T R A" 

')· • '~. •• • • • s+ 

• l!I aliUC,1 t 

logo depois o Revdmo. sr. Pe. Jo .. 
sé do Amaral Germano. Encerrou .. 
se a festa com um acto variado· 
que esteve a cargo dos alumnos 

. . da Escola S. José e do prof. os .. 

:Anchieta) 1 waldo Pinheiro e com a represen .. 
· · , tação de um drama pelo corpo· 

I 
scenico "Porfirio l'ra:d~ ", do nu ... , 

· · ~le<>c ~Q. ~ràz. .. 
;aa::,.,......_Wo.L,_,..,_-...,_:J.t.~, ~·'-,.J.... • - • __ I.J~w .......... ,.z ..... •~.,.!:;J. 

·-~ ' 

1 



·1;· 
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·-1( ~= .... ,~~l!Wi'T&':<"'R"'.r<jf•....,. ·_11\1J/:w.\,,:,y.•!·.1.~·-·_ii·': . .-':'.~::~·-' \ 
· nm·~--r,, · ··1 •· 1 
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= ,-----x~c··•·tt1_ )rstt; 2 e liíll:~t a ·g 1 -, ···--~ ·_ '.}JSkÕ :;:;;;;;;; "' ... 1.2_.)h 'is,_ •. ;e;:;r .,.A.~- ..... .l..lê.di. e:.. i 

JUBllEU DE FHAIA: Como d-:e·corr<· :·Jr.~a:--
- . j ' • ' • 

DA PAROOIHA DE ~- GE- • • - - 1· • •. . . · .......... . 

. BALDO DAS PERnIZES c1v1ço- r,e 1 .. )&O,: 
·--------- "./ No proximo dia 15 transcorr_e· 

rra o 25.º annivêrsario da Paro
: chia de s. Geraldo, erecta por 
é decreto de D. Duarte de 2 de 
:fevereiro de 1914, e inaugurada a, 
\15 por seu primeiro parocho Pe. 
F,~ricles Gomes Barbosa. 

o tez · a·c::~·m:panhar tfe u.r.na 
os seus s·entimentós civicos 

i ~-A·,parochia, hoje das mais im·r-f .. " 1 
portantes de s. Paulo, era·então) " a~i"i cid~âe 'ele Sãiífôjt, \i~Jtâlfiiis'.'si;:, ii4!I _'(dihttt,j âlii» elo Ja~~. to~ as 
·um bairro. incipiente e longin_quo, 1!11wiii~ de quantos tiveram noticias das tilgriificztlvcs c1m1nirJ.1UOraçties que 00 
;cujo centro espiritual co_i;tsist1a annunciava~. para festejar o seu céttteM1<fo, A ·êS:i!W commeni~ra,;õcs, n!!o !'Mtc,1 no 
t na pequen~ ~pella de · Sarita povo santista,fà uniito das sw,.s convicções re1ig1"Q6a5 ~os sejit!íii6litôs civieos que :is iDs-
\cruz das Pii:,;diz,es, que: servia pro- piraram. Por·~pecial deferexi:cia. dllo-Rovmo, ~lh'fl- ~~~·;: SllJn!'l3fi>, a. tiuem ll;Oll cfu'l-
'111"isoriarilentê de má.triz até 1920. - . 

gim.os, ~é~Mi · hllir<l mro~r aos n~M Xeifdi,!es t!ê êlfüic, ctêburre..,m: _e.Wí «im,, 
mom.ot'l)~. ~· o ~)S\,m(>, l'u~ loamimio, auxill$r infa.tigavel de S. Excia-~ 
D. ~a?Ji> de ~l'l!O Ca;m~. Ao E:-.:~t1, sr. BisllO d"c Santos :inuito se deve pelo brllliO" 
cj~Q úvo~ iw c,ertn:~nt~:.i telisl~ti do ,Oc$nario OOlXlQ se pode ~ IJe1!la 
notlcias quo ee 15~uem. ,-

· ·· · 
1 

,.,, Inv.a.lido·Er:_·_ho '"=lo ""e·,":....._. ,,. Os prmcjpaes f1t.ct?s da vida 'A parte :religiav, <las f~tas do ·.. 7!0&0Ils± ,,,._..).,..,.,.,.,,:,, .. ,.,..... "" .. --~ '"' """'" 
paroch1,al: i:l.e s. Geràldo das Per- C~ntenario de ·S&ntos, segundo · F : Phãos, o Rewno-. Pe. tl.'mesio 
dizes foràm os seguintes: de_clarou-nos S .. Revma., _.-.come- ·; Nog11;e.i-ra Lopes e = Ol"J>ha.nata 

· 15 de julho de 1916 - A's 4 ç_ou no .. dia 25 <le .Janeiro.,;á:·noi• , Sanfuta. o Be. Al'fredo P~rci'ra:. 
, \horas çia tÍl.rde, lançamento da te cont a. reabertura,. da..:\:à'.·tbe-. < Sampaio. 

'pedra ftuidainental da riova ma- dI"i)-1, :tlechada, de:sde 9 de··:-:No- .- 1 A'.s 14 :h-0ra:s, 'todas as; cri~n-
. triz de S. Gonçalo, offielando o vembro <lc 1938, para as ,grand-es ·;: 1 ças se :reunm:am no asylo à ar-
, exino. rvmo. ·sr. D. Pua1'te Leo- reformas internas por· qüe:::>pas_~: . p_hiw:s onde ·=a. eommissão de.· 
poldo e Sllva, · arcebispo metro- sou. . _._._. ,,, ,; senh;oras catp;{1Hcas· e filhas de, 
politano. O autor do projecto é A's 20,30 hora.,s desse di9i,2õ;\: ,MaTla. prepararam int2re=te:; 
o. engenb~iro dr. G. Przirembel. sahlu da I·gi·eja{de Nossa::;se;-:,: ~ fe.stlval,.,.~.<l~ compa1:eceu: o. s~ 
\_ 5 de maio de 1919 - Inic\o nhora do Rosado, . Cathcaral .-. ' Brspo Diocesano. 
~as obrai; da r(l$iden~ia paro-· :Provisoria:,, _a ._,procis.ão C(\ri<l_u-::1::: .. No dia. 1 .. º,.~··Fevereiro, ts ll 
'chiai, que foi inaugurada em 2 .:indo a im-âgem de·· NossU:·:•.·Se- · ·-: ~~as, o 6:1":/Brs.po. benzeu 0 ,::-J.ll!ii.j 
de. Jane.tro. de 1920. nhora,, do Rosa.rio A:'i,"~re~ict'.a,.

1
::: m,.,,~o pass~" <la -;V1!L Sacra,. qu« 

; 14 de .-março de 1926 - Posse Padroeira da cathedml e {da .. ::-: a. , . Trihuna , .contamdo (:Om o. 
elo coadjuc~or, rvmb. sr. pactre Diocese de San:tos. ::/;._~ô:nfá;fain' : : a_w.10,,:J«la.s a;t$)1rld<a,des· e~-; 
;João Bueno Gonçalves (Provisão · parte a ·Federo:çã'o::, ci~:;:f Pilúd. ticlls e .civis e ,com;, o a-uxí~. ~a-1 
âe 12 d.é° março de 1926). Uniq_es ~de Fi~has '<l~ M:à;~!a/ ._ii'I:: P_º":º ~a í[>l'Qpoz;_.er~~'l.,:no,:-camty 

;_ !Ü de novembro de 1926 l.<'ederaçao <las c,mz~E:g~,ções\ nhq_ M~e~r,;~<We/~··qy·e•r'l'&Y81/ 
'Fundação da Congregação Ml1-". _Ma:rlana:s, as/~ssoci~çõ~s:::;~l?Ii-: ;: . á:::_-erm1~ ~&.-•Noosa,:::Smltqr,i·,IJill( 
:\Í3na. -'· ... giosas ·.·dá._. ,<Jàtliêdra.1;-:: ,a •::-trm(i,ns; ;, Monte. ~ea-rat-~ Ao..;q~ :;1io~:~-: 

.-: Janeiro de 1928 - Nos primei- dade de .Nossa·.--senhora··:<10 Ro- ,: ta_. :,é ésta. ~~ fflllct,11;.··~. :;w_l'imeir~· 
&'.üs dl.a:. ,,;ie bneiro. o rvmo. sr. S<Í.rio A'pparecida e a· li-manda- :: qua ,:se 'OQ,Wltroe na :AmerFca; · 
conegÕ ,,-Périclet Gomes Bàrboza, de <l.e Nos-s-a Senhora <lo iillsâ.:. , que::;-sem., ~da:._,'Servi'rá. <'!ei:,1n..-:1 
11, · oónselho medico e com licença rio <la Igreja. -do Rosário ... P,te'$Jl' :; diye, in~ii'teá1;e do -El-S_pirlto ·ife: f«.. 
tja, autoridade,, eccle~!>stica, seguiu diu a procf.são · Mons. ·R1,17~;:::Vi-. :, e éle---:pfediaMfe do n(lS.S~ lp0.V,m::,.mllt1 
.pa,ra a.,i!~t1is$. Passou a admi- gario Gera,.!. A' iporta· da'.·Ciithes: :: tá. :sell'd~·fei:tia noi;;_.~:t'ctes llm~u~ 
p.istra,çfip da parochia ao rvmo._ tj.z:al, foi·;:-a ,procl-ss~.;.!I'll,Çfi\b1daJ ·.ex.ist~.::i:ut·:·FJie-spa;nfia, _no c,i,µillil'u1.·i 

\ sr. ·:pádte João Bueno Gonçalves,: p'elo Rev-nfo. Cura., Pê. -'Jl'.1;~ti.cls- ::: da.-:l©rilj'.a. de: '·Nossa s~ d<1' 
coàdllie·wr, . ~/:- co Lino·. dos Pa13sos. Dep~ d~. :, Monte &l\rrat~, -em, :lila•rcelbti.e... 1 
; Teritifüa ahi a·· administração ter ·:entfa~o a :pr.ocissão, cp'.egoll, .-. ~-0 dia, 4, âis.11-b:ori.s::·fb,i;.:füatl"-
fructuósa do primeiro parocho de o Exmo: · .e Revmo. Sr. -~ispp): guráid'a _a exposição. -do. :-0'.knte.o· 
S. Geraldo, que.:não mais deve- Diocesano, que irec~bldo,, ·>;pelo :,· na-rio. ·., .. _. ·.:i 

ria· ver:- a sua terra, vindo . a clero, dirigiu-se pa'ia o. ·'.:t..Jtà'r~ ., No dla:,:5. áis 9 horas; realisauw.,1 
falleéer, na $uissa, a 7 . de Ja- Mór. Feita a exposiçiílo, S, Ex- se a. lp('Lráida t:ra:baithista ae; â;;·iio!..l 
nelro de 19\ljl. . cellencia· R!lvma.. ,qublu ao .-,puh te a festa veneziana., tr~f..; 
: Su~eu-lhe.,. o Pe. Dew,dedit. _ptto:·donde ,pregou à' "'.ffor,á?san- ridos do dfa 29. · " ·· 
pe ~µjo, ~ctmil_, Vig~1:t\i; que·: t{l.". · A uncção das 1>alav.Jr,1s do. . Lo ....... ,.··ap6s:;á~.·.Mi. ·~,:CampalAlc·.-26·" do corrente,. 0 màno. :ttevmo.·.-Sr_,·>Blsp_!); de_,:;._Sa.."l.tos,_ Do~ ,,,, .-,,, ' 
~DlOU_pó~fi~.a.;,17 de l".~:vete·1ro do Sr. Bi!c!PO ·e o profundo respeito ,,_ M R d -,,. ta; te d I te ENC~.-.. ·. B'AMENTO: 
iinesmo ___ :-:annçJ,; ,Pros~gu,i,n __ d_o n!lt-que a ,pi_edade ,8 0 ,silen~io do . Paulo·de'.T~rs.ô:jCa1p.pos; ladeado pelos Srs. Dr. oura. ezen e,-.:re.,rese~ _n : ~;-~n r~ .;r· 
' t t - vent_o_ r. F_ edera.1,-· e·'._Dr.-:cyro Carneiro, Prefeito Municipal de Santos, alem de outras autoridades. ,,,, ·-. 
·~esma,s d:W~.Ç. t~s :.~~_:,:_~u ~Jl. e>'. povo emp1<estava. e,o tem;p~o li- . . ._ .-... ,,·,, _ ,, inalm,1;1~tes,, -nC?,, dla ,6_,;.~fü"a"J 
:cessor;-,cuidt>u··-o novo· parocho:à.e teralmente cheio fizera,m dessa fi•edo Pereira Saán.paio~~~~c~ta- "O Augusto Pontifi<:e, como .pe- ram ainda as .commemoraçõcs, rwm-se mi -camme!nôi'âçõesi ~o~ 
~roség:üir 'nás obras dá'.•:-Màtriz, "hora Santa" uma. -das mais fer- rio. Alv8Jr-O :-Pinto·· da:::: Silva:: No• nh'or da benção apostolica so- tendo o Exmo. SrJ ,Bispo ben- o 'solemne "Te,' Deum" .. --k:·ehuve: 
emprenéndimento caplral" .. para · o vórosas· ,que já -se -tem assistido. va~ Alexe.ndre Chà:s"seraaux, !!cita.d-a, por occe,s!ão <las festas zldo a primeira :pedra do Lyceu impediu que houv.esse a m~h!I/ 

:Progresso religioso. Assim,)'a . 25 A -seguir foi- de.da. .pelo Revmo. dr. 'carlos Pacheco -çyrillo e jubilàres dessa inclita. cidade, de -artes -e officios <la Associa" "e.ux flarnbeaux"· dos •corigt'ega,. 
<ie Ma.rço de:,·1929,;;reiniciarani_:Cse Cura a 'benção do Santissimo Maestro Leonardo Antonio de faz votos !Para. que .ena ,sempre ção "Analla F.raneo" e assi:st-!do dos :ma·riands: -e -estudà.n't'ês d~ 
a.s obras, de,:-tal forma que, a·-:2~ -Sa'cralll,ento.· Nessa cerimonia Castro. . floresça ,em seus sentimentos de á ,sessão magna da Santa Casa. Santos e tambem prejudl~ou ali. 
Ide Júnho do anno_. segu,nte, era fez-se ·ouvfr um coro de vozes religião, do humanidade ,e de de Misérkord"ia, em que ·se fez f;?, ou, !Seja quanto â ,a;ssisten .. 

· inaugurado o telhado. _Afinal;· a de homens , sob a regencia do A anissa ·,campal ,esteve .piedo- c'óhcordia". ouvir o Embaixador dr .. Macedo eia,- a soI.eipnidade do "Tà 
,14 ç!e".Fevereiro de'J932/ !J. m~trlz_ Maestro Leonardo de Castro. A sa :e ·sol-enme.·i Foi· celebrada p_e- Soares. Deum". '.A's 22;·:Jiora,s, ''Com e. pre'-
.fot: aberta aos fieis, em· sua-:-to- Radio Club de Santos (P. R. B. lo Exriio ... e Revmo,:.:,.Sr. Bispo ,. OUTRAS COl\lMEMOR_AÇOÉ& > No dia. 28, !!lo Thea'tro Coly- sença do Sr. Prefeito '€1 autor!·~ 
talid!l."de. .. -:;::,. 4) irradiou essas solemnidades. Dioc:esa.no,· ,ã,s · 8 '.horas, na.s:,,es- .,· seu, #fectuoufse um -concerto de dades civ,is, ?W,,Mtaf~s. -e.:,,.na.v,ae!l 

..:-: Não descansou o Cgo. n·euss· eada:rias <lo, movo.-;- Paço Municl- No mesmo di~-. ·â.s 10 ~oras,";-n:i. arte, .sob' a .-:regencia. de ·Leon de Santos, deu:.ise inicio â:s ceri--' 
'dedlt:·.de Araujo; ::.:-mas,.movido M!SSA: CAMPAL .E TE-DEUM pal, ,empolgante edifício que-,a Praia. houve uma .parada mili~ Kaniefski. monia,s. A,:Cotnw,!,nhado {le Dom 
~.la:·ima devoção 'ao<ssril.o. Sa- edilidade- -leva.ntou na Praça ·üú\':a que compar-eceu· o Exmo. No -domingo devia realisar-se Frei L1:·iz· Mar_l:a de Se.n,t.:AinnaA 
:Cramonto, tratou de concluir a O iprogra.mma official <las Visconde de Ma.uá. Assi9tiram Sr. Bi-spo Diocesano. a. .par-ada trabalhista ,e. a festa S. Exc1a. Rev.ma. o Sr: Bi·spo 
:cápella do Santíssimo, uma das festas do 'Centena-rio da eleva- a missa O -ex.mo. sr. Prefeito A' tarde foram collocadas as veneziana, .mas .devido ·ao mau ?iopesano en:trou de capa magna; 
·mais bellas de São Paulo, inau- ção de Santos á categoria de Municipal, dr. Cyro de A thayde primeiras pedras do Forum, da tempo foram esses actos trans- mdo occupa.r o .throno. 
gurada em 15 de Fevereiro de cidade, numa affi,rmação de fé Carneiro e sra. e todas as au- agencia do Banco do Brasil, da feridos para o dia 5 de Feve- Depois de -entoado -o "Deus ln" 
1937. Na mesma data inaugura- que :impressionou muito bem a torldades civis.- e milita-res ._de Recebedoria de Rendas -e no .no· reiro. · ·,àdjutorium" por Mons. Dr; Joãot 
ram-se as abobadas interiores da todos, abriu-se com a Missa Santos; membros do corpo con- vo Meroado Municipal. Todas A's 16 horas .-do dia. 30 deu-se Me,rtins Ladeira, V:igario Cap/, 
matriz (pois até ahi a igreja era Campal no dia 26, <lia exato do sul-ar: e representa.ntes de· dass essas -pedras 'tiveram a benção a inauguração do Hospital In- tul~r. <le São P~ul?; que foi (! 
de telha-vã) doação do sr.' con- centena.rio, e fechou-se com um ses. Na·. praça•. bastante ampla do •ritual, dada -pelo Exmo. Sr. fantil da ºGotta de Leite", que off1ciante d·~ssa. noite, ,e depol~ 
de Francisco Matarazzo. "Te Deum" na. Cathedral, que, viam-se · diversas associações e Bispo Diocesano. Depois dessas recebeu as benção do i·itual da• de cantado. :p~~? coro um-a. invo• 

Auxilia, actualmente, o Cgo. m_arcado para o dia 1.0 <le Fe- irmandades, alumnos de colle- cerimonias, foi inaugurado o·-no- das pelo Sr. Bispo Diocesano. cação 'ª. Nos:ea;-::senhora do .. Ro• 
D d d·it d A · d · f · t f 'd ~ios e grán·de massa de ,povo. p .. · E ... ,. ·s · B · .. eus e e raUJo · nos ar uos v.ere1ro, 01 ro.ns er1 o para o - ll vo aço Municipal. No mesmo dia, ás 21 horo:s, sar10, o xmo;--· r; ispo de.Bo, 
trabalhos de uma parochia em dia 7, :porquanto deveu-se, t? ·n- Durante a missa, um coro de A's 21 horas/foi -0ffcrecido· pe-.. foi realia.ada uma ·sessão magna tucatu• ,subiu e.o !pulp1fo para 
constante desenvolvimento, o ze- bem, adiar para o dia 4 .pv. 'e quasi cem vozes mixtas, acom- la. Prefeitura O ,banquete offi~ do Instituto Historico e Geogra- pronuncill,r a ,s1.1,a, -magn-ifi-ca ora~ 
:10s0, coadjuctor Pe. Joaquim das festas que o mau tempo ir,..- panhado de gro.nde orchestra, eia! ,no Parque. Balneario em phico de Santos falando 

O 
dr çã·? con~ratula'torfa. !jogo a se.i 

·clemente Bueno de Medeiros, que pediu se realisassem -no dia 29. 1-sob a. direccão do Maestro Leo- que' tomaram ,pa~te 
O 

Ex~o. e Pedro Calmon. ' · gu1r foi -exposto o ·'Santlssimo· 
tomou posse em 9 de Fevereiro o ·sr. 'Prefeito Municipal no- 1 9rdo de Castro executou va- Revmo. Sr. Bispo Diocesano e O O ,programma. official chamou iacra~ento_ e ento?-do o "Te' 
de 1936. meou para a organisação das rios motetes. As duas emissoras Exmo. Mons. Martins Ladeira, 

1 
ao dia seguinte, 31, o "dia da I beenum e fmal,1:1-~te, foi <la.da -a 

O actual vigario que ha 10 an- fostas uma commi·ssão central e locac s irradiare.m e. missa cam- Viga.rio Capitular de São Paulo. caridade". 0 Sr. Bispo Dioce- ção do Sanfass1mt, Sacramen, 
los está a frente da Parochl·a e d1'versas •sub-comm,·sso-es. pai. Além disso a Radio Atlan· N · · b ( , · os dias seguintes, prosegu1- sano celc rou missa .ne Asylo .·· · Conclue na. 4ã. pag.)1 
nella se integrou tão completa- Paro. as festas religiosas cons- tica colocou varios altos falan-
mente ,organisou o seguinte pro- tituiram ·a •subcommissão os se- tes ,que fazia.m chegar ás ex
!I'atnma . para as · commemora~ guintes nomes: Mons. Luiz Gon- tremidades da praça os canti-
;ões do Jubileu: .- . zaga Rlzzo, President-e; Pe. Al-1 cos e a explicação piedosa mis- ,· 

De. 7 · a 15 de feve,reiro,: ás ·.20 . sam feita ,pelo Revmo. Pe. Dr. 
-horas, pregação e cerimonias Genesio Nogueira Lopes, Viga-
a.dequadas .. Pregarão os revmos. _IJ_ I ffl mª•le,tro 1-io de Nossa Senhora da Pom-
srs.: padre dr; Arnaldo de Soúza U li 111118 liillJ peia. 

, Pereira,·-: nos dias . 7 e · 8; · padre 
Ernesto · de Paula;·· nos dias 9 e de Estado da ltalia ataca 
10; frei Martinho Bennet, do
minicano. nos dias 11, 12, 13 e 

O •sr. interventor. -no ~stacto 
fez-se representar u·essit missa 
·pelo dr. José .de Moura Rezende. 

14. 

Dia 11 de fevereiro, sabbado, 
ás 7,30, missa por alma do re
vmo. sr. conego Pericles Gomes 
Barboza, primeiro vigario, e pe
ias de todos os sacerdotes falle
cidos que, como pro-parocho, 
coadjuctores ou auxiliares, tra. 
balharam nesta matriz, 

Dia 12 de fevereiro, domingo, 
âs 7,30, missa por intenção de 
todos os parochl.anos, bemfeito
res e sacerdotes que trabalharam 
e trabalham ainda nesta matriz. 

Dia 13 de fevereiro, 2.ª feira, 
ás 7,30, missa por alma do exmo. 
revmo. sr. Dom Duarte Leopoldo 
e Silva, fundador da Parochia. 

Dia 14 de fevereiro, 3.~ feira, 
ás 7.30, missa por alma de todos 
os parochianos e bemfeitores fal
lecidos. 

Dia 15 de fevereiro, quarta
feira, ás 7.30, missa e commu
nhão geral. Será celebrante o 
exmo. rvmo. monsenhor dr.1 
João Martins Ladeira, vigario 
capitula1·. A's 9 horas, missa so
lemne, em louvor de São Geral
do. Celebrante o vlgarlo padre 
Deusdedit de Araujo. - A's 20 
hor!J.S, sermão gratulatorio pelo 
exmo. monsenhor dr. Francisco 
Bastos, vigario da Consolação e 
solemne Te-Deum. 

Serão distribuídos, no dia 15, 
santinhos commem.orativo)s. Em 
~rganizas;ão uma Polyanthéa.. 

um Cardeal 
O "Regime Fascista", orgão do 

deputado Roberto Farinacci, Mi
nistro de Estado fascista, accusa 
os ·judeus americanos de serem 
culpados das "mais graves obsce
nidades contra a Igreja", e de
clara que uma parte dos catholi
cos americanos "se entristece ao 
ver o· Cardeal Mundelein se asso
ciar aos judeus" (sic). 

Inteiramente descontrolado no 
seu furor diabolico, o jornal con
clue: 

"Em summa, nos l!:stactos··uni
dos a demagogia vae em decaden
cia, e Roosevelt, advogado hono
rario do Judaismo internacional 
está já em decadencia vertiginosa. 
Não será de admirar se dentro em 
pouco elle acabar num asylo de 
alienados; slgnaes de loucura, elle 
já tem dado sufficientemente ". 

Sob -a bençãos de Deus .por
tanto se iniciaram as comme
morações do Centena.rio de San
tos, quo tiveram na missa cam
pal .magnifico exorclio. 

No fim ela missa, o Revmo. Pe-. 
Geneslo leu a benção ,papal, con
substanci-ada nos termos <lo se
guinte tele·gramma: "Augustus 
Pontifex ·saecularla sollemnia in
clytae istius urbis petita. apos
tolica benedictlone la<itificans 
exoptat ut ,reUgione hume.nit.ate 
concordia ·refulgescat". Em ver
nacu\o: "Trazendo com a -sua 
benção ,a,postolica pedida maior 
jubilo ás solemnidaclcs <lo Ccn
tenario dessa. inclit-a cidade, o 
Augusto Pontífice deseja a-rclen
temen'te que Sant-0s brilhe sem
pre pelo seu -espírito de religião, 
de humanidade e de concordia"; 
no dia <la festa leu-se a tradu
ção seguinte, que a. meu ver fo
ge muito á letra e mesmo um 
tanto ao sentido cio telegramma: 

Os melhores preços e a melhor qualidade - Gene
ros alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas, Biscoutos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Igreja 

(A nata da.s manteigas) 1 
L=.::===================1• 

Homens que 

trabalhani 

·., ..• ,,. 

sê· V.s:· ~sqtiee\'lu-se de tomar hontem, ã noite,- antes éle e1orn11r;·nuas ·1-

colheres (das de chá) de Ventre-Livre cm meio copo de agu~, não_ 
esqueça hoje. · ·-· · ' 

Tome duas colheres de Ventre-Livre hoje,· á noite, antes 'êle h-. para 
a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer. 

Nos paizes mais adcantados do mundo os homens esforçados· fazem 
assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estomago; os 
intestinos, o figado, o baço; os rins, a cabeça, o sangue e as arterias,· os 
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfeita "sâude. 

Faça como clles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir; 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago e· intesti

nos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações toxicas; 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ào sangue e ás arterias, 

· ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao cqração 
(Principalmente ao coração), rins e a todos os orgãos do CWPQe 

Tome Ventre-Livre hoje, á noite. 

* * * 
Lembre-se sempre: 

Ventre-Livre não é purgante 

* * * 
Tenha sempre em casa. 

alguns vidros de Ventre-Livra 



' ... -~ ••.-:,,.,...1·····' . ' 

ACÇÃO-CATHOLICA Ili , { ' - d '- t d • . :~- · ' o i.e tu,:, ;n. a, ::A é! çã. 0 e a t ff õ Itc ãw~ sessao . e ; ~s ~uns so~met es1e~i 
.• ""'· "°' ~·""" f~d·-- -~rehend!da_ =<re = -- "' um, quM<ão tão impo,tant, mo" toda"""" de .,mprom~- cmlmenfe dedicada J . Amenca do Suli 
táes da Acçao Catholica e o apos- ciaçoes e se nao tem no Codigo - como a da salvação das al- sos, nos disponhamos a ouvir a 
tolado dos leigos que formam ~- de Direito Canonico uma posição mas - em absoluto não se jus- voz da Santa Sé, para ter a peroc
lp.O que · ~ma phalange aguerrida distincta, é isto explicado por tifica e bem sabemos quaes são cupação constante de trabalhar 
pa,ra servir a Igreja. Por esta ra- Mons. Civardi: pensamos que na as suas consequencias desastrosas pelo bem das almas no aposto
zão, convem que saibamos nitida- época da compilação do Codigo, E' necessario que sejamos activos lado organizado da Acção catho

Ouvin.do a 
Serviço 

Di'rectqra 
Social ·de 

'da 'Escola ···de, 
São Paulo 

l):lente o q~e se deve entender pela a Acção Catholica não tinha ain- e deixando de lado o commodis- lica ... 
palavra leigo e qual a sua posi- da, com a Hierarchia Ecclesiasti
ção 11a Igreja Catholica. segundo ca, vinculo tão estreito como os 
o Codigo de Direito Canonico, no t.em actualmente. E' certo que a 
.seu canon 107, existem 2 cia.s Acção Catholica tem hoje, na 
distinctas: a dos clerigos • a dos Igreja, uma posição não só moral, 1 
leigos, aquelles de instituição di- mas tambem jurici'foa (ao menos , 
vina, se bem que nem todos O em sentido ampl!1) sanccionada 1 

sejam. A dlstlncção, portanto, en- em muitos documentos pontificios. 

Reunh·-.se-á no ,proximo mez 
de Abril, um congresso i:1:).ternlj-
cional em Roma, onde, a 13 do 
mesmo, será realisada úma ees
são com a finalidade de '~xàmi'
na,r os progressos da:s esco1as . de 
Serviç'o Social na Amierl'éa ·do 
Sul. 

-ref,erido .. esta,belecim-ento, d. Odf•l 
l!J,,, ,Cintia Fer-réiÍr.a. · , 

"A ZE_LADORA PREDIAL" 
RUA JOSE' BONIFACIO N. 0 39 - 2. 0 ANDA~ 

S_ob a responsabilidade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que trata de im,movei-s desde 1909. 

Admlnlstr~ão de bens em. g~ral. · - Compra e venda de im
movels, hypothecas e financiamento em geral. 

Constando que o J3msil será 
represente.do pela·~scola de Ser
viço Social de São' Paulo, o LEc 
GIONARIÓ procurou en'~revistâr 
'sobre o a:ssumpto a Dlrectora do 

, O. dia de . estudo -reservado pa~i 
x;e,

1 
·:a America do Sul, -informou~ 

nos a -:entrevistada, será rea:!isa-! 
dó ,sob o ,patrocinio d,a "Unioml 
Cfa:t'h.o)ique Internationale d~' 
Service Social", orgão que con.-' 
grega o maior 11111mero .das ·es• 
colas de, serviço-isocial -d9 ,mundo.1 

ire clerigos e leigos promana de Em muitas épocas da sua histo
Nosso senhor Jesus Christo. con- ria, a Igreja se~Jí.lre chamou os 
tinuimdo, diz o canon 108: cba- ·leigos para auxiliaf-a na sua mis
:mam-se clerigos aquelles que, ao I sa salvadora e particularmente nos 

::::!!'s~ !:i~m~~~o~X:~J:s: :;~~=l ait~:e~a~ ~:;i:: ::n:~:: 1 t ·1···· .. ~- 1 . . . «» , ; ,ô·. , . 11- . 
Ii~=º:h~~~:~i: le:::~:~iea: ~~~~:~ ::~:r~;:/~a~~~;~is1~:. n .ere·s·s~_-n ··e,·_._· __ -S·_: · e·c- -a-.ra· t,o·es::''_,· _·.·-o-__ :C· a--~· .e:, -·a·o 
Alem dos clerigos e dos leigos, 0 cas de part!cipaçªq, ~ orgamzaçao U " 
Direito canonico contempla uma - é a Acçao Catjb.9J1ca. 

Seu opjectivo é tripli~: _ 1.~))'. 
_Desenvolv:er o. Serviço Socia!-'-ba,-.i 
seado na 'doutrina· catholiéâ. -e_;na;,, 
cà:ridade. 2.o) EstÚdar ':em com~< 
mum á luz dos ~rinci,pios 'éâtho•i 

·Iicos as· questões ·de -doutri~ 
,as 1Scien1;ific~ e a.s ·,praticas ,:q11-&· 
.compor.ta .-o ·,~ei;,Yiço . .socie.J. >3;<>.).; 
Fadlitar • o .. tnt;er,oo,mbio,. -unifi-i 
c;ar e pi;omover :a" e?IOO.Ç\fo de' 
novas es~l!l,s 'JQ_e ?erviço l3o~ 
, Assim -oose cô:ifg,resso · a ~e tre-~ 
u.nir <em ·Ro-tna, preencherá os 
fins da UnHfo·no 0iseti 1triplioe,:~ 

terceira categoria de pessoas: os Todos oão chamados a tomar d · '· '" ·. · ' ' 
renetosos que vivendo em com- parte neste apostº]aQº e não ha a cadeira .iel~ctrica:í~nos Estados Unidos 
munidade; reconhecidas pela Ig_re- ninguem que_ possa eximir-se des-
34, se obrigam, mediante os vo- te dever, uma vez,que os thesou
têls de ol}edlencia, castidade e po- ros do Catholicismo ... que recebe
breza, a observancia dos prece!- mos devem necesf,ariamente ex
tos e dos conselhos evangelicos. -pandir-se e transf,;mnar-se prati-

Tambem os :i;eliglosos podem ser aamente na conquis.t~ifie novas al
-~Ierigos- e leigos mas quando se mas, elj:tendendo, assip:1,, o reinado 
trata ,da Acção Catholica, os re- de Ch11it,o. ~ 
Ilgiosos leigos não devem ser Não ha motivos que possam 
eomprehendidos no seu aposto- desculpar a passividade,dos catho
lado porque a palavra leigo na licos leigos. A indifferença deante 

Acos'tumam:6-noii jâ · a Jer -'.ô.ás ôu 1 'nora de. -madrugada. Os · - Patton, tendes alguma cou- -~eofo. · : , · · · : .-:,: . ·' 
jornaes a noticia de crimes co_ nde""n· ados 'd·ene·n· d·e·m de m·1··m·· '«a· a ·d1'z · e t ? · .,. ,., ~ er aos pr sen es. ; .. o ,SERVIÇO .. ·:SOCIAL NÀ: . . , 
_'l-trozes praticados nos Estados para quaJsi tudo. Sóu o homem - 13im ! Quero -dizer-lhe uma . ·-· ' 
Unidos. Mas donde vem ·essa que oi, Jiga ainda ao mundo ex- pa~avra. Meus amlg(\s :Prisionel- AMERIC),\.. DP,,. -~UL l 
criminalidade apavoro.nte? Das ·_t_erliii-'.''b_'urante Jo.ngas hora-s fico •·os fa · 1 • · · 1 • , ze1 as mesma!! .pr.epara- .-:-)·,'A.• UI:''ª' -.. "'·;,_r·g· un'-.·_._-~. obr·,~ 0 d __ e!!:."'. 
escolas sem Deus. As escolas do ·-·iis''gradêti de· suas'"·celillas, ou- çõe b d f "rc" """ ~ ~ ·'' 
governo não tem instrucção re~. vlndo_'_.,._·nh·é'i,, .. os prôtestos de in- ·1. s __ que aca tº e ªazer Gpara ~ envolv1mentó do' Serviç& Sociat· ,. . ., vagem ao ou: ro mun o. raças n'á' AmerlM_ d. 0 su1,···· a; Odila' ';;,;in' t:: 
)igiosa. São neutras. Mas é <!on:.. -iioce.ncia,· Enca·rrega.m.me de !e- a Deus, o P-e. Húghe ajudou-<ine = v 
sola.dor neste triste estado de var .".seu -caso'' ao "Board of Par- a endireitar mlnhàs contas. tra Ferreira, afflrma~nos que na;, 
cousas ver como a misericordia dons", ,para alcançar graça. Sa- Adeus para todos .. " -A!herioa -do ·Sti.J. já ·é gl'aillde "Ó< 
divina vae ao -encontro dos ·,po.; oe·m :por mim, as novas de suas , E morreu beijando -o crucifixo. número das ,escola.s -de ServJ~o 
bres criminosos ,e os salva para fafufli.as' golpeadas falam da. O que póde O apostolado, com SocM.1, a maioria das quaes ,está, 

!Acção CathQlica é sempre consi
derada._ . no ~eu sentido restricto, 
1sto. é,, que se refere aos membros 
da.- Igreja'. que não são nem cle
'ri~s, riem religiosos. A' respeito 
desta interpretação, diz Monse
llhbr Civardl: "O segundÔ livro 
do codigo de Direito canonico 
tràta das :pessoas, comprehenden
do· tres partes dedicadas respecti
Vaimente aos clerigos, aos rellgio

1 

Dr. Durval Prado 
Oculista t 

a eternid_ade. · inhun:iação de •seu; corpos -fora a ajuda de Deus! em. estricto. ,._ c1mtacto -com a:i 

1 
Ha _mais de treze annos que -o ·da prisão;,• -no -caso -em que ai- --:-' UJ1i/l.o. ,. . ._ .:, : 

Pe. Fm~egan, O.~.I. é capellão guem.lhes.,peça os corpos. Tudo Assim é .q.ue · já existem ien_\. 

d?- cadeira electr1ca, em Hunts- isso me ' rpreoccupa . bastante e ·e o MO .Of COR-Rf RAM São Paulo, Chile, Colombla, Ar-·: 

~ e aos leigos, 

R. sen. P. Egydio, IJ.s· - s. 
513114 -'- 14 a 17 lhoras 

Telephone 2-7313 ..... ,., . . ""' ... ,., ,,,,.,, ,.,., 

a organisação dà""'Acção 

(;atholica na Hesppnha 

1,:.) 

Durante o anno de 193~~foi or
ganisàdo em Saragoça um · curso 
tle Acção Catholica, assistido por 
280 alumnos. P 

]\Testa terceira parte se fala das 
assocfl!,ções dos fieis, excluindo 
~ivàinente as associações dos 
~sos, sejam estes clerigos qu 
Jeigos. Particularmente nella se 
lê:· merecem louvor os fieis que se 
inscl'everem nas associações . ins
titpldas. :pela Igreja, ou ao menos 
,:ecommendadas (Can. 684). E' Em Junho proximo abrir-se-á 
iclâro · que a palavra fieis é aqui uma escola para a for~ão de 
~e:,;ada. ,no seu sentido · res- ·dirigentes da Aéção Catholica Fe

' tr!,cto": .A Acção ·cathoÍica: está mlnina, em Santander. .,,. ~- .. -~~-.,.,.,.,., .... .,., ........................................................... ·~···~~'. .......... .., ... ,,'.."';\ J ·~'t~~ ........ ~~~~11,T.n,~~~,:.';,11.~~,'.t:...!t:, .... ,.:t:.,~~,.,..;.._ .,._ "" .,., ., .. .,._ .,._ .,._ .,,. "" n .,._ .,._ .,._ .,._ .,._ .,,. .,~ n .,._ ••~ 

[Gymnasio Santo Al~ert-0 1 
~-- E~TERNATO lÍ E; 
R ··Rua Martiniano de Carvalho, 156 i! 
~ ~ 

~ :Phone:j 7-2634 S. PAULO !:\ 
~ * ~ ~ ~ 
~ ~ 
~~ ,·.CURSO DE ADMISSÃO AO GYMNASIO \! 
;~ Inteiramente Gratuito. ~ 
;~ '!nscripções até o dia 15 de Fevereiro. ~! ~- * ~ _., ~ 

~:\ ·. A ])irectoria, .avisa que ó Curso primario e._ .o ~! 
;: Curso' Gymifà.sial, têm novo horario a saber: ~ 
!;. Curso primario : das 121/z ás 16 ½ horas. :!: 
~ Curso Gymnasial: das 8 ás 1'2 horas. 1. $ ,.. * :.: ~· ~ 
;~ · As matriculas para o Curso Gymnasial estãio ~ ~t ~b~i:t~~- até o dia 15 de Março do corrente an:gp. i:) 
.'t;,. , •. ., ;, .... •• ... -••• -~~·.· ....... ~~ .. ·~·.· ... ·~~~~~~·.~~~~··· .. •••• ...... ~,J~v.~• : 

vi.Jle, Texas. re;piro mai-s livremente quando gentina, etc.·'· ' · . · ·_.. 
Durante esse tempo já prepa- já -se realisou uma execução. E' · As -escolas visam formar agen:.\ 

rou 101 -condemnados. Desses, 80 necessario então descançar os tes socia:es aptos· e no Chile, ei;i;., 
e_ntraram para a Igreja Catho- nervos pa-ra recomeçar Jogo após N d ses agentes são:.:usados frequen-. 
l!ca. dias, 

0 
mesmo officio." as commemoraçoes o tem-ente -;peloi! .,~l'ticularils . 4;P 

o an d 1938 t t · t Centenario de Santos grana;es coonp~ias.. .._ 
· no e · ·em O ris e O ·primeiro assassino junto do NO. dia de estildo .. di> ,cong.resEii,' 

reco:de ·en:i _ electrocuções. Em qual -exerceu sua caridade foi to, durante a qual a banda. do ·serãó apresentâdos àlém de dá:. 
media, quatro ,por mez. A. V. Millikin, executado em 27 ·d·o· ·s' ·'~o-·bre esse me·sm· o ·,..r·o·gress'··o· 

Comprehende se quan•- trab Corpo ·-de Bombeiros, executou o = -,., 
• - . . w ~- de Setembro de 1926. h · 0 1g' 11m' _·a,, theses.· · lho ·e tempo exige a 1nstrucçao , . y-mno .nac1_onal. E assim com = -

destas pobres victimas da -socie- . ~aro. :escapar á caae1ra ele- um acto publico <de acção de .. E'' à -seguinte a suà,' ll'elaçãõ':' 

.
da.de moderna. Esses homens ,_ctr1ca, tentou envenenar - se. graças a Deus Todo Poderoso, o·-•progresso das fi$colas de serJ 
vêm de muito longe. Converteu-se poucas horas an- Santos -encerrou as commemora- ·vlço social, por :Hta,• IZQUIER• 

"A experiencia ensinou-me que tes de ser executado. ções do -seu 1, 0 centenario de DO. 
á morte é .o melhor tempo para Muitos prisioneiros quizeram elevação á. categoria de cida.de. Alguns aspectos do serviço siJ., 
essa catechesse. Escolhi-a para suicidar-se, mas os argumentos ela! nos diversos palz~s ·e a ne-: 
visitar os prisioneiros. Regra do capellão catholico, <!heios de OUTROS ACTOS DE PIEDADE cessldade do serviço social, pelo 
geral, os .p,resos não têm somno ·vontade e ·ponderação impediu- R. Pe. SARAVIA, S. J. ' 
ás prlmeiras .horas da morte. os de :pr;:,.,ticar essa iprobilação. Querendo que a ,:piedade do Por,que e como assegui:ar ai· 
Desejam que o capellão lhes fa- Entre 

9
s ·condemnados de q11,e nosso :povo acompanhasse os forma!)ão · dos agentes de servlço

ça uma vh,lta, milsmo que seja seus s·entimentos de -civismo, o social, por D. ODILA CINTRA; 
sõ afugentar o tedio e pa·ssár O mais -se lembra O Pe. Finnegan Sr. Bispo Diocesano ,baixou uma FERREIRA. 
tempo. Por i-sso, tenho O costu- é, Georges Patton. _circular, estabelecendo que · em O trabalho da União Catholi•: 

ca do Servi!)OS Soclaes (conclu• 
sões), por M. BELPARE. ' 

me de entrar na -prisão ás 7,30 Na boro. da execução, diz o d . 
e vou-me embora a' ·meia--noi·te d d · - c-a ª uma das sete :parochias da governa or a :prisao: cidade, nas de Cubatão, Guaru-

Federação Mariana Feminina . , 

Diversas Pias Uniões da Capital orga
nizam os seus Retiros para os dias 

de Carnaval ,-·..;_.: --

já e São Vicente e nas igrejas· 
de Santos fossem providos com
munhões geraes e á .noite horas 
santas e •assim ficou ·estabele-
cido: 

Dia 26 - na Matriz de Santo 
~ntonio do Va!longo. 

Dia 27 - na Matriz de Nossa 
Senhora -da Pompeia e no San-· 
tuario do Coração de Jesus. 

Dia 28 - na Matriz <lo Cora-
Afim de poder conservar em I Na Capital, os seguintes Colle- ção de Me.ri-a, do Guarujá e na 

Retiro a totalidade das suas As-- gios receberão as retirandas: Sta: Igreja do Carmo. 
sociadas, e collaborando com a Ignez, Sion, Des Oiseaux, Assump- Dia 29 - na Matriz de Nossa 
Federação na organização das ca- ção, e Madre Cabr!nl. Senhora Appa·recid-a -e São Vi-

-- cente e ,na Igreja de São Bento. 
sas de Retiro para os dias de Car- Os Retiros organizados pela F. Dia 30 - na Matriz de Villa 
naval proximo futuro, vem diver- M. F. destinam-se exclusivamen- Macuco e J1a Igreja do Monte 
sas Pias Uniões organizando Exer- te ás Filhas de Maria da Archi- Ser.rate. 
cicios Espirituaes semi-internos, diocese, e as Pias Uniões dos su- Dia 31 - na. Matri; de -Santo 
com varias praticas e orações col- burbios ou interior da mesma te- Antonio <lo Embaré e Cubatão. 
lectivas. rão os seus membros recolhidos Dia 1·º - transferido .para o 

A F. M. F. já recebeu com- ao Col!egio Sta. Ignez, onde pre- dia 7 - na Catl.1.edral. Em todas as parochias, essas 
municação das seguintes Pias gará o Rev. Assistente Ecclesias- communhões geraes e horas san-

CURSOS _DA ESCOLA.DE 
SE·RVIÇO SOCIAL 

Sendo activldade 1princi:pal dai 
escolas dE\ \Serviço social forma?! 
agentes especialise.dos, ella nã.a 
se -limita sómente a .isso: agor& 
mesmo, será levado a effeito, na: 
Escola de Serviço Social de Sã.o 
Paulo, um curso intensivo des
tinado e. dar uma noção geral 
da materia áquelles que não pos. 
sam fazer seu cur.so por inteiro, 

Essé· ·curso intensivo . -de 15 ·de 

Fevereiro a 15 . de Maroo -,cons-, 

ta~. _de .noções de Philosophl& 
So'l:rtal, /!-e DiTeito, de Psycholo• 
gia .ele :Serviço ··Socie.1 ·-e . .-de Ris• 
toria, além <l<e visitas a institui• 
ções de caracter social. 

Terminando a -entrevista, do
na Odila Cintra Ferreira chama• Uniões, que estão com os seus tico, Pe. Eduardo Roberto. te:s foram muito concorridas e 

Retiros particulares já estabeleci- Até agora foram as seguintes as pode-se dizer ,sem medo <le errar 
dos: Parochia da Moóca, Parochia Parochias do interior da Archidio- que em Santos nesses dias se nos ª e.ttenção ipara o 1-ntercam• 
de Villa Maria, Parochia do Braz, cese que enviaram maior numero rezou muito '€1 .praza 'aos Ceus bio ·efficiente que já vem.produ• 
Parochia do Ypiranga, Parochia de ad.hesões: Mogy das Cruzes, que as ?ençãos e as ~Mças de zin<lo as ,escolas de Serviço So• 
de Santa Generosa, Externato Na. Vllla Esperança, Tucuruvy Jaçanã Deus ~Jam sempre muito abun- ci-al na America do Sul, contri• ' 1 dantes -e que Nosso Senhor es-
sa. Auxiliadora, e Collegio Patro- e i-:a, Sra. do Bom Conselho, de te.belec;a. 0 seu ireinado de :paz buindo assim .pe.-ra um ipan-
cinio, de Itu'. Itu • . e de felicidade. americanismo ,real e oodio. 
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====================================:....._.;;;;.; ..... :================= 
·ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
J>raça da Sé N.0 3 - 2,0 andar 

Sala 13 

Dr. Plínio Corrêa de 
Oliveira 

r Profi·s sional 
Dr. JOSE' :EG~~:AND!m:tA I JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA I D E N T I s T A s 

1 , • Rua 15 de Novembro, 150 - 5.0 

Rua 3 de Dezembro N.0 4,8 andar - si 51-55. - Phone 2-6365. A ld B th l 
6.º andar - Sala 6. · ============= rna o ar o omeu 

Ctrurg!ão-Denti.sta. 

MEDICOS 

Rua Quintino Bocayuva. N.0 54 
I,º - Sala 323 - Te!. 2-7276. DR. 

CARLOS MORAES -1-DE ENGENHEIROS Raios X - Oiathermia-Clinica 
ANDRADE .b:. Dentaria em GeraL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Residencla: Largo s. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 3E· 

Dr. Milton de Souza 
Rua Benjamin Cons'tant, 23 - AMADOR CINTRA DO PRADO RUA MARTIM FRANCISCO, 
4.0 andar - .sala 38 - Phone 2-1986 Engenheiro Architecto 

97 Da.s 3 ás 5 horas. 

Meirelles s. PAULO Architectura religiosa, collegios, Telephone, s-
5476 

~ Qulntino Bocayuva. N.0 54 
1.º ....., Sala. 319 - Tel. 2-0035. 

DR. VALENCIO DE BARROS 

Ji:.,~'. ~e,P-t~~,ii!J. -;, sfü>J~.~ ~I ~!2. 
Phone, 2~179'6 - . s. t'AULO 

-.1oaquim P. Dutra da Silva 
l.l,ua .ijenja.min constant N.0 23 

. 4.0 andar -- Sala 38 
Phone: 2-1986 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 S. J'AtJ'LO, 

Drs. Alvlno Lima, Ernesto Cham
ma e Nilo S. <le Carvalho 

R. Quintino Bocayuv-a, 54 - 5. 0 

and. - Salas 509 e 510 - Pho
ne 2-7893 - S. PAULo' 

DB, FRANCISCO P. REIMAO DR. JOS~ ESTEFNO l 
HELLMEISTER Rua Benja,min Constant 77 -

R. São Bento, 224 - 1.0 andar -16.º andar , Phone 2-2988 ~ Calxe. 
" I • l'hone 2-7299 - S, PAULO Po•t.al 8271 . . , 

residencias conectivas. 
Rua Libero Badaró N.0 641 

SÃO PAULO 

DR, CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 

S. Paulo - Cirµrgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 

Especiali<iades: Pivots, Coroas, 
·porités, Dentaduras anatomicàs 

~ sem 11,bobái:!a· palatina. - Con

sultas: Das 8 'ás 12 e das 14 ás 

19 horas - Cons. Rua Direita, l 
64, 2.0 anda!", si 7-7 A. Res.: AI. 

Barão -de Piracicaba 499-S. Paulo 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 as 4 horas 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - .S. 'PAULO 

DR. VICENTE DE OLIVEIRA 
RAMOS 

Da clinica Obstetrica da Fa
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de seauoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 ás 
15 horas Res.: Avenida 
Tumallna, 90 - Tel. r-0401 

DR. MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

MolesUas do App. Digestivo , 
ano-rectaes. Hemorrholdes, fis• 
suras, etc. - Cons. R. Benj. 
Constant, 51 - das 2 ás 4 .horas, 
Phone: 2-1693 - Res. 5-333.2. 

S. PAULO 

GYNECOLOGIA 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molestlas de senhora,, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - ll.0 

Predio Itaquerê - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo Ellls N.0 30J; 

Phone 7-1268 . 
Cons.: das 10-11 e das 14 ás 17/ 

Sabbadoa, 10-11. 

. PROFESSORES:· 
PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 
pela Universidade de s. Paulo, 
Aulas particulares de: Mathema .. 
tica, Physlca-Ch!mica, H •.. Natu.~ 
ral, Musica e demais inaterias do 
--- Curso Gymnasial. . -

1 
AVENIDA RANGEL PESTAN~ 
N.0 267-Phone 2-5402-S, _.t',<t\V~ 
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·8ffb· Paülo, 12 de Fêveréfro tfo 1939 
. P :e 

EVANGELHO o orbe 
de um 
tifices 

catholico chora a 
dos _,,.aior~:s~- pon
da h.fstorlá') · · 

·p · • R .Jil ·B o-, .... ...-~;-,,,,::-•· ·.. .f4 ·' ..AI. . ) .:,--·14 

(Conclitsão dái 1.• pag,) uma. efflciencllli maior do que a opposto de tal maneira-;, em anti- D ti~s phases podem distinguir-se na prega. 
çao de Nosso Senhor Jesus Christo: uma, · 

,,qna11t._ todos os P!.O.~tantes. sof~ 
1
de, qnafquer outra. potencia. neste these fulminante, a. Cidade de 

1r~'uma tão forte influen<il~ mundo. Deus e a Cidade do demonlo, na qual expunha clara e ao alcance de qualquer 
:raclonalt-sta, que besitam ·em ;, ;:;is-e~te~ã:;;;i,0 ;··seu traballio foi que; em massa, as multidões intelligencia, as verdades que viera communicar· · 
·,confessâ~ que Jeísu~ Chrlst'~"- ó duplo, De um lado,. por melo de aterradas pela perspectiva slnis- aos homens; outra, posterior, na qual a revelaçãcl" i 
::Deus, e óutros;· me~l!-1º• hlÍ,Sitinn, ciú·tas; allocuções e discursos tra. da segunda, teriam ido pe- se envolvia nos mantos encantadores das para
em a.ff.i.rma!' 41Ji' e"i1jte um ~eus ~agistraes, mostrou que o· 8'bys- dlr éonforto e abrigo á primeira. bolas. _ Explicando esta mudança de orientação; 
pessoal. Por ;mais qno este facto mo erltre o Cathollclsrno e o Não foi isto, entretainto, -0 que usa 

· · · tomada no segundo anno de seu ministerio, 
·nos esc•_dallse a n611, · bra.sHel~. CoµJp;iunlsmo é absolutamente se deu. O esplrito das trevas é 
;ros ~athóUéos, é i~to':'q'.µe se ~e:- ~ntraJ\&ponlvel, e que um irre- inimigo das. antitheses claras e o Divino Mestre aquella phrase mysteriosa: "A' 
:velou com 1;1ma cla'reza inillµ.dk c,onqJiia.vel antagonismo nos se- leaes, Por isto, forjou elle um vós é dado conhecer o mysterio do Reino ci/4: 
'Vel na: fam:osa conferencia mun:.' para ela III.a Internacional. A melo de llludir as massas, E sus- . Deus, aos outros, porém, em parabolas, para que., 
ilal p:ro_ testan~ de Upsala. -Isto, accrescep.te-se que o, Papá .citou falsas reacções contra o - · i na·,.. entendam" . .....:. P _......_ vendo, nao veJam, e 011y U® .,, 

temunho de sua missão divina - e sua; Cloutrlili 
exposta de modo. claro e ao alcance de todoa.. 
Jesus exasperou o e.mor proprio dos· escribas e' 
pharlseus, detentores da sciencia religiosa, aort 
quaes o povo oppunha a sabedoria do Mestre que1 

"ensinava como quem possue autoridade pro.! 

pria". Recusaram-se os mestres em Israel a OU•' 

vir sua palavra e deram mal interpretação aos 
seus actos. Por isso, Jesus mudou de pregação~ 

substituiu a exposição clara de sua doutrina, por_ 
comparações que em si envolvem sempre alguma 
obscuridade, pois exigem um esforço do ouvint(9: 

, ór ~~-·. lado, os. p~otesta1n: •. i;~p~,;,' fohnalmente· ás div!Í.- :communlsmo, que, s_ob pretexto 
~es, ao~sad(JllJ 1>elo .communismo,· !\:ações doentlals de certos poli- ;de antl-communismo, levaram. 'Qual seja o sentido 
.s-entirani claramente que sua re- t. l ·t t ~ · d t lrnrnensa.s massas humanas para .justo desta phrase é,·: 

para substituir o ; 

l
. .;. _ · '« · ·. , · : , cos mm -0 as u,os e e cer os· . . 

~g1;
1
. ·11":.º lbes fornecia arm11,,~. escrlptores cathollcos multo ln, 0 ·mats miseravel paganismo. :neste l!!vanrrel.hb, ô 

· ou . ~anas nem ,rec~JIS de or~ genuos, divagações estas d'as Contra essa nova heresia, que mil.Is importa 
:ani:lliÇão sufflcientes para en-' quaes decorreria. que os catlloll- Pio XI foi de uma energia in- .·"_·.,. .,tiêr_"llim_.-. _ ·.àr.·, .· _beft..Mlt-s_. _ Nàquelle tempo, cóino uma multidão se reunisse 
ren ar O perigo, E~ grande nu-: f)oil ·e os coni.múnistàs p_ode'.l'iam vencivel;:como já,-~- iori''.•,en:i, re-' - ' · 

<nero, e}¼ls . se ban_~earam para o: p· erfeitamente ·trabalh~r Iaio·· a la"ão' ao :cómm. ·.'úhls~. oi V:.er:11_.erou. : êi)_lÍ~_ãSS!à: .8 L~§ãifill e se fosse das cidades para Jesus, disse-lhes Elle esta • -" o • "d f ., " · · , · semelhança: Sahiu o ,,;;ué semeia a semear sua se· 
.:ommumsmo; s qu~ nao e e-, lado, na luêta contra adversa- energiea.nieitte ;-ó~\desmatido; d;i Blvi,fül 'Mestre tiig::i .• mente. E emqnanto se~êa.va, uma parte da semente 
:~nt 

1::i via" começaram, en- riós commuri:s; As~;' tíols, AllemaJ1hll. ' p~ii;· 'deiiúri.cfo1 il. ü~U=é.e ífe· néi::ã é:ii~ ' cahiu ao longo da estrada, e foi calcada, e as aves 
~ o, ª d 

O 
ar paira :nowa. como ª · Pio XI esmagou a famosa e do- lnconslsteucia ridlcula do anti- pôr:'· (Resta-nosi co~ do céu a comeram. Outra parte cahiu sobre a pedra · :::u a: :oé, na qual deveri_an,l losa "politlque de la ~.a!n4en,~· ,communlsmo ~m'us.orio. do:, nazis- 't:i_ ... -'mn·,;;..-.-_ ·,,,,~ "- e tendo na.scido, seco1>n porque não tinha humidade. 

li l brigo pa1;a se salva- due", supprlrnin .. -, assim, todas mo, e, · em rel0 ft"o· á ItaIÍa, ata. """"'"' =v "'""'" "' d dil I te _, ..,,... E outra parte cahiuxontre espinhos, e, tendo nasci-
l'e~ 

0 h uv O con mporan~ .. 1 , as cstupldas tenta.tivas de ap- eóu com. um arelor a1>0stolico to- fft'â{ii!., trnil!iftirfilâ..:I do ao meuno tempo,· os espinhos a suffocaram. E 
l>I • ~~re,. ende~do . tudo_ 1sto, · J>roxlma.ção dos cathollcos com das as infiltrações nazistas que ino-hos erri terrà outra parte cahiu em bôa terra, e nascida, frutifi-
fi 

0
· aconséJP,.ou. uma mtensi- os communistas. se tem verificado naquelle paiz. !fil'til ~ genei'àsà, qüe cou pelo centuplo. Istó dizendo, exclamava: Quem 

cação llfl~orllinarla do apo~- Por outro lado delimitaldos tem ouvidos para oü\ll" ouca. . Perguntaram-lhe seus tolado ·entre os protestantes, do • . A este proposito, _ publicamos rép:rociuzà O ii centd •> 

\ue .deco:ri-erain_ hninensos pro~ ~ais m~a vez os o~mpos - Já hoje a traduegãi> da allocução de por um'', esperado dlsclpu?os ,qual a 'signiflca~ão destà para.bola. Aos 
J1'.essos religiosos na Inglatei~:i -o~ Pontifices anteriores º· ha- Natal, pro.ferida pelo ~. Pa~· .. g-naes Elle disse: A"f\ió§ é dado conhecer o •sterfo 

. .,,..., para onde,.agori foi nomeádo viam feito com clareza, mas a <lre Pio XI, e quo traduzlreos dl-· •pelo Senhor), do Reino ~ Deus, aos outros porém, em para.bolas, 

DOMINGO 'J)A SEXAGESIMA · 

S. Lucas, ca.p. VIII, vers. 4-15 · 

tropo pela re e.•: 
lidade, e estai' 

e.pplice.ção não e.p• 

parece clara. em to• 
dos os casos. - Aos· 

b e m intencionados, 

porém, áquelles que 

no Evangelho são cha• 

ma.dos " discípulos " 
(não ha razões. que 
nos obriguem a res-, 
tringir esta expiessã~ 

para significar apena( 
os doze apostolos.l 

"Discipulos, aqUi; são' 
todos os que se . inre~ ·;úm delegado· ,apost:anco _ e. ~o.s politica queria novamente con- rectarnente do "Osservatore no. .,,. pa,r;i. que vendo, aio vejam, e ouvindo não enten-

o.utros paizes .. ,protestantes. ,, :l'jos fundil-os - Pio XI ordenou ex- mano". Foi, -se não nos engci,na- §Obre ô senHà.ô 6ã dam. Esk 6 o significa.do da parabo_bi: A semente ressavàm pela doutri• . 
,Estados Unidos, os. progresso·s pressa, formal e càthegorica- mos, a ult-i.ma allocu.ção profe- phrase em qUestã{), é a pa,Ja,vra. de Deus; Os. que estão ao longo dos oa-
~ue faz -o· .apostolado cathÓllco mente a todos os cat~ollcos que rida; pelo Papa. Mais do que ,ê hoJ'e, tillÍVlli'""'-Qii• minhos filio " que:- ouvem; vem ·depois o diabo e 

J 
na de Jesus) - o pro- : 

são vlslvels. E até na Succia; na combatessem ª rdentemente º· q1.1alquer outJ:o documento, fala ...,...,.., til'& a pa,ID.vtà. do· -coração delles, para que não 
1Dl.narnarca _f;l ·na' Noruega, onde communismo. elle com clarma da atti1mde ~ue ti!J 'i!êjêitàdài llr Cipi• ci:elam, e assim se-· salvem. Os que estão sobre a 
parecia quàsi óxÜncta a luz da ! Na cruza<la. antl-cominüriista O Papa julgou dever tomar a es- illãô, ~g'tifiCÍ{) li, tjUal pedra, sã.o os que quando ouvem, recebem com ale-
,verdakleira.. Fé, o ... Catrtollci,.;no R~pgadà .. p~r. Pio Xi, entr'~!lliltó, te respeito. Jesus terla. usado· dil grla a palavra de il)eus. Estes, porém, não têm rai-
·,floresce hoje de. modo :promissor. ti_a umw-caractéristlca que; ,corno zes, crêm por wn:,fempo, ias, vêm a tentação, e se p1mi.bôlM éonl o, :ti.. , 

Não é necessarlo aceresccntar aliás seria forçoso, a diffenrecla afastam. Quallto á:Xparte que cahlu sobre os espinhos, 
· que a defecção do protestantis. profundamente de outros movi- Tratado de Latrão nàUdàt'lé fui ClllOOndél.' são estes os que ouviram, ~ preoccupados pelas 
mo perante o nazismo, e as· ,,er- rnento·1 a n t 1 - communistas. à l;Ull. doutriná, (11) solicitudes, riquezas, prazeres da vida, suffocam 11, ., 

prio Divino , Me.stre 
destrinça. o que pó~ 
sa difficultar ·. a . in~J~ 
lecção de siui.s pal11,~ 

vra~ •. 

•~• 
'gonhosas l_uétas iatestiniis q'ue a Pio XI não ordenou apenas que "õ,..., ,.,,,,. •o t"r~"""" semente de sorte que não produz fructo. A que ca- -~:

1 

A: respeito deste glorioso acon- D .-.., ""'" "' ,., .._...,., 

·•llste proposlto ·:ie manifestã;ram se vociferasse contra o commu- tecimento do Pontificado de lnlntelllgivel, Quanto hiu em bôa terr~ cahiu em coração bom e optimo 
na Allemanha, fizeram com que· nlsmo, mas ainda que, com to<lo J'á dos que ouvindo, , conservam a palavra, e produzem 
os protestantes que re~f,'ri(lllte o vigor, se pregasse o Cruth<l'U.- Pio XI, nos oceupamoe lnl\19 não fosse, diz fructo na naciencia. 
- · · · · · em outro lugar, no qual • 

Este modo de ágfr \ 
de Nosso Senhor nos· 

manifesta os deslgnioa· 

luctam -contm, o paganls.rpo,' se cismo como unico meio de .l'cal- Sao Jo!to Chrysosto• 
_11,pproxlmassem taanbcm. catlsi mente salvar as almas e reor- poderá ser encontrada urna clr- l'l'lO, não conviria á Sabedoria Divina, i}Jrs mais 
;vez mais,, de Roma. ganisa-r os povos. curnstanciada informação sobre 

to b fac!lmente poderia Jesus calar-se. No emtanto, 

Communism() . 
Esta clrcumstancla capital le-

0 
assu~p ' CRI como 

O 
com- cómo sõam, as palavras do Mestre na-o te·_·m'· outro 

. va-nos naturalmente a tratar (lo mentar O que merece. 
A respeito da vida dlplomatlca significado. Auxiliemo-nos de São Matliéus. Se-

Totalitarismo e Internacional do Papado con- gundo a observação deste evangelista, Jesus, agin-
- 1Quando, ascendeu . .a.o Thronci _______ vem lembrar aindª ª acção cons- do dessa maneira, realizava a J;irophecia de !saias: 
J>ontificlo, Pio XI :Jl.ssistht ao tante desenvolvida por Pio XI . 

"Ouvireis com vossos ouvidos e não ent~ndere1s; fim do processo de dissolução O communlsmo,, PI>!' isso mes- eín favor da paz, que, sem ser ·,w . 
engrendrado pelo liberalismo. nio que é monstruoso e abooa uma paz a toelo o preço, o Pon- e vendo com vossos olhos, não comprellendereis. 
Em quasl toelos os paizc<1 do de frente não a.penas os catho~ ,tifice, entretanto, desejou ar- Pois, o coração deste povo está endurec_i9-o, e ou-
mundo, contalminadoo pela pro- licos elevàdos pela Fé ao oonhe- dentemente. viram cousas graves, e fecharam seus olhos, para 
paganda communlsta, as es<1uer- cimento ela Ver<la<Je revela4a, que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus 
das faziam immensos progrc<1sos. mas a qualquer homem que não As Canonisações · ,.. ' 
Mais do que nunca, a solidarle- esteja profundrumente _corrupto, __________ ouvidos, e entendam com o coração, e '~~ conver-

dade dos republicanos, liberaes, encontrou no mundo inteiro uma tam e eu os salve,,. Ora, Isaias teve e~r especie 
socialistas o comrnunistas se viva rQslstencla. E' preciso, adn<la, lembrar um d,s imprecação contra o povo de Israélç· no mo-
averiguava ele modo innegavel. Se os elementos sadios que outro aspecto rele~·ante do pon- mento preciso, em qua mais se esforçava para 
:A grande conjuraçUo destinada queriam luctar contra O co,nmti- tlflcado de Pio XI, que foram as fazei-o _voltar ao Senhor seu Deus. Toda a pre
a extinguir a clvillsação catho- nismo tivessem visto clara.mente canoni.sações. Foi enorme o nu-
li · h ad mero de Sb·"tos que Pio XI ca gação do propheta, porem, foi nulla porque Is-ca parecia o eg u. ao rnomen- que o unico melo de o esma-gar =• • · 
to decisivo de seu tão almejado era aippellar para a Ig,·eja Ca- nonisou. Entre elles, figura com rael se desviára para o mal, e não se.,resolvfa a 
ti'lumpho. tholica, a estas horas po<fomos um brilho todo particular a sua- afastar-se delle. Por propria culpa do povo eleito 

·contra esse perig.>, Pio xr lu- Mfirmar que a filice da terra se- ve Santa Therezinha do Menino é que a pregação de Isaías não lhe valeu para a 
itou com forças heroicas e com ria outra. Esta verificação teria Jesus, que foi, segundo Mnhr. salvação. 

'.l<'ontenelle, "a estrclla do pontl
fkado de Pio XI.• 

.... 
Nos tempos de Jesus ChrISto deu-se facto se

melhante. Com seus primeiros milagre1, - tes-

ordinarios da Provi• 

dencla, Quando o homem docil e generosa•' 
mente coopera com a graça, esta sobre ene'. 
se derrama em porções mais copiosas. E' o que; 
adverte o ·Mestre: ao que tem se lhe dará. Mâs,' 

quando a · creàtura despreza o convite divino, des-· 

cura, e não attende ao impulso interno da: moção, 

celeste, ou r:ontra ella se revolta, Deus se retrae. 
Nunca, àté o derradeiro' momento qe vida, abán•. 

dona o Senhor a sua creatura. Dá-lhe sempre 

toda a graça necessaria para q"\ se convertà e 
se salve. Não porém mais com aquella prodigali• 

dade que é o sorriso do Creador á gratidão :de 
seu servo. Assim, a principio exparziu o Messias 

a semente de sua doutrina igualmente a todos 

os palestinenses. Nem todos souberam aproveitar 

o convite amoroso . de Deus. Seu · enviado, Jesus 

Christo, retrahiu-s~. Já não falou de modo claro; 

mas, sob ·os 'veus das par<J.bolas. Exigiu um es

forço maior dos seus ouvintes. Aquelles, porém, 

que continuavam sedentos de verdade, e apos .. 

tados em pautar seus actos segundo os 

dictames do alto, tinhá' ·Jesus. o , carinho 

de explanar-lhe"S ·uma por uma as suas compa .. 
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* 
Concluicla assim a lista das ex

traordlnarlas rea.Jisações que 
Pio XI levou a cabo, ainda res
taria uma palavra a dizer sobre 
o Brasil durante seu pontifi
cado. 

Além da confirmação do cha.
peo cardlnallclo cm Dom Sebas
tião Leme, por occasião da mor
to elo Cardeal Arcoverde, quando 

essa honra estava( sendo elispu
ta<la Insistentemente por outras 
nações, o Sa.nto Padre escreveu 

aos Blsp.os brasileiros, sobre Ac
ção Cath.ollca, uma carta que é 
um dos seus mais notavels do
cumentos sobre o assumpto. 

Todos os brasileiros que tive
ram a honra de se approximar 
do Santo Padre attestam o cx
traordlnarlo interesse que elle 
votava ao Brasil do qual dizia 
que queria bem de modo todo 
particular, não apenas porque 
nosso Paiz tem a lncomJ)aravel 
honra de ser um dos maiores 

paizes catholleos <lo mundo, co
mo tarnbem pelo acatamento que 
sempre observamos em relação 
á Santa Sé. 
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Critica CinematograDhica da A. J. C~ 
" 

Orientação moral dos espectaculos 
UMA- FAMILIA GOSADA 

(da Paramount, com Fred Mac 
Mw·ray e Bing Crosby) 

Uma familia pobre que lucta 
para melhorar de vida. Um dos 
rapazes emprega meios honestos, 
e outro lança mão de methodos 
duvidosos, como sejam as apos
tas em corridas de cavallos. Ao 
lado da solidariedade e do amôr 
pela familia, surgem scenas de 
luctas corporaes que poderiam 
prejudicar, não fosse o seu final 
humoristlco. Um pareo turfistico 
apresenta passagens que podem 
emocionar um publico deshabitua
do aos. espectaculos. Para pessoas 
que costumam frequentar o cine
ma, nada ha que possa prejudicar. 

Cotação: Acceitavel. 

JOVEM DO CORAÇÃO 

( da. United Artists, com Douglas 
Fairbanks Jr., Janet Gaynor e 

outros) 

E' a historia de uma familia 
que pretendia passar por aristo
. cra,tica e da alta tSociedade, sem 
'.téi: nem um vintem. Dentro desse 
àssumpto desenvolve-se todo o 
filme. Espertezas, inimizades pa
ra cbm o trabalho, certo luxo, 
emquanto uma comicidade vae 
envolvendo os quadros. Esses fab
tos podem parecer que chegu,em a 

prejudicar o filuw, mas, temos 
para nós que não. Ha, alem de 
tudÓ, um final reparador que con
segue' apagar algumas fraquezas. 

Cgtação: Acceita vel. 

LENDA DE AMOR 

{da Ufa, com Annabella) 
:r-

e por alguns mal entendidos, vem 
a se desmembrar, o que determi• 
na a infelicidade da principal 
protagonista. Si algumas passa .. 
gens ha que mereçam desappro'.
vação, como por exemplo, uma 
scena de embriaguez- ha por ou
tro lado attitudes Jouvaveis de va
rios personagens; cumpre desta .. 
car aqui a abnegação da. "prima 

C~o está explicado no inicio donna" do lyrlco, que sacrifica a 
da pellicula o seu enredo é basea- sua maior aspiração para proteger 
do numa lenda muito conhecida o futuro de uma jovem ingenua. 
entre as populações da Europa Devido ao ambiente de algu. 
Central. A heroina, uma jovem mas sequencias, não convem o fll .. 
camponeza, commette uma grave me a crianças e adolescentes. 
falta, que lhe acarreta mais tar- Cotação: 1.cceitavel para adul"' 
de um grande numero de soffri- tos. 
mentos. Varias scenas tem por 1 
local, ambientes não recommen
davéis, e personagens de moral 
duvidosa. Como que coroando o 
entrecho um scenario representa 
o céu, que nos pareceu bem car
navalesco ... Levando em conta 
os trechos acima citados, acha
lI!\l-'i' que este filme não pode ser 
assistido senão por pessoas de cri
terio formado. 

' Cotação: Restricto. 

MADRESILV,\ 

('da. Argentina Sonofilrns, com 
Llbertad La.marque) 

Mostra-nos essa pelllcula a his
toria de uma familia muito uni
clá, que, pelo rigor de seu chefe 

G ULTIMO BEIJO 

(da MGM, com Margaret Suita: 
van e James Stewart) 

Uma jovem nova-yorkina, ape. 
sar de gostar de certo rapaz, ca• 
sa-se com outro por compaixão, 
pois elle estava para embarcar pa• 
ra · a guerra, e porisso não . queria 
deixai-o partiro infeliz. Algumas 
situações duvidosas e o modo com 
que a heroina encara seu éasà• 
mento são factores que acarretam 
a nossa desapprovação. Concluin• 
do achamos que as crianças e 
adolescentes devem evitar esta 
pellicula. · 

Cotação: Acceitavel para adul• 
tos. 

' 



l»?te·1s·1er • ......,......__. ····-.-rt· 
São Paut6;· 12 dé. Fevereiro 'dê "1939·· 

-A Conferencia de mercial allemã e que ;por uw ac.,, -----------
;Montevidell: , 

/OEO'.RESSOU de Mont-evideÚ, o 
;l\.. -sr. Souza Costa, ministro de. 
Fazenda do governo brasileiro, 
·que "1a.quella cidade tomou .par
te na Conferencia dos ~istro;, 
da Fazenda. da Argerrt,ina, Uru
guay, Paraguay e Brasil. Em 
declarações aos jornaes, s. exa. 
affürmou ·regressar ,satisfeiti-ssi
~o. pois -foram afastadas as dif
fl-culdades que entravavam o 
!losso -commercio com os paizes 
,d,o eul. De agom em diante, os 
,Productos ,brasileiros terão tra

_,tamento igual ao- das nações 
;tnals favorecidas que têm trata
'dos com aquelles paizes. Ficam 
abertos os .mercados sulinos, ás 
nossas -mercadorias, -sejam ellas. 
-ln.aterias pr:ima,s ou productos 
Jndustrialisados. 

NOTICI· 1 1 . 
. 

1 

cordo complete.mente estudado, 
o commercio ltalo-sovietico vae 
augmentar de 400 milhões para, 
1 bilhão de Jlras ! . , • ' 

· ,Crise minrste:i:íaf-na Yugo·~ ~---------~·e.~•-·.-~ .... ---·-.,..------------------------'.'- ' . 'st\i~/-: .·.·. ·.· ' 
Raymundo Mello Bra.ga de Men- B R A s I L Finalmente, o sr. Roosevelt re- ),... 1o /~;•···· •• ~.-•• •• 
d onça, · ' ' solveu dar explicações sobre.-.,. o . i'l:. 

que d·issera na Com.missão Mili- · · 

• S.Obre a questão dmmigratoria, 
ó sr. Dulphe Pinheiro Machado, 

o Tendo sido •extincta a Dire
ctoria Provi-soria das Armas, foi 
exonerado -de sua direcção, o 
general Newton de Andrade Ca
valcantl. 

e Foi ·exonerado do eommando 
do "Almirante Salclanho.", o ca
pitão Perry de Almeida, sendo 
nomeado para substiJuil-o, o ca
pitão Raul de Santiago Dantas. 

e O ministro da Guerra auto
risou -a installação ele um posto 
ele remonta, .na 2.• Regiã.o Mi
litar (São Paulo). 

,.que têz parte da delegação hra- Decretos-leis 
;.sileira:, declarou que entre os do .. ,.governo 

. .:quatro paizes ficou deliberado 
federal qti-e se fiscalisasse rigorosamente 

a entrada de -estrangeiros .para 
vedar o ingresso de indesejaveis.' 
:As legislações do Brasil. Argen- PE1:'O sr. 
tina, Uruguay e Paraguay serão _s1dente 
adapte.das a essa idéa central, ass1gnados 

Getulio Vargas, r'rc
da Republica, foram 
decretos !els: 

tomando-se medidas energicas 
para evitar a fraude das leis 
lmmigratorias que tantos pre
juízos -causam- ã economia e ã 
defesa interna dos diversos pa!-
zes. 

Notas economicas e 

commerciaes 1 

e -extinguindo a Commissão 
Central de Requisições do Mi
nisterio <la Guerra. 

o abrindo um credito de 1.000 
contos de réis, para soccorrer 
as victimas do .terremoto do 
Chile. 

e determinando que o governo 
federal commemorc -condigna
mente este anno, o centenario 
do nascimento de Machado de 
Assis .• 

O mausoleu do Imperador 

americano. Elles fora,m :sempre e Ernesto de Souza Campos, ela 
tão gentis com o nosso paiz. Faculdade de M-edicina -ae· São 
Além disso, ,não ha .nenhuma no- Paulo. 
vidade nessa visita -do nosso ac
tual chanceller. Lauro Muller 
quando occupou a .pasta do Ex
terior, fez duas -idas aos Esta
dos Unidos: uma, om visita e a 
outl'a para fazer estação de 
aguas. E é '))reciso notar, que, 
nos Estados Unidos n,w existe 
estação de aguas ... Helio Lobo, 

3. Embaixadores F O r ª m ____________ transferi -

dos os ·embaixadores Carlos 
Martins Pereira de Souza de 
Bruxellas par.a Washingto.-1 e 
Pimentel Brandão de Washin
gton para Bruxellas, 

outro ministro, üunbem vi~itou 4. Machado Para membros 
os Estados Unidos para faz,·r --------da comm:ssão 
conferencias quando as univer-
sidades estavam todas fecha- encarregada de organisar o pia
das ... E~' .assim. a terceira vez, no do l. 0 c0ntenario -do n?'sci
nestes ultimos vinte annos, que men_to -de Machado !fe As~1s, o 
o ministro <lo Exterior do Brasil I m1111stro ela Ecluce.çao designou 
visita os Estados Unidos" j os srs. Abguar Renault, Rodo!-

. vho (',.,areia, Miguel Osorio de 

Noticias 
do 

Almeida, Alceu Amoroso Lima, 
Fernando Guedes, Mario ele An
drade e Peregrino Junio1·. 

R ra.s i 1 ·,• 

J, 2.234 latorio elo Supremo 
------ Verifica-se pelo re
Tribunal Federal, que aquella 
côrte -de justiça, julgou em 1938, 
2 .231 causas e desde sua instal
lação, em 1891, 56.2G8. 

2. Membros Foram ,escolhi
-dos .paro. mem-

bros da Commissão -de Plano da 
Universidade do Brasil os Pro
fessores Azevedo -do Amaral, da 
Escola NaC'ional -de Engenharia. 

USE SO'MENTE 

5. "Ingleza" dos 
o 

Commcr
Synclicato 

ciarios -de Porto Alegre vac so
licitar ao governo federal a ado
pção d·a "8emana ingleza." ,em 
todo o tcrrltorio nacional. 

fü Transportes Para estu
dar o pro-

hlema dos transpor.tes ·no muni
cípio, o -sr. Prestes Maia, Pre
feito da Capital, -acaba de criar 
uma Commlssfto de Estudos de 
T'ransportes Colle-ctivos do Mu-
nicipio. 

tar do Senado. Desmentiu que R E.A!LÍSA~~-g~'-<Jm · '.B'E\Igra:;:' 
tivesse affirmado estar a fron-· 4o, cony~sações. entre o sr.:\ 

. teira americana. !lla Fra,nça ou Stoyadinovitch; chanceller yugo-:I 
no Rheno, accrescentando que elavo :-e o ~r. G~f:encu, cha;nceller; 
"tanto os applausos como os ata- rumeno, qu,a(ld0i'·;1Segu-ndo ae no-· 
ques ás suas :palavras, ,baseiam-. ticiou, ;por· divergenciáe interruu,-' 
se em má interpretação della·s." relativanieri'.t,-e . ."ao probléma <l.a. 
Concluiu em seguida, que a :po- minoria·. <mitá; ,cinco ministros 
litica · internacional americana pedlrá;m 4énii-ssão. Em çon.se. 
repousa em serem os Estados quencia desta. demissã"o todo o 
Unidos: -i·\:· gabinete ca.Iliu, .se;~o sub.stltul-. 

a) contra allianças militares i -·do ,por outro, ,chefl-a:do pelo sr.:. 
b) a favor do commercio mun- Zvetkovltch. · Embora tenha ca-' 

dia! livre; hido appa11en'temente ,por motl• 
e) sympathlcos á ,limitáção dos _vos de orde;n;t interna, parece 

armamentos; que o •sr. $toy;a<Il·novitch pediu 
d) sympathicos ã independ-en- demissã.o !P0r,.,,-rmotivos de ordem 

eia .politica, ·economica ,e social Internacional_;... Não .se deve es
de t.odas as nações. quecer que 'PQ.Ucos· dta.s antes, o 

Discursos! ..•. , 

o· O ·Sr. Chamberlain falou :Pe
rante o Parlamento -inglez; re-
memorou a visita a Roma, di
zendo que as conversações se ti
nham -realisado ·em ambiente de 
grande franqueza e que itodos os 
objcctlvos tinham ,,idq alcança
dos. Tendo o -sr. Mussolini ,af
firmado que sua .pcilitica ·ere. de 
paz ·e que repousava •sobre o 
"eixo", o sr. Chamb~rlain o ln
for-mara· ,de que à ~ cooperação 
francocingleza ·era a base de sua 
poÜtica. O "Duce" ·,e ·o -conde 
Ciano lhe affirmaram que a rta
lia não tinha pretensões terrl
toriaes na Hespanha '.e ,por dsso 
o sr. Chamberlain ·espera que, 
com o fim da guerra, a Italia-
possa •entrar ·em accordo -com a 
França.· E· por ultimo, referindo
se ã sua visita ao Santo Padre, 
affirmou o -estadista brltannlco: 

este.dista Yugoslavo -convidãra o 
conde Ciano · !!)ara uma caçada. 
de patos ! , •• , -, 

'·Jt t .. , .. "' n erpre açao .. ... '\ 

i. O 'Sr, Funli'\ , ;novo ,presldenté' 
.. do "Rele_hsba.nk" dêciarou 1 

que•? «iazis~o .rejeita ,a infla-i 
ção, mas que IO' a:ugmento da clr•. 
culação não é -inflacionario,· 
qua.ndo h.ouver ... ,.augmento de: 
prodqcção de ·· niércadôr~s. E· 
como· 6 sr. Fuzlk •espera:.aiig,men. 
to dê,',producç~·:.vae emittir pa. 
pel moeda ,sem lastro, ,porque. 
não s">e ;j;r,ata, de inflação ! .•••.. 

A guerra sino japoneza) 

NOTICIAS _.de Tokio dizem que~ 

·•• O l\linlstcrio da Agrieo.1.Itura 
··acaba de esto.belecer as bases 

de padronisação do pinho des
tinado ã ex.portação e por seu 
Serviço de Defesa Florestal vae 
tomar as providencias necessa
rias para acautelar o patrimo
nio representado por essa ri
queza. 

-~ Nos nove primeiros mezes de 
1938," a Dine.marca comprou mer
cadorias brasileiras no valor de 

.~:· 13.935.000 corôas contra 13.613.000 
corôas em 1937. As importações 

· brasileiras foram no valor de 
4.927.000 corôas contra 7.646.000 

· em· 1937. 

·e :Foi a.utorisado o abatimento 
de 10';,., nos fretes de transpor
tes de cafés da safra de 1937-
1938, nas. estradas de ferro da 
União. 

SERA inaugurado a 16 do cor-
rente, na Cathedral -de Pe

tropolis, o mausoleu -de D. Pe
dro II e da imperatriz D. Th<>
reza · Christina. S. Em. o Sr. 
Cardeal D. Seba,stião Leme ce
lebrará a Missa, devendo falar 
durante a inaugurn.çito o sr. , 
Francisco Campos, em nome do 
governo ·e o -sr. Max Flcuiss, em 
nome do Instituto Historico. A 
Commlssão de Honra é formada 
pelos ,srs. Getulio Vargas, Pre
sidente da Republica, Príncipe 
D. Pedro de Orleans e Bragan-

HO 
do Dr. ALBERTO SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

LA'BORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

"Será um privi.legio difflcil de 
se -esquecer, ouvir dos lo.bios do 

.P.ontifice, as -expressões de ad-
• miração e affeiçã.o que alimen

ta .pel-a. rei, -pela rainha ·e pelo 
povo do Imperio Britannico." 

• Em discursos da opposlção, 
man-lfeste.ram-.se os -srs. Archi
bald Sinclair, -major AttU!e e 
Greenwood. O -primeiro dcclaTou 
que a ·opposição ,receia que a 
Hespanha cahia cm :poder da 
Allemanha e <la Italla, o que vi
ria constituir um ,perigo para o 
Imperio e chamou a attcnçiio do 
governo ·para a. gravidade da si
tuação da Hollanda, ameaça-da 
pela Allcmanha. O -major Attlee 
defendeu a republica hespanho
la, fazendo o· mesmo o ,sr. Green
wood. 

o .Japão ·,está :preparando a. 
"offensiva <la :primavera" e que 
talvez decla,11e guerra. á. China, 
para ter o db.'eito de bloquear ·e 
pe;ra · .não se ,ipreoccupar -com os 
direito,9 ,de '\terceiras ipot-enclu", 
Das ,linhas de frente nã.o vem 
informações .. de importa:ncla, mas 
na fronteiro do Mandchukuo 
houve _llllai_-, )J.m incidente entre 
russos' oê_' nipponicos, ·. · · · 

8
·-::: N . ··-· ...... :: __ ,_ ~t1 c1as 

·e O Prof. Antenor l\lachado, 
do Instituto -de Chimica Agrico
)a; 'conseguiu €Xtrahir do "füha
.'lnUY",. -planta existente em gran

. ~de quantidade na bacia amazo-
' nico, um ·succedal'leo da agua-
_iraz. · 

_, O petroleo de Lobato 

ça e -sr. Epitacio Pessoa. 

Navios para o Lloy~ 

A Pôs .ter sido noticiado que o 
Lloyd Brasileiro firmára 

contracto com os ·estaleiros de 
Hamburgo, ,para a construccão 
de 4 va-pores, publicaram os jor
naes que essa construccão ainda 
dependia de concorrencia. O .Al
mirante Graça Aranha, director 
do Lloyd acaba de esclarecer a Q engenheiro Glycon </e Paiva, questão, affirmanclo que o. con

dircctor do Serviço Geologi- correncia já foi feita. Quando o 
\Co, do Departamento de Produc- Llqyd. ve.rificou a necessidade, ele 
,ção Mineral, do Minlsterlo -da augvi:entar sua frota ,abriu con

. · !''.Agricultura visitou demorada- correncia para a construcçã<:> dos 
pnerite ·a zona de Lobato-Itapa- navios; venceu-a um estaleiro 

· . _g-ipe. Regressando ao Rio decla- hollanclez. De -posse dessa .pro
.T0U aos jorna<es que a zona é de posta, 0 Lloyd se -dirigiu a ou
ifacto petrolifera e que vão ser tros estaleiros •europeus inda

···,-c'!ree.lisadas novas sondagens, tan- gando se poderiam acompanhar 
···'liis• qúantas forem necessarias as vantagens dadas pela empre

!P:1-ra :Poder-se explorar c~mme1;- za vencedora. Verificou-se ,1ssim 
. _c1almente o petroleo. Serao fe1- ! que os ·estaleiros de Hamburgo 
: tas t?mbem so_ndagens para a I eram os que apresentavam -me
.r~sqmz:t ?e helmm, que se sup- lhores condições e ,por isso lhes 

_ ·:,poe existi~ _na zo11a, _dadas as I foi dado 0 -contracto .• , · 
· ·--,,suas -condlçoes geolog1cas. As 

11.naJyses do petroleo obtido fei- • • • • 
tas' ,pelo Departamento de Pro- Aux1ho ás v1chmas do 
ducçã.o Mineral mostraram que 
·D petroleo <la -Bahia é igual aos 

·fnielhores do imundo e dos que 
\iofferecem . as. menores difficul
'i~e.der/ á:.refinação. 

.Noticias militares 

:(• O "Almirante Saldanha", que 
;chegoú ao Rio na semana pas
·:eada., foi recolhido ao dique "Rio 
;de Janeiro", afi.m de ser repa
;Tado. 

terremoto do Chile 
··t, 

A Lll;M do auxilio official, cm 
todo o Brasil se organisam 

subscripções ·e se recolhem do
nativos para as victimas do vio
lento terremoto que attingiu o 
sul do Chile. Milhares de 1oses 
de vaccinas e sôros já foram en
viados .pa1·a o Chile; diversos 
av10es transportaram material 
sa-nitario, ,emquanto por mar vão 
ser enviados generos alimenti

"• Havendo falta de officia·es cios, -café, assucar, herva-mate,. 
,:subalternos nos cor-pos de tropa, 1 etc. 
·;o ml-nistro -da Guerra determinou 
:que os tenentes que servem nos I A viaO'em do sr. Oswaldo 
:c.P.O.R., e os qll'e s.e ach~m. em 

1 
"' 

,
00

mmissão, ·sejam substitmdos 1 _____ A ___ h ______ _ 
;p o r =pitães, recolhendo-sei ran a· • • 
;e,quelles ás suas unidades. 

re Assumiu a direcção do Col
legio Militar, o coronel Octavio 
ne Araujo Fonseca. 

, A -bordo do "São Paulo" ~ . d irealisou-se a 'transferenc1a o 
:comma.ndo da esquadra ao almi-
1rante Mario de Oliveira: Sam
tJ>aio, que substitue o almirante 

FALANDO .-sobre a visita 1? 
sr. Oswaldo Aranha aos Es; 

tados Unidos, -declarou o s);'., 
Freitas Valle, titular interino 
ela -pasta: 

"E' natural, a visita do minis
tro Oswaldo Aranha, aos Este.
elos Unidos. E a:inda ficamos 
devendo muitas visitas ao povo 

:'11.: 

*-'* fiMMM6Gl4iiiM Sât&@ 

EXTERIOR 
A questão hespanhola 

DE.ANTE '(}o avanço rapidíssi-
mo dos nacionalistas d9cla

rou-se claramente ru "debac],•,'' 
da Ca:talunha. Os -srs. Ma11uel 
Azaíía, Negrin, dei Vayo, Com
panys e todos O$ outros mem

1 

não serão retirados os soldados 
italianos que -se acham na Pe
nínsula Iberica. Esta affirmação 
causou ·mais uma -retracção da 
diplomacia anglo-franceza em 
relação ao governo de Burgos, 
que -assi.m é ·novamente preju
dicado pelos seus "amigos" to
tali tarios. 

bros do governo republicano, " f 
transpuzeram a fronteira refu- .,,,. · ronteira dos Estados 
g-iando-se na França. O mesmo 
fizera1n os Testos .do -exercito re
publicano, -tendo ,passado para 
a França, dezenas de milhares I 

:Unidos!. .. 

Durante a ·reunião do Parlo.
mento um grupo de manifestan
tes pretendeu i_ntroduzir no edi
ficio um caixão funebre e va
rios guarda-chuvas! ... 

o, Falando em Hor-nsea, lord 
Meston, presidente do Partido 
Liberal atacou o governo que, 
em seu entender, "se mostrou 
se preparar para a -guerra." 
inca.paz -de garantir a paz ou de 

e O -sr. Halifax falou -em Hull 
e disse que a Inglaterra se -estã 
rearmando rapidamente; elogiou 
a ,política do sr. Chamberlain -e 
reaffi.rmou as garantias dado.s 
pelo ,sr. Mussolini. 

de homens, entre os quaes_ al-1 EM -reuni~o -secreta da Com
guns milhares de estrangeiros. missão Militar do Senado 
As informações ,procedentes ele I no1•te-americano, o Presidente 
Paris accentuam tambem que, Roosevelt affirmou segundo se 
esses homens l?~in comsi-go ar-1 noticia, .ª necessidade dos Esta- • Sobre o leão britannico fa
mamento nov1ss1-m9, entre o dos Untdos darem ,apoio irres- !ou o velho Lloyd George, af
qual, aviões, artilharia e ta.nks, 1 tricto á França e á Inglaterra.. firmando que "o :pobre leão in
o que mostra serem falsas as, Do que teria 'transpirado dessa glez, difficilmente consegui-rã 
allegações de que sua derrota j 1'eunião -deduz-se que O -sr. Roo- salvar-se •sem .perder -parte de 
era devida á falta de recursos sevelt acharia que as nações to- sua juba e algun.;'> dentes"! ... 
materiaes. talito.rias •só ,podem -SPr detidas E r· . 

em sua marcha -por uma -coope- ~ . -em _1m, ,par';- -termrnar .ª 
• O governo francez -enviou a ração de todos os paizes amea- serie -de discursos mgl~zes, mais 
Burgos o -senador Berard, para çados ·e que clle pessoalmente um do sr. Chamberlam, p_rovo
inielar as "demarches" referen-

1 

é -contrario ao Isolamento dos I cado_ ao que -pa-rece, -por rnfor
tes ao restabelec-imento das hôas Estados Unidos e favoravel á macoes •secretas -de que a Alie
relações entre a França e a Hes- sua intervenção declarada na manha atacará a França antes 
panha. Recebido muito bem pe- política internacional. Nessa oc- de emp:ehender a marcha sobre 
las autoridades nacionalistas, casião o sr. Roosevelt teria de- a Russ1a. Falando a 6 do c?r
sua presença em Burgos, causou clarado tambem que "-a frontei- rente, o ?hefe do go_ver~o -In
lrritação na Italia, onde os jor- ra dos Estados Unidos ·está na glez re:a-ff1rmou . a sohdar1edl;,de 
naes ·advertem o general Franco França". . . ~ranco,rngleza dtz?nd~ que os 
de que não -se deixe "manobrar" Na F'rança e ·na Inglaterra a mteresses e ª -soltdariedade que 
pela França. A esse res.peito in- promessa do Presidente "ya9:kee" unem ª Inglaterra e a .França 
forma-se de Londres que a visi- foi muito bem -recebida, emquan- são ta_es. ?ue, qu~eS{luer a.mea
ta -do senador B6rard teria sido to na !ta.lia e na Allema.nha cri- ças a :nteiesses vitaes da Fran
pedida pelo proprio gener-al ticas violentíssimas foram des- ça, seJam_ quaes foren: as_ ·Suas 
Franco, desejoso -de ver o mais encadeadas contra elle. Nos Es- P:~ceclencia.s ·provocara? imme
brcve possível, os allemães e os tados Unidos, tambem, a opposi- diatamcntc a -coo.peraçao deste 
italianos, fóra do tcrritorio hcs- ção ao sr. Roosevelt se mani- paiz." 
panhol ! . . • festou energicamente no Senado; 

Russia e Hungria 

do Mun:do 

1. Alliança Noticia-se ,que 1f: 
coronel Baptiste.; J 

chefe do •gov-erno cubano 'e qufif 
esteve cm visita ao Mexico te.,, 
ria . '))ropos'to u-ma alliançà, ~lli
tar entre os Estados Unidos, o 
Mexico e Cuba, ,para. ,a defes3i 
das Antilhas, · 

2. Agredido Por motivo da' 
:nomeação .para 

a Real Academia .de Medicina 
Flamenga, do dr. Mar.teus, qu& 
após ·a guc.r.ra fôra ·condemna. 
do por trahição, o sr. Spaalc,. 
chefe do governo belga. foi ag
gredido por -um gru.po de ex. 
combatentes, · 

3. Milicia Com grandes de• 
monstrações ma.r. 

ciaes foi festejado !Ila I'talia, o 
16. 0 anniver~rio da Mlllcia, 
.Fascista. 

4. Deibler iFalleceu -em Pa,. 
;ris: _Henri Anatola 

Deibler, -carrasco offic!a.l <la. 
F-rança. 

5. Militar Considerando 
------ -circumstancla.s ac• 
tu8Jes da. Euri>_pa, o governo -su!s• 
so foi autorl-sado a tomar even
tualmente, as imedidas de cara~ 
cter militar que achar -conve. 
nien'tes, entre as quaes a de con• 
voca·r unidades com effectlvos 
completos. 

6. Explosõ~s l!l m Londres; 
em Liverpool e 

em outras <!Idades -inglezas tem
se ma,nifesta:.do ·novas explosões, 
attribulda.s a .terroristas frlan• 
dezes. 

7. Submarino Em c o n s ~ 
q u en ela da 

9 O Conselho Fascista., em sua 
reunião accentuou o enthusiasmo 
que animava a todos os fascis
tas por causa da victoria do ge
ner.a,1 Franco e ,pela -solidarieda
de demonstrada em todos os ter
renos -pelo discurso do sr. Hit
ler. E o sr. Virginio Ga.yda, co
nhecido jornalista italiano Ps
creveu no dia immediato, que a 
victoria -da Hespanha é italiana. 
e que antes -da victoria politica 

os senadores Clarck e Johnson 
exigiram que o Presidente .pres
tasse informações sobre a venda 
ã Franca -de aviões com segre
dos militares; o senador Walsh, 
do mesmo Pa.rtido que o sr. 
Roosevelt (democrata) -deC'larou
se contrario r, politica <lo Pre
sidente e o senador Austin de
clarou que se devem vender 
aviões tambem á Allcmanha e 
á Italia. 

, um acciden.t.e, naufragou o gran
JNESPERADAMENTE a Rus- de •submartno ja.ponez "I-63", 

sia ord(>nou o fechamento de que deslocava 4.635 toneladas-, 
sua legação na Hungria, pediu- perecendo 81 'tri-pulantes. 

O ex-Presidente Hoover falan
do no Conselho das Relacões 
Exteriores criticou o sr. Roose

elo ao governo hungaro que fi- · 
zesse o mesmo com a que tem 8, Deterding Falleceu "sir'' 
em Moscou. Em -nota off!cial o Henri Deter• 
governo sovietico diz que a Hun- ding, 0 "Napoleã~-Petrol~o", 
gria tendo adherido ao pacto organisador da. Royal Dutch Co. 1 
anti-Komintern, perdeu sua in- grande cmpreza Tiva! da "Stan• 
dependencia e se tornou vassala dard 011", de J'ohn D. Rockfel• 
do "eixo" Roma-Berli-m. A ru- ler. 
ptura das relações diploma'tivas =:::,-============== 

FRACOS e 
.ANEMICOS 

TOMEM 

I· Alfaiataria lngleza velt, dizendo que este leva o 
paiz ã guerra, Accrcscentou que 
"não ha o .menor perigo de ata
que militar por parte dos Esta
dos totalitarios" e que a políti
ca actual ·exige armamento em 
·excesso '.'pois, affirmou, se es
tamos di-spostos e. .provocar, 
tambem devemos ·estar prepara
dos para impôr ess-a política." Ao 
sr. Hoover, respondeu o sr. Ic
kes, secretario do Interior, che
mando-o de : "homem desanima
do e d-esilludido" 1 .... 

entre os dois paizes é conside
rada favoravelmente em Roma, 
por approximar mais a Hungria 
ao "eixo". Em Londres ella é 
interpretada como uma ameaça 
russa á Polonia, Lithuanla, Le
thonia, Rumania, etc., ;para que 
não, -se approximem elo "eixo". 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
VINHO 

CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

Acce1t.amos FEITIO de temos, trajes de 
e tallleur. 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

rigor 

Grande sortimento de casemiras naclonaes e 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161 
TELEPHONE: Z-5976 

• 
Ha um detalhe curioso a refe

~lr; emquanto a Russia Sovieti
ca rompe com a Hungria por
que "se tornou vassala do eixo 
Roma...Berllm", noticia-se que 
vae a :Moscou uma missão com• 

TOME SÓ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

, 

• 

,._ -.... 
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Federqção das e 
de 

, Rel!,1iS.PU:1ie dm#~~o •. na Curia .30. i·etlrantes, a da Penha, com trab\),lhc,m •sem <lescanço. :Devem 
fíMetr-0pplit'w.m,,, ili: il'!!tiniào mensal 21':-e 'i do Convento do Carmo, ir '!J·rbcu'ràr os seus Cc:i!1gregados, 
da :{;\~~ração MO.'l.'iO.na: Alêm'do com 20. Do interior, e, .que en- ,levalcos -ao Reüro e ;iroç:eder 
::aevd1ll,o. Sr. '.Pe. ;l:riµéu Curs}:f1á viou maior numero foi a de eneriica,men't!! çorn os faltosos, 
::de M9-/frai S, J;, ;Dlrector da. J:Undiahy. com os que se -esquecem de sul!,,s 
!Fj!der~~~o, rto~m lugar á obrigações. Sem o trabalho <los 
'mesa.,, Í)l3:,Rev.i~Õ4~ .~-.. PEt ~d<,'lc RETIRO Dp CARNAVAL Presidentes' <las Congregações 
dlng, ·s·, -J., Pe. ~{füél<l«, s .. j';, nada se fará; elles se equiva-
P.e, Fr~ndsco ~iei:inann,,, s., .Y.-t '.Aprox~z:xwndo~se o .B1lt,i-ro d<:> lem aos offlcia:es .subalternos <los 
D., vigar1o <J.e Il»raJ::iuer-a ,e Pe;: .Carnaval, o Revmo. Sr.-:·P,e .. Cµr:'. -corpos de ex;erdto, sem os quaes 
Antonio NêgrJ, da Mãtriz ·de :,si'.no de Moura -insistiu ~obre a .as batalhas não são ganhas. 
.Santo .o\ndré :e o l':l_r • .:f~~.ê Y)U.!1-r; fr~uencla dos Co,ngregados aos Nesta ultima semana é que ,nas 
iPresldente <J,a. Féilérá.'çíío. Exerciclos Espirituaes. Devemos· Congregações se sentirá o tra-
• sêr .so:Ldàdos de Christo;. tomar ·balho dos verdadeiros <thefes fa-

BETIRO DOS· MENOltES as ar.n\.as e ,combater; o mundo zendo com que ninguem deixe 

,, !No ·â!],icio ,da .reuiÍião,. o Rev.mo. 
Sr. Pe. Directói- da. F~eraçã'ó 
dlstrl-b'uiu os ·(PNlnlos ti~ CoÍi.
grega.,;;ões d-e nnenô'res que· en
vlarain má:lor 1111.unero de ,seus 
metnbfüs ~·:ij;e~l~o ,roo.Usadó .«ios 
dias 29, 30 ,e ·31 «e Jànelrd: · Fo
iram ellas,, a de Sant'Anna, eom 

111ão é lugar de descanço, é lugar .de inscrevei·-se para o Retiro d-e 
de trabalho, de .Jucta. Esta só 1939, 
<:essará no fim da vida e até lá 
devemos ser ardorosos ·e estar 
v.igilantcs, não nos deixando do
minar pelo -somno da indifferen
ça, da preguiça. 

Para o Retiro é necesse.rio que 
os Presidentes de CongrEigaçõeS 

i 
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rmportaçáo Dírecta 
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CASIMIRAS 
Autora - Printe:ic - Piitiüba 

Naclonaes e Extrangelràs 
CASA ALBERTO . 
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'(De -nosso correspondente} 
Esteve :nesta localidade em 

,missão d.e propaganda da Cru• 
zada <la Bôa Imprensa o Rcv-mo. 
Sr. Pe. Marcos Reichert, S.C.J., ! 
de Taubaté. S. Revma. visitou 
esta Congregação, que adquiritt 

1 

a·rlan· . . ., (. 

. . i· ~ ' ", . f t_"a: ·, . ,1. :t.a. 

.1 Nomeado o novo Dlrector 
das:, 1.,iga:, ,pas~ Senhoras Çatholicas 

nessa occas1ao vaUos'ós 
para sua Bibllothcca, 

livros 

CONCENTRAÇÃO MARIANA 
DE BOTUCA'.l'tJ' 

De c.ccordo co)n os estatutos 
da Liga, das Senhoras Catholi
cas, era Direotor d·essa associa
ção S. Excia. Revihà. o Sr. Ar
cebispo Metropolitano. Essa alta 
cÜstincç1io cm. um índice signi
ficativo d o part!cularlss!,mo 
o.preço que o grande Prelado vo
tava á Liga, bem como <la im
portanc!e. excc.pclonal da obra 
por ella realisada. 

Com o fallécimento do gran
de Arcebispo, ficou a Liga ,pri
vada de seu Directcir, pelo que 
a Autoridade Ecclesiastica de
signou, \para ,substituil-o, o 
Revmo. Sr. Pe. J. Danti, S. J., 
Reitor do Collegi-o São Luiz. 

'A:. esco!lía foi iextráot'dlnarfa• 
mente feliz. Por suas .virtudes~ 
sua intei!ig_enç4l, e ·seu grand~. 
saber, o· Rêvmó. Pe. J. DanU. « 
uma das mais <11otaveis flguriLS:· 
de nosso Clero. O e~plrndido, 
progresso verifi<:ado, sob sua -dl• 
recção, · no Collegió · São '.1;,uiz, at-i 
t'~ta bem sUàs qualldíi.des d~ 
org,anili!ador eJ,de ,homem de ac-i. 
ção. E .sob sua o.lta dlr.ecção a,: 
Liga das Senhoras CMho,llcas', 
continuará a ~rogredlr certa1 
mente,, pois que tem á l!Uà · t~ta; 
<luas figuras como seu novo· Di<t 
ree'tor e sua insigne ,presidente~ 
d. Olga de Paiva Mcira. 

Está marcada -para 21 de Abril 
<lo corrente anno, a grande Con
centração Mariana a. ·ser reaH
sada na cidade de Botucatu'. O 
Revmo. Sr. Pe. J, Melhado 
Campos, Dir0ctor .da Federação 
Diocesan·a, acaba de divulgar o 
seguinte appello a todos 03 

Congregados e catholico.s da 
Diocese: 

Noticias do lnterior-1 
'1,•:i,•' -; 

J)APIVARY, 

VWa Vicentina . --
A Conferencia <te São João 

Baptista entregou ao Conselho 
Particular, çomo fundo de reser
va :para .a construcção da Villa 
dos Pobres, a importancia de 
2 :900$000. 

Acção Cathollca 

tação de S. Excia. Revma. o St'~ 
D. Nery, de quem foi secreta, 
rio. Foi ordenado · em 1922 e em 
1926, ,por motivo do fallecíment~
do Revmo. Sr. Conego 13<'lntci' 
Dias de Almeida Lérne, 'li'igariQ 
de Limeira veiu ·substitull-o nes~ 
ta Parochia. De seu grande es• 
pirito apostolico, falam iHl dl• 
versas associações que iundotl 
nesta cidade: Liga do MenJno 
Jesus, Congregação Mariana, 
Apostolado da O.raç§,o, Conf.ra~ 
ria de N.• s.•, ,da.~. Dôres, Liga/ 
de São José, Pia União das F!., 
lhas <le Màrla, Acçli.ó Sockll ca .. 
tholice, e Legião da Bôa. IIl)f 
prensa. Em 1936, S. :Re{i.ma fol 
nomeado Conego Honorário . ~ 
Ca:thedral de Campinas. ' ";!': 

l!lstiveràm .nesta ·cidade (exo1 
Villa Americana), <luas 'Missio"' 
narla-~ de Jesus cmicificado, dEI 
r!ampmas e quas .represente.ntes. 
dà Acção Cá:tholica. de. mesmat 
cidade, >encarregadl!!S d-e organi•. 
oo.r a Acção Cathalica <entre ~ 
elemehto operaria feminino. Rt,e.•' 
lisou•se ,para Isso, üma, conéor..
rida ràunj.ão, sendo esco1hld,
uma directoria -provlsor.Ja êncat'• 
negada de inlcian os trabalhos. 

Retiro em Campinas_.· 

Coleoio Santa Aeostlnb o 
:cs_OB INS.PEÇÃO FEDERAL}' 

; :ç#eriía~7 ç ~fmi~itlte~émto:. 'c\lJ'80· primarfo e 
gina,5ià.1. l\íati:.f41'las · àbertM. Estíio já. funclo• 
na,ndo as aulas Jm@ os !}JU'SOS priJµa,rlo e de 
admissão, Aceim;o:ws tl'ansfel'ílncias inira todas as 
séries ginasiais. O Colé~lo acha-se situado no Iu .. 
gar mais alto e salubre da. Capital e possue es .. 
paçosa,s salas de aula e laboratorlos bem. provt .. 
dos, amplos salões e vastos pâteos pará recreio, 
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, o . falléciiiiei>.to do Sànto Padre Pro XI, occorrido na m:idruga\bt< 
Num. . 3a_ij de ante-hon~:qi. causou uma profunda. impressão tambem .n~, Cir"I; 

Í1111 o seu glorioso R:1n,tíllcad1, -pio XI 
âu escrilJto um caoitulo de' insuperavel ~elleza na ~isltlria ~a torcia 
fb '.'falleclmento do Papa e ~ conclave para escolha do seu succes~or 

culos da. politica internacional, pela repercuss~ aue esse doforosca 
. aconteeim~rito irá ter nesse caril.tio, 
. ~·.~ ... ·;,' . . . . 

Pio :u se distinguiu etn. mil e uma; formas de activid.ade. O.: 
inca,JÍ&i~él o~ga,'~Ík!lor da. A~:~~ Cà.tholica, o Papa. das Missõe,s,. ~ 

. . ·.• ,',-h, ::t . '·-. .·, ' ' ·:-. ','-: .• ', ·, .. ~.' ,: 
Eucharistia e.e ~i'iano, na devOlli;o · ao Santo Rosario, fôi nãoi, Dlé'!I, 
nos notavl!I ''nó éalnpo politiCÔ. 

Ha 10 aii:nos ~sombra.va. o D1Uí1do. COill. o Tratado- de. ·I,fitrio* 
gloria sufficiente pa,ra. ·. encher unt -:;ponfüi~;;;{:E :·~:-~t~\~i~~. 
o apogeu na face politica doseu. :JlO.ntificà:~. n~:; do~r:,i~~\~ 
iollros. E os momentos de lilcta ·e ;de dor ·que. estés <1°Q· ~#@i(lhlJ 
proporcionaram não diminuiram, mas, pelo contrario/elevi~~tul · s. Eminencia o Cardeal Pacelll, Se.cro Collegio e os altos digna- , · · · · · · j. Caim e. morte de Sua Santidade 

~ ~:pe. Pia XI, encerra-se um 
:).>olltificado dos mais gloriosos, 
;,xcellentemente .caracterlsado 
·pelal! .palavras o.ttribuidas a São 
~e.lachias: F I D E s INTRE

~.ID.A. l 

cessor, uma· série de tocantes o 
significativas cerifü~nias. 

,1'' 
é quem governa a Igreja. 

a,tµd:a2rr~is; o que pa,recia impossível. . 
tarios da côrte. Se o Papa ainda ~ . { 

Actualmente Elle mantinha uma posição unica, Quando toda ái A Cidade Eterna, . nesses <lie.s, Desde .,que ><? Papa adoece, 
. •/ 

conserva forças, faz aos Car• 
deaes as u!Ume.s .recommenda- tradicção e .• força moral foi : banida do mubdo, e os chéfes d~· go,. 

verno valem pelo numero de càhhões que apoiam suas )!ála,vràsf 
está suspensa por uma dôr in
dizível, que se repr~duz em todo 
o orbe catholico. E 'as almas dos 
fieis elevam con'tLnuamente ·suas 

apreserttandó •SU;~ molestie. -sym-
ptom;;_s g1·aves, o Secretario de çõcs e dá a benção ás pessôas . · , 

4IU1a.ndb os reinos e imperios ruém por terra ou,. seus trtitl'â• S4il 

r ç~:izi a intrepidez da fé, o des
J$so)nbro -e a coragem de ·suas 
\1.ttitÜ<J,es, o 1mmor'tal Pontífice 
'.êau~c~do na .madrugada o.e 10 de 
Jl'everelro · escreveu um ,capitulo 
/Aie. · insupera vel bellezo. na. 

\J}ts.tprl<a da Igreja, em que 

t1·a.1Íiifottnaram em tlteres; quando a phrase - qlil!fn foi ret · sem~ 
pre. tettl lnagéstade .f_ já ~da significa, pot·que os govtrnantes sã-.: 

Estado ,communlca o aconteci- presentes. El 1110 -cas~ de .. ;pro
niento ao Cardeal decano,. aue longar-.se a agonia, eJguem lhe 

faz o. Jeitura ,da. Paixão de 
adventícios que sobem como um balão para depois desapparecereni i 
sem deixar rastro de si; quando s6 a força vale, htimaname,nté l 

' Aipós O ultl-mo ,susplr-0, 0 cor- falando, só elle, sem poder humano, e sem soldádos, ousava eirti:-erl:.i/ 
t,>o do P.a,pa é confia.do â guardá. ta.r todos os inimigos e se impunhà pela for.~a moral de wna. pe~ 

dos penltenclarlos de São P.e- sonalldade uhlca, que a dignidade pontificia fez resple11tler éoino wb 
dro, que .rezam o Officio dos dos maiores Chefes que a Providencia 'concedeu á Igreja. em todoii 
mortos. O goVel.1Ilo. 1proviscrio da os seculÔs. · · · 

_;não.. faltaram ,a heroicidade. 
'íd~~ vi;tud·~~ e a 

',profundeza do .se.

'ber. E' o que nos 
r ... 
revelam as Ency- · 
[.clicas do grande:> 
:J?.apa, seus discur-.· 
t~os, e· allocuções; o·; 

arrojo. de sua diplo-;; 
. ;macia, mas sobre-: 
.tudo o esplendor de· 

,;vida de oração e 

; 111niã-0 com Deus. 
Se ,não fosse e. 

.forca divina da Igre
. ja, ,comprehender -
1Se-i.a que ante a 

.anorte de 'l.lm .. a~
J'4entico ,su.per-hoJ;; 
t.anem, na 'l.lnica o.e-_ 
,'lepção legitima des- · 
i,sa palavra, isto é, 
::um ih,omem enrique~\.,. 

f (:ido :pela Providencia 
'1e.om extraordinarios dons naturoes 
',elevados ,e santificados pela graça; 
r~omprehender-se-ia que deante 
r . 
j,da memoria de um homem co- . 

Chrlsto. 

lgrejé. é desde eÍitão confiado o vacuo - é a impressão que nos deu a hoticia. de sua morte;' 
• •. . ,:L, 1 .ao Cardeal camer

lengo. dos fieis na cap_ella do SanU,s- da tal iprazo, muitos Cardeae.t' 
O iprlmel·ro acto simo Sacre.ment-0. Começam, en- não podiam asslstir ao Concla .. i 

do oomerlenão ê tão, ns novemdlales, que são os ve desde o seu lihlcio, chegaildt>' 
't/'erlficar ª .morte do 9 dias . de •servjços íunebr-es0 _. cotn iatrazo a Roma, -em vlrtudêl 
do Papa, desco- das grandes distancias que de-

brindo sua face, o CONCLAVE A ' viam :transpôr. prl.nci-pló• 
após haver feito FaU~'cido o F,a;pa, os Cardeaes quando .só, existiam .ce..rdeaes 
u:ma. oração, e to- do mundo inteiro :reunem-se em europeus ·e occidentaes, era pos .. 
<lB.ndo-a 'tres vezes Roma ,para o Conclav-e, em que si:.e1 a todos -chegar :.a Romà.' 
,com um martello se determinará a pessôa. que de, e,ntes do decltno dia. Mas p&-a 

de marfim, ao verá dirigir a barca de Pedro. os Ce.rdeaes do Rio de Janeiro 
mesmo tempo em Até a eleição de Pio XI, era ou Buenos Aires, de Quebec ou 
que O chama pelo de régra que o ,conclave come- da Austral-ia, o ;prazo de deà 
nome. Em seguida, çasse exactamente dez dias de- dias é evidentemente curto. Poi,, 
volta-se ao ,sassis- pois da morte do Pape., isto ê, isso, Pio XI ,prolorigo_ti-.o e no· 

tentes e diz: "O no dia immedlato ás "novem- actual clmclav.e tOdos os Car•i 
Pape. está .realmen- ., M , 1 

diales . as com a- observanci;i. deaes ;poderão· est-ar a,resentes.; 
te morto". 

. De'pois de embal-1 
'\re:m\i'.do: 'lla ,primeiro' 
noite que se segue a 

!'lleiras vestes funerarias, o cor
po <lo Pontífice , é -exposto no 
apartamento pontti!icio, em que 

MARCA 
FABRIL DA 
MELHOR . 
CASIMI :mo o foi Pio XI, os fi.eis que o . 

Jl,me.vam estremecidamente se, 
'deixassem abater ,pela dôr e as 
);prehensões ,provocadas pela gra•• 
~idade do .momento presente. 

:· Mas se :morre um Papa, a. 

Jgreja é e'ter.na. E daqui a al
guns. dias, o conclave de Car
deaes, reunidos -em Rom.a, . terá 
iescolhido no successor de Pio XI, 

Em meio :is grandes · actividàdês do seu Pontificado, o 
Papa Pio XI foi sempre um fervoroso homem de oração. 
E a vida de piedade foi,·.um dos aspectos mais solientes 
e característicos de .. sua ·exlstencia. A pho,tographia 
acima registra um momerito em que o Pontifice fazia 
sua oração aqui na;tt,rra. No céo, continuará Pio XI a 
rezar 'pela Igreja nij'litante e pelo triumpho universal 

· apena;s são e.dmlttidos a visitai
o _algumas ,pessôas ,gradas. Ao 
terceiro dia, o corpo do Ponti
tice; vestido com os ornamentos 
pontificaes ·e ,a mitra branca., ê 

translada,do :para a Capella do 

Santissimo Sacramento em São 
Ped-ro. E' das mais imponentes 

. ,a 'SO!emnidade da transladação. 
do ·corpo do Pontífice, levado· 

do Vigario de Christo. pelos "bussolanti" vermelhos, .e 
escoltado ,por guardas nobres, 

·P continuador de seu glorioso preces a Deus, ia.o dobrar~m a por sua. vez o •t1,a,nsmitte a to- guardas palatinos, Suissos, .ca-

.. finados os sinos das igrei;a:s. dos os demais membros do Sa- mare1ros ·ecclesiastic-0s, eardeaes, ,.Pont:ificado. f 
A. lUORTE DO ··:PAPA' Por alguns dias, entre ó ulti- cro Collegio. o cor,po dipl-0matico e os prin-

!Desde longa. data, observam
ee, ,por occasião da morte do 
,.Papa ·e da .escoJ,,ha de seu sue-

m:0 suspiro do Papa .e o momen- -O Oardeal :eenitenciarlo Mór ci.pes <la aristocracia romana. 
to final do -conclav.e, o Cárdeal administra ao 1Papa a Extrema Em ,,seguida, -0 cadaver do 
Ce.merlengo, qU:e é actuaitffeente Ul).cção. Acham-s.(: ;presentes o Papa fica .exposto á veneração - ·~ -~ 

Nãn nos tinha ainda chegado a 
noticia do fallecimento ·ao Santo 
Padre, quando escrevemos este ar
tigo, que nada perdeu de sua 
;ictualidade uma vez que o Tra
tado de Latrão foi uma das mais 
bellas · obras de Plo XI. 

Christandade, isobera.ho temporal que 
tinha sob sua jurisdicção uma ampla 
porção do terrltorio italiano, com capi
tal em Roma. Este rw.o fora constituído 
na Edade Media af!!fi de que_ o San~ 
Padre tivesse inteira'·llberdad,.· de acçao 
na Cidade Eterna, não sentmcr'o sua so
berania limitada ou coarctada por ne-celebrou~se no dia 11 do corr. o X nhum outro poder humano. Aos poucos, 

anniversario do Tratado Late- as populações visinhas 'do primitivo nu
rano, em virtude do qual o cleo dos Estados Pontificios foi expon• 
governo fascista, em solemne taneamente solicitando sua incorporação 
accordo firmado com a santa a estes, afim de se éollocar sob a su
Sé, reparou a mostruosa in- prema e suave protecção do Papado, 

.justiça de que o Papado hayia sido vic- escapando por este meio á prepotencia 

\

tima em 1870, com o triumpho das tro- dos soberanos sob cHiJâ autoridade vl
pas garibaldinas so~e as pontificias, e viam. De tal modo, ··com o curso dos 
i3bertura da desastrosa brecha da Porta seculos, sem que o Papado tivesse empre
tpia, que marcou um longo eclipse na hendido uma unica gJierra de conquista, 
/1,'ida politica e internacional da Cathe- seus territorlús estavam consideravel-

rra de São Pedro. mente augmentados. 
o "Leg!onario" já tem insistido s1;1f- Quando, pelo effeito'". calamitoso da 

~

icientemente sobre os numerosos m- pseudo-Reforma protét.tante e do libe
onvenientes decorrentes, para a Santa ralismo o espírito rell!loso foi decahin-
greja, da orientação que o fascismo do na Europa, começãram a se tornar 

rvem tomando cada vez mais accentua- cada vez mais audaciosos os attentados 
idamente, em relação a diversos pontos contra os Estados Pon,ijficios. Nesta obra 
,de súmma importancia para os catho- deploravel, ninguem $.é assignalou mais 
\Jicos. Esta attltude, porém, não nos pri- tristemente do que N~lioleão, que dimi
'va do sensó de justiça, segundo o qual nuiu muitos os Estados do Papa e aca
se deve :i,-ecol).hecer no proxlmo, não bou por arrastar a este, como um cri
apenas,séus defeitos mas . ainda suas qua- minoso ,até Paris, supprlmindo assim, de 
]idades. Por isto mesmo, folgamos em facto senão de jure, a ,autoridade tem. 
aproveitar. o .E/nsejo que a.· data de hoje poral do Pontifice Romano. 

,nos apre$il°ij1:Ja, para elogiar publica e Cahindo Napoleão, foi o Santo Padre 
lformalméilte o Tratado de Latrão. que, reintegrado nos seus Estados. Mas a 
(zejani quaês· fcirettl os rumos futuros do campanha de . unificação da Ital!a, fo
',fascismó, será sempre, para o Sr. Mus- mentada pela maçonária e pelas asso
'.s,Unl, um norão de gloria que ninguem ciações secretas, teve um grande incre
'.Jhe poderá .füUbar. . mento, e por isto chegou a se atirar até 
1 · Examinemos, pois, aquelle Tratado ao Papa, desejando reduzil-o, em Rc-
)01> seus mais importantes aspectos. ma, á condição de um sµnples particular. . * · ,. Desta miseravel tarefa incumbiu-se 

, l como h1ngu~m ignora, ántes de 1870 Garibaldi; abominavel ·stcario -(é Cantu• 
l.!fN1Lif~~~!_J~E.~ _Chefe da·. JJJ,leDl Q ~ ®m sua ~~~e a~~~~-~ª~!-

a /;l'ijem ficava bem a incumbencla de 
cravar seu punhr,l criminoso na.. sobe-
Tania temporal do Papa. ~ 

Quando as tropas de Garibaldi · entra
ram em Roma, o Papa, que havia aban
donado o Quirinal para se encerrar no 
Vaticano, considerou-se prisioneiro, e 
nunca mais deixou seu palacio. E co-
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uma simples lei do Parlamento italiano, muito diverso do que se mÔ'strou poste.': 
poderia o Papa ser espoliado deste ul- riormente, e em sua fileiras não fal.j 
timo e minuscu1«j:reducto de sua sobe- tavam representantes de elementos doS.: 
rania humana, e ·reduzido a um capti- mais subversivos, ao lado de intellec 
veiro mais ou menos disfarçado, que tuaes, aristocratas e até catholicos mi-; 
constituiria para toda a Christan.dade a litantes. 
suprema afro:.:.ta. Neste ambiente de desorganisação ge-

Finalmente, o, Estado italiano era ni• ral, Mussolini sobe ao poder. Como se· 
tidámente hostil á Igreja, a ponto de, fosse do'tado de um poder magico, aque1-:

1 muitas vezes, g?,binetiis:socialistás,.ascen~ la deso'rdein:.que parecia insanavel se, 
derem ao · poder, e tramarem revolução acaimi subitamente ... Os. agitadores, que' 
social e a ruina da Igreja italiana, na ai.rida{:honteni·::rugmm como. leões, co-[ 
propria capi,fal do mundo christão. De meçam:a se transformar em moffensivos 1 

tal sorte que; a poucos passos do Vati- córdeµ:b~ .. E, gradual,mente, as coisas vão, 
cano, tramava-se nada mais nem menos novamente can!n<lo nos eixos, sob a: 
do que·· a total · e tão almejada ruina · da. egide : do honieril êujo prestigio cami• 
Religião Catholica. nhava: decididamente para o zenith. 

* Ao .'mesnio tempo que os :inimigos ex·· 
Manda a verdade que se recm:lheça ternos· do fascismo iam sendo anullados. 

que, quando ·o Sr. Mussolini marchou so- o sr. Mussolini ilp.primiu directrizes no
bre Roma, todos estes inconvenientes vas . ao·; seu partido, e, usando sempre 
pareciam ter chegado ao auge. o Es- desse ascendente kabalistico que é a ca• 
tado italiano, entregue á mais radical râcteristica de sua cârreira politica, foi 
e completa anarchia, estava em vespe- destroçando todos os adversarios inter•, 
ras de uma completa anarchisação. As nos, e imprimindo á politica fascista, 

meçou, então, para a Santa Sé, um lon• fabricas já eram invadidas pelos ver- no terreno· dos factos, uma.. orientação 
go e .doloroso martyí:io. melhos. Gritos sediciosos se ouviam pe- - concreta que foi muito diversa das dou• 

Em primeiro Jogar, diversos paizes las ruas. Um governo debil e talvez tra- trinas da maior parte dos chefes fascls• 
governados por maçons e liberaes, alie- hidor affectava uma impotencia incrível. tas. , 
gando estar o Papa pi·ivado de sobera- Foi neste ambiente, verdadeiramente Ao emvez de depor a monarchia, con• 
nia temporal, reclamaram e conseguiram ideal para que o fascismo crescesse, que servou-a. Em logar de atacar os elemen•, 
a suppressão das respectivas legações se deu ·a marcha sobre Roma. Dizemos tos reaccionari9s, cercou-os de toda w. 
junto á Santa Sé, de .sorte que cahiu que o ambiente era ideal, porque toda a consideração. ·E, lentamente, com uma 
consideravelmente o numero dos embai- enscenação revolucionaria communista prudencia verdadeiramente notavel, ca• 
xadores acreditados junto ao Papa. Não tinha como effeito lógico e fatal a con- mlnhou de tal maneira em relação ã 
é necessario mostrar CilJ immensos incon- vergencia de innumeros homens de bem, Igreja que chegou assim ás portas do 
venlentes dahi decorrentes para o Pa- para os arraiaes f!j,scistas, de sorte que. glorioso tratado de Latrão. 
pado, diminuindo no seu prestigio in- o fascismo não . teve,, maior collabbrador * 
ternacional e privado deste poderoso do que o govei:nó liberal, real ou appa- No que consistiu a essencia deste Tra• 
meio de se communlcar livremente com rentemente impotente, que tornou o ta.do? 
todos os governos do mundo. fascismo . um mal .qµe parecia necessa- Na reparação official e solepinissima· 

Em segundo Iogar, o Vaticano era rio para· querµ qulze$se escapar ao com- de todos os prejuizos soffridos pelá San• 
considerado de jure (comquanto não de munismo. ta Sé. 
facto) territorio italiano. Nestes termos, Um. mal necessarlo, dizemos, sobre• Em. primeiro logar, a soberania tem~ 
~e wn moment() P.,ara . putro, mecUapte &udo· pprque. . ~. fascismQ 48. ,ptão era , ,(0011.clue na a • P"lr• ,_ ,-~ ..... . .... __ ,__,.t.·--··•:-·-···--., .... ~-..:..:.-.,.....·~.J .... .__._.~J., .... ~ ....... -...~.-f-4-••••••.• J -~-·~-_......., 
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PLINIO CORRtl:A DE OLIVEIRA 

. ,,,,1o_ ...... ,,,~.._,: 'A · ·e I ei e ão 
São Pauió~: 19 de. Janefru" d~ 1939 

o 
Di~r-Gerc;n :< .. · · --. · 

FRANCISCO '?i{ONTEIR(),i:~AU() 

.o- Pon:tlflce 
.,ti,ue e. !imprensa fascista - na 
iLtalia e fora della - tenha ci
lte.do de modo dncompleto a al
iocução de Natal, iPToferlda pelo 
'grande Paipa. que o µmndo in
[teiro ainda ,chora. 

Como se rea:liza o Conclave • A Conttitu-icão ''Vacante Sida 
ADostollca." de· Pio X e a auestio do véto civilJ. · 

Em ill'ossa ultima iedlção, :pu
!bJi.camos o ltexto integral da
:quella importanti-ss!ma e,1Jo·cu
:~ão, fazendo nossa <tt'aducção di
·trectamente <lo "Osservatore Ro
mano", orgão off!.cioso da Santa 
Sé; 

De accovdo · ;com o que se vê 
110 :texto do "Osseive.tol'e", o 
Santo Padre, depo1s de ,se refe
t-f.r ao Tratado d·e Latrão em 
termos ,elogiosos, lembrou a par
ticipação que, ;para a reaJi.se.ção 
daquelle accordo, :tiveram S. M. i 
o Imperador-Rei Victor Manuel , 
,e o sr. Beni'to Mussolini. Depois, ; 
1eom :Palavras de uma. vehemen- • 
'eia desusada nos documentos 
l)Ontificios, Pio XI exprimiu o 
me.is amargo. r.esentLmento pelos 
gestos e~pressamente qualifica-
1:los de "brutaes" de e.utoridades 
fascistas, ·e confirmou com Rlla 

autoridade suprema e decisiva 
tode.s as apr.ehensões que o LE
GIONARIO, infelizmente, se tem 
.:visto obrigado a ,nutrir:Ni-nguem 
{Poderá ter uma. idéa do que foi, : 
:,como .modelo de ·coragem apos- , 
.. tolica, o discurso do Santo Pa- l 
dre, ,se não tiver Udo seu :texto 1· 

dn'tegral. 
i Isto iposto, o que faz ,a 1:m- ! 
· iprensa fascista? Publica o dis· ,· 
icurso depois da :morte do g,i:a.n
de Pa,pa, citando apenas a par
!te elogiosa -e ,silenciando o ·resto. 

P11eferimos não ,qualificar ,es> 
~a e.ttitude. 

* / Os iprog,nos'ticos feit?s ip'ela. im~ 
!l)rensa diarla a :r,-espe1to da suc
;cessão de P.lo XI mereceIXl! al
guns ireparos. 
: O !Primeiro delles 
,()r!e'n.tação ,política. do futuro 
'Poriti~ée. · :M:'Uitos jome.es fale.m 

. na possiblJ.lda.de de ser elâti>. uril 
: -,,.:_:..,~~:,ioµ;,,,"6,n . . . 

. . .'.d.e~Ô~óo;~·-anti-'defn~ • 
·,que, 1le.g'Undol'elles, setja. :de sum- . 
me. lmpórtancia 'J)ll,ra oonnecer a · 
tutura orientação da Igreja. \ 

1 Em ,primeiro Jogar, cumpre j 
m.ota,r qué, no Sacro Oollegio 1 
ICa,rdimlliclo, ;poderá haver dl
)Versfdade de modo de vistas ,a 
!!'espeito .. de coisas exclusiva.men

. te humanas~ Entretanto, nem um l 
1.mioo t:ardeal ~e existir, que : 
dlspen.se a.,poio ou eympathia. a j 
qualquer dos -erros dontri.narlos 
,existentes, tanto no campo das i 
11>retensàs demo~cie.s, quanto 1 
,110 campo tota1ita.rlo. · 1 

' Por outro lado, o Cardeal que j 
!for elevado ao t.hrono de São , 
Pedro ffoará., ipao facto, ampa.
·irado !pela :i.nfallibUidade prupa.1, 
!!)elo que' ê impossível que, de 
!futuro, venha elle, a -revogar ,al
go do que diBsera.m seus e.nte
icessores ,ou de pactuar e appro- ) 
,var algum erro sobre o qual , 
iestes ainda 11).ão ·se :pronuncla- 1

1 
'll'am. 

Assim, seja qual for o fu•turo 
':Pape., a Santa Igreja está res-1 
;guardada contra qualquer :pos- i 
: sib!lidade de a,pprovação de er- 1 

.iros existentes quer em .um quer l 
:em outro dos graadeli!" çampos i 
i!I)olttlcos em que, na a.pp(irencie., 1 
/'iestâ. scindldo o mundo ~ntem
; IPOraneo. 
;, 

Ha outra observação a fazer. 
E' a que se refere á dis'tincção 
!entre Car.deaes :mysticos e rpoll
:ticos. :Apresentado. assim, essa 
,distincção gera uma impressão 
,errada. Parece· ella insinuar que 
lha Cardea:es- que se dedicam ex-

(Conclue na 2.• pag.) 

E. · sabido que, por determinação 
/4~ santa Sé Apostolica, só os 

caí:4eaes, reunidos em Conclave 
é que . podem eleger o Summo 
Pontjficé'. A, cerimonia da eleição 
do· Papà' l],esenvolve-se de accor-, 
do com certas_ determinações do 
Codigo de Direito Canonico, com
piladas em documentos por Pio 

X. Os Cardeaes eleitores sujei
tam-se a um juramento cuja for
mula traduzida do latim, é esta: 

"Nós Cardeaes, bispos, presby
teros e. diaconos da Santa Igreja 
ROmana promettemos, fazemos 
voto e juramos, inviolavelmente 
e "ad unquem", que todos e ca
da um de nós observaremos tudo 

Fundado em .São- Paulo o Instituto 
Superior ,. de Cultura Religiosa 

Os Revmos. 'Padres José Dantl e Felix Pereira de Almeida em visita ao 
LEGIONARIO. Palavras do Reitor do coiieoio São Luis 

o que estiver contido na 
Constituição do Papa Pio X 
sobre a Santa Sé vacante e· 
Gobre a eleição do Summo Fon, 
tüice, constltulçãq que começa 
com estas palavras: "Vacante 
Sede Apostolica ", dada no dia 
vinte e cinco de Dezembro . de 
1904, e tambem nas constituições 
"Conunissum nobls" sobre o Ve
to civil ou Exclusiva, como o 
chamam, que foi dada pelo mes
mo Summo Pontiflce Pio X em 
20 de janeiro de 1904 e a de 
Leão XIII "Praedecessores Nos
,firi '\ tendo junto a Inst,nlÇão 
dada no dia 24 de maio de 1882. 

Do mesmo modo prometemos 
fazemos voto e juramos, que 
qualquer de nós que for eleito 
Pont!fice Romano, Deus assim o 

i Deram-nos a 11.onre. e o prazer Rev.mo. Pe. Danti, ,por ser bas-1 Declarou que era a ,primeira desejando, nunca de~ará de de
de sua visita, :na 4.•-feira ul- tanta ,conhecido e admirado em explicação ,publica que fazia do. fender e vindicar integramehte, 
tima, os Revmos. Pes. José São Paulo, difopensava qualquer referido Instituto, b,,m como ai e:,,.;trénuamente, a I!berda.de da 
Danti e Felix Pereira de AI- referencia, e no Revmo. Padre primeira visita nesse Jil<in'tido, _ ~anta Sé, os d!reitos, . tambem 
meida, .s. J., ~espectivamente Felix de Almeida, chegado ha por esperar do LEGIONARIO os tempor11-es, principalmente os 
:Reitor e Ministro do Collegio São pouco ,d·a ... Argentina, onde· ter- um grande auxilio para o _mes- que se ref0t·cm ao principado ci-
Lulz, nesta capi'ta.l. minou seus estudos, queria sau- mo. 

I 

Recebidos :pelos Revmos,. Pa- dar ta.mbem um ,amigo e cone- O · Instituto Superior de CÚl· v.JI do Summo Pontifice, e de 
dres Luiz GonZl!,ga de ,/\,lmeida, ga de infancia. tura. Religiosa, prosegulu O R,e. · novo p,:esto.rá esta mesma pro-
i\Tdgario .de ~a:nta Cecllla, Lino verendissimo Padre Dantl, y)sa tneS3l\ e ,iuramento, depois que 
Corrêa d·e Brl'*° e Luiz Geraldo O INSTITUTO SUPERIOR DE dar uma instrucção religiosa sé- ijver subido 110 fast!gio do Sum-
l',follo, ,bem como' o Director e CULTURA RELIGIOSA ria e superior conveniente' aos iho Pontificado. 1

1 

diversos Redactores deste. folha, universitarios. Em Sà;,, Paulo, ,' Principalmente, porem, promet. 
percorreram tOda·s as dependen- Em seguida, o :kevmo. Padre parece não haver ai,nda lugar temos e_ juramos, sujeitos ás pe. 
elas ,reda,ctoriaes e -grapl),lcas do José Danti expôz aos redacto- nenhum onde 1,e mini.$tre 'lal lns- t t 
LEGIONARIO. :Reunidos os Re- res do LEGIONARIO o que é o trucção num cor.po de d911trlni;i nai; es ª·"li.idas na s.upraoitada 
dactores !presentes, o Dlrector Instituto Superior de Cultura unido e completo. · Çcm!ititu_ição de Pio X - uva. 
deste orgão fez uma. saudação, e. Religiosa, .recentemente fundado Para a. -constituição de seu cante. Sede Apostollea" que Nós, 

<SS. Revmas., agradecendo-lhes a em São Paulo iPela Companhia cursos.' .tomou-se por norma com todo o maxi!no cuidado a 
.~i&,·.::.:;V~sse:_~~e,.}t ~~~EIJ -~º.A~.J.es11~•-.- · · ,"~ - \>-·,} 1 .(Concµ,e. ~ ~.

11 
p.'\r,), r·,~~r1f:®~j;Q~-~~-~-~-.::::.11e~ 

jam ellas fa- nhecido . por qualquer ràzào, ,rRY,, 
liares ou nos- a todo Sacro Collegio de Gardeaes 
sos Conclavis- simultaneamente reunido. seja a 
tas- guarda- cada um dos Padres Puipw:ados. 
remos sigilo quer por escripto, quer de vi~ 
em todas as vóz, ou directamente e prdxim.a .. 
cousas q u e mente, ou indirectalliente par 
pertencam, de meio de outros, seja antes do con• 
qualquer mo- clave, seja durante o mesmo. Nem 
do, á, questões haveremos de prestar aUXilio ou 
da eleição do favor á nenhuma intervenção. ou 
Summo 'Pon- qualquer outro modo pelo qu:µ oa 
tifice e nas Poderes leigos, de qualquer grau 
cousas que se ou ordem, queiram intrometter-se, 
se fizerem no na Eleição do Summo Pontific:e n. 

lugar do Con- O Cardeàl Decano manda ao 
clave ou da P~fe1to de Cerimonias ler,· em 
Eleição. E voz alta, esta formula, diante de 
nem violare- todós os cardeaes. Depois cada 
remos esse si- um dos cardeaes diz: 
gilo de ne- "E eu N. cardeal N. prometto, 
nhum modo, faço voto e juro". 
sejai mesmo E, pondo ambas as mãos sobre 
d e p o i s da o Evangelho, accrescentam: 
11: I e i ç ã o do "Assim me ajude Deus e os 
Novo Pont!fi- Santos Evangelhos de Deus". 
ce, a não ser ** 
por . uma pe- Dada essa fonnuia de juramen• 
cuiar facu1- to, que achamos interessante mos• 
dade ou por ,, trar aos leitores, passaremos a 
expressa dis- tratar mais especialmente sobre 
pensa q u e os eleitores do Summo Pontífice. 
Nos, for con- O direito de eleger ao Papa. 
_cedida P e 10 pertence unicamente e prlvativa
:mei;n_io futuro mente ao Sacro Collegio Cardina-· 
Pontxfice. licio, excluída absolutamente: 
d l&"ualmente, qualquer intervenção de qualquer' 
. e ' nenhum outro grau de dignidade ecclesias

mo<\0· · recebe- tica e de qualquer gi:au ou ordem' 
i;em?s, sob d~ P~der leigo. Todos e cada.·um 
qual.!l~er tpl:e'.°'. .dos 'Cl/'.rdeaes, que não· estiverem 
~~i-:d0,'F9.r" •i~pedidóspo· r motivo,<de,.,áu·· d,e 4· • ' , . . 

, • · ···, • · • · • · · · ·• ...... ,.-,~. ·-, ••. ff -IIA~ .. _. _ .. ···"" . ., ··r~~~·--· -- . ;, , . · . · · ._ _gl>' . or·, ca a ·, pe a tei'êéil"a' · · 
;t
1
- ~~ºP?;E o {e~~ .· \fez a',.caiµpainhf n'as /íug11,res: ccis~ 

., · ., in, xc us tumados •do ·conclave. 
· va .a da que · 

o mesmo ··este- · 
ja revestido da A. ENTRADA EM CONCLAVB 
forma de sim
ples · desejo e 
que revelare
mos. esse Ve
to. de Nos C<Jr 

Um aspecto aa Cape}~ 
lia Síxtina., onde se,'. 
realizam os Concla- :: 
ves e um soldado ;· 
da guarda suissa 1 

do Vaticano. A' 
essa guarda. in
cumbe zelar 
pela invioJà..; 
bilida.de do 
Conclave. 

Realizadas as exequias dc> sum, · 
mo Pontífice, e preparado opor.., 
tunamente o Conclave, os Car ... 
cteaes dirigem-se para a Basilicaí 
~e S. Pedro ou para. outro I.ugar,, 

conforme indiquem. as; 
circunstancias de lugar e. 

'. te!npo, onde se celebrar 
pelo Decano ® aaéOO:' 
pero Decano do Sacr<> 
CoiegiQ e, se este estive~ 
impedido, por o'tltro,. car .. 

deal dos ma,!S; ahtf8os., 
a Missa do Espflito 
Santo. NO' fim,: da,, 
~issa, far-se-â. nma;, 

alororção PQl: 1.Wl. 
<'l;efado QU-, pol"'. 

.iutro, do u, t o 
"l'-a ri,0> ecc.Ie
s~sti'co, na 
qual. se., rogará 

. aos. Oar.de.aes 
'que,, exclú!dos 
tocros os. à.f-. 
fectm; priva
dos,, tendo : só 
a Deus: citante 
1ios olhos, 
providenciem 

.um Pastor 
i'doneo e silf
ftciente para 
a Santa Igreja 
de Roma e 
e'lo mundo in-
teiro. ' 

TerminadÓo 
officio diyl
no, immefüa• 
tamente, Óu, 
se for mala 

conveniente 
aos Cardeaes, 
á t.<irde far. 

· (Conclue na 

ª·ª ~~-
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Não publicamos collaboração de 
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O LEGIONARIO tem o maxl· 
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as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
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\!lervlço. · 
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INDUSTRIAS EM SUPEI,-

l 
:PRODUCÇAO 

/ No ·anno de 1932, em que São 
Paulo ,soffreu o auge da ,ma de
pressão economica, o valor da 
producção industrial do Estado 
.foi de 1. 944. 987 :535$; anterior
mente á crise, este valor ac
cendera ·a 2.281.878:287$, em 

)928.. Como -se vê, :não foi as-
, . isustadora e. deflexão; muito ,peor 

,, :, ~sqn. tec_e11,. . .com- 9,• .. cafJ1_;,.;<l_ •• lf~..,.,_ 4~ 
· ,uma exportação· de· um o:n11ni!) 

e seiscentos mil contos .e.in vinte 
e. oito, passou ,para apen'as seis
centos mil, em trinta -e dois. 

Deste anuo ,pa.ra cá, é eviden
;te que passamos por um grande 
.surto d·e ,prosperidade; basta 
~ue -se considere o 111umero de 
cons'trucções. em nossa Capital 
-durante ·o anuo passe.do. O valor 
de nossa ,producção industrial 
isubiu a 3.279.603:389$, em 1936. 
Neste ,mesmo ·anuo, a exporta
~ão de café ,pelo ,porto de San
~os ,representou, approximade.
_mente, um milhão de contos. En
tretanto, maior foi a contribui
ção do café para a economia na
donal, ,pois que ahi não está 
comprehendide. a taxa de 15 shil
Ungs sobre cada sacca de café 
·~xportada, .taxa que ia, directa
llllente ,para o Governo Federe.!, 
e que .rendeu. ,ainda em 1936, 
jCerca de 500.000 contos. 
· ·. O que é facto é que, emquanto 
a· -industria progredia, a lavoura 
ea.féeira mais se atolava -em de
ificits, pois que o .preço pago ao 
!!)roductor poucas vezes cobria o 
custo de producção. Entretanto, 
1,omos um ,paiz agrícola, isto é, 
/Um paiz que vive quasi exclu
jSlvamente da exportação de pro
duetos e.gricolas. Donde veio, 
tportanto, o ,progresso da indus
ltrla manufactureira, que nada 
iexporta de ·suas ,producções? 

E' do •couro que ,sahem as cor
rrêas. No caso, o couro era o 
iCafé. Podia o fazendeiro sup
;portar escassez de braços, ·sec
icas, chuvas excessivas, ventos, 
\[rios, a cupidez fiscal, a usura, 
!)ara depois vender e. ,safra com 
~rejuizo, ,e ainda ·ser accusado 
de gaste.dor e perdulario. Os lu
jcros, estes ·eram do commerclo, 
c'!a industria e do banqueirlsmo. 
Não accusamos a industria de 
explorar directamente as classes 
e.gricolas; esta -exploração era 
telta especialmente pelos bancos, 
mas a industria ürava seus pro
~eitos da situação i-niqua. 

Hoje, fala-se de super-produc
~ão industrie.!. O que ha é sub
iConsumo. As [)'Opulações agrico
ias, que ,são a ,pat'te pondcre.vel 
do povo, depauperadas !POr con
jtlnuas ·sangrias economicas, já 
não podem eompre.r grandes 
~uantldades de productos manu
facturados. 

Ha uma fabula d.e La Fon
itaine, ·em que se conta a his
torie. de um macaco que, para 1 
dormir, -gostava de aconchegar
ise ao pello quente de um gato 
àngor.á.. O macaco, ,porém, 'Linha 
o p_essimo costume de roubar e. 
c,omida ao gato. Uma noite, en
!C<)ntrou seu companheiro gelado. 

Ha, ainda, outra fabula, de. 

FOI tão extraordinaria a grande. fi. 
gúra de Pio. XI que, no. dia un
mediato ao d13 seu fallecimento, 

elle penetrou a Historia. Foi tal e tão lu
minosa a nitidez de seus gestos, tão as
:,ombrosa a inflexível coherencia de seus 
actos, tão intrepida a sobrancelria. de 
suas attituqes, que o historiador, para 
julgar o Papa, não precisa do famoso re
cuo de alguns annos, que em via de regra 
se eJ1:lge para que a Historia pronuncie 
seu "veredictum" a respeito dos mortos 
illustres. Hoje em dia, a obra de Pio XI 
se delinea com uma clareza definitiva aos 
olhos da huml!,nidade, e, com esta cla
reza, ficou definitiv11mente fixada nas 
paginas da Historia. 

Se, entretanto, à admiração pelo gran
de Papa 6 quasi unanime - unanime, 
poderiamas dizer, porque as vergonho
sas notas de dissonancias procedentes pa 
Russia e da Al~manha constituem 
um elogio "a rebours", dado que ser 
elogiado por Hitler e Stalin é um ve
:xame, e ser· ultrajado por elles é uma 
honra - são poucos os que · compre
henderam sua obra maravilhosa. 

E' que ella se desenrolou em um11, 
quadra tormentosa, de violencla e de 
confusão, em que a arrogancia desa• 
brida da força e a astucia cynica do 
machlavelismo pa1·ecem ter entrado em 
combinação para a!lucinar e pe1·ve1·
ter as massas. E, no meio da tormenta 
e da · confusão, :foi só Pio XI quem 
soube fallar ao m1mclo a linguagem 
clara, perempto1·ia e altiva. da Fé e 
da razão, 

•• 
O pc~1tificado de Pio XI se asslg

nalou por um triplice aspecto: 
a) as doutrinl!,s heterodoxas att!n• 

giram um radicalismo e se :revestiram 
de uma violencia desconhecida para 
a Igreja desde a época de Cop.stant!
no; 

b) a situação, tornad11, extremamen
te critica para a Igreja por esse radica
lismo doutrinario e por ess;i. violencia. 
pratica, agravou-se ainda mais pela 
confusão estapelecida em· virtucje da 
existencla de duas grandes heresias os
tentando entre si úm vivo !J,lál,ntagon!s• 
mo, emquanto cada qual por S!lU lacjo, 
agride a Igreja· com cjesabr!do furor; 

c) por outro lado, em todos os pai
zes, e a cjespeito de todas · as persegui• 
ções, um renascimento· catholico mara
vilhoso se tem observado. Esse rena!)ci
m~_nto, qqe a!tjq(l-- não ~ p_il,stante . v!go-

h"";-~l'ós'~'í>arii,' <lar ''~luç~!)..;~fl4iatll< ª?13\ 
prop!emas actuae's, ' apresep.ta entretan
to taes indices de vitalidade e cje solidez, 
que deixa entrever ciaramente, como se 
estivessemas na aurora de 1.\ma grande 
Pentecostes mundial, uma civilisação fu
tura, florescendo á face do mundo final• 
mente renovada: peio Espirito Santo. 

A vista desta triplice situação, Pio 
XI foi: 

a) contÍ·a o extremo de vlolencia de 
seus inimigos, um paladino de um he
roísmo que pode ser . comparado ao das 
mais evangel!camente audaciosas figu
ras da Historia ecclesiastica; 

b) contra a confusão semeada pelo 
antagonismo entre o nazismo e o com
munismo, um doutrinador de fulguran
te clareza, cuia palavra, cortante como 

a palavra de Deus, talhou rijamente 
:> nó gordio feito pelo Principe das tre
vas; 

c) · para com o renascimento catholi
co, um fomentador maravilhoso, um guia 
de longa visão e incomparavel clarivi
denc!a, que, emquanto fulminava com 
uma das mãos a hydra bicephala da 
revolução esquerdista e direitista, lan
çava com outra mão as bases de uma 
civ!l!sação futura, toda ella "instaurada 
em Christo ", 

Como se ·vê, a intrepidez da Fé rol 
a nota característica de toda esta es
tupenda actividade. 

• 
Que o ardor das paixões sectarlas e 

revolucionarias attingiu, em nossos dias, 
aspectos ca.tastrophicos e sinistros como 
os da historia da Igreja nas catacumbas, 
foi o proprio Pio XI que o affirmou, 
quando disse em uma de suas encyclicas 
que o mundo moderno se encontra ás 
portas de um desabamento geral que o 
collocará em nivel inferior áquelle em 
que se encontrava a humanidade antes 
da vinda do Salvador. 

Para se ter disto uma ideia exacta, 
basta olhar com recta intenção o pa
noram[l. contemporaneo. Emquanto, na 
Allemanha, Hitler com a hypocris!a de 
JÜdas procura executar o programma 

· de Juliano o Apostata, na Russia Stalin 
e sua caterva reproduzem as persegui• 
ções de Domiciano, Caligula e Nero, 
com todos os seus requintes de cruel
dade. As peiores luctas que a Igreja te
ve (j.e enfrentar desde Constantino e 
Juliano, nada são em comparação das 
de ncissos dias. A propria Revolução 
Frariceza, tão sinistra e tão sanguinaria 
parece-nos hoje uma avó da t!mida e 
acanhada da Revq!ução communista, a 
tal ponto as scenas de sangue da Hes
panha e do Mexico excedem em vlolen
cia ás de 1789, e a tal ponto a doutrl• 
nação dos communlstas ultrapassa, em 
furor destructivo, a dos revoll.lcionarios 
francezes. 

Se ao menos se pudesse dizer que a 
heresia nazista grassa apep.as na Alie~ 
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m,mha. o !\ tiillii'!\i.\nistâ na ilüs~iíi1 á\i¼= 
d!li n situMii.~ Éiêl'ià ütênBs fullilfosii.: d 
qUd, · 1mtretanta, lí.ãtãlltérlsã a sitiiiaçãd 
t)i'Q~êhte, ll qUe tlU-itô tf flf:Ul!§mà qüantd 
o oommunlilifi6 se Mttátiiiüli'ahl caiüd 
Verdadeiros paios cle átrail~~il &e tódits 
I\S doutrinas poiitlca!l1 philàsopbiêâli 13 
soc!ologíoas de nosso sooUlo, se ítiáilênios 
teduzh' a U!Jl inappã hyci1'0gràpllÍeo d 
mundà contêhlpornheô, poderia.mos &i~ 
llei' que éile apl'éserttti = ai:istraçãd fel~ 
ta _da. Igreja = 11,peµàs tll.las grandes 
bacias, a tjó communfomó e 11, dó na~iijs 
itio, pàrs cujos i:ios éentraes bonvergétrl 
iscios b!f í>Uti'<iíl ir!butàrióà, 

l!lfi'eotivametttii, fora dai Igreja; hãà se 
'10ta.. uma, uniea. corrente de j:lensamehtd 
que, q.µ,~-4)é4.)- ~at~tetr4 4~. 8'l!lo<lc\e<ilàitià 
quel' pe!ã qi'léntii,çãd pol!tlca ~e seus 
éhefes, não tenj:le para o communisino 
oú parn o ha11ismo, e não presta á ex-
pam;ão de um oli de outro um apoio 
effect!vo e ardente, 

Na realidade, se as heresias commu .. 
nista e nazista subjugaram a Russia e 
a A!lemanha, ~euli tentlicúlos se éspra
lam pelo inundo inteiro ll ameaçam ar
rastai' para t> sôi'vedó\1ró toda, tli c!vi-
i!.sação contemporanea, · 

• 
'.fofe!lzmêntê, ô§ tüáles tlà sltUMaô 

hão são a.pênas estes, 
o nazismo e ó communismo lançaram 

· uma fncaloulavel confusão tio mundo 
contemporaneo, 

Os ei'ros que elles sustentam são absô• 
1uta1nentE1 oppostos; e pol' Isto mésmO 
grande parté de pessóas ~ inclusive cá~ 
thbl!cos trànsvh1.dos 1 ~ qttàndo i:eage 
tJortb-a um, prooµra ápoio no outro, 

O communislllo affirma a liilerdade 
Individual, mas exalta a personalidade 
humana a um tal ponto, que cahe no 
mais diabollco anarchismo, o nazismo 
i)elo contrario aff!rma a autoridade e a 
disciplina, e nesta afflrmação chega ás 
raias da mais criminosa negação da per
sonalidade lminana e de seus inaliena
'veis direitos. Entre estes dois polos, a 
humanidade, cambaleante, vacila sentin
do que nem um nem outro apre:,entam 
o ponto de apoio sufficiente. E por isto 
são innumeros os que horrorisados a 
justo titulo com os desmandos nazistas 
refutam-nos com princ\pios liberaes er
rados, e os que se horror!sam com o 
communismo ape!lam, como antidoto, 
para os remedios altament.e toxicos do 
nazismo. 

Não espanta, pois, que vejamos ca
tholicos esperarem de formas falsamen
te mysticas, semi-laicas e totalitarias de 
Estado, a, salvação pi:.ra a humanidade, 

j 

, 
contra o comlnunismo, emquanto outr:is 
catholicos, não men9s desvairados, apel
Iam para a propria alliança dos com
nmnist-as afim de vencer o nazismo, 

Disse-se que Pio IX foi o Papa do 
"não", que soube dizer a todos os er
ros de seu tempo uma das mais retum
bimtes e ousadas negativas que a Histo
ria registra. Pio XI, entrntanto, foi em 
gráo talvez muito mais alto o Papa do 
"não". 

A tarefa de Pio IX foi de quebrar os 
tentaculos do inimigos que o agrediam. 
A de Pio XI fQl a de quebrar os braços 
dos judas que queriam abraçai-o. Em
quanto a primeil·a attitude é faci! e cla
ra, a segunda se presta a incomprehen• 
sões perigosas. O Papa, entretanto, não 
recuou per11,nte estas. 

Os µrimelros a corteja1;em o Papa: 
foram os tqtal!tarios, ·que começaram 

_por conc!')der á Igreja as maiores rega
lias - ás quaes ella tinha, entretanto, 
pleno direito. - Aos sete ventos, pro• 
clamaram elles a sua amizade á Igreja. 
Aos poucos, foram se collocando como 
seus protectores. E, finalmente, quizeram 
se transformar em seus donos e senho• 
res, para escravlsal-a ao Estado e dar 
como preço . desta servidão o esmaga
mento (?) do communismo. Tudo Isto 
no melo de aonisos e caricias que tor .. 
navam embaraçosa a situàção. 

Com uma lmplacavel clarividencia, 
Pio XI desfez o manejo, mostrou clara
mente que preço mlnimo valiam a seus 
olhos os bens parecíveis com que pro• 
curavam alllcial-o seus apparentes ami• 
gos. 

Radiantes com a lucta entre os tota-
lit~rlos e a Igreja, os esquerdistas come• 
çadLm a se aproximar por sua vez, AI• 
legavam e!les a necessidade de uma al• 
ltança. Offereciam ao Papado os louros 
de uma consagração retumbante nos cir• 
culos l!beraes e democratioos. Até o com• 
mun!smo calçou de pellica branca sua: 
mão sangrenta, para extendel-a á Santa 
Sé. Tambem a esta politica, Pio XI 
disse energicamente "não". 

Para o Papa, Mestre lnfallivel da ver• 
dade, não era necessario ficar com um 
erro ou contra o outro, Num gesto de 
incomparavel audacia, elle fulminou am~ 
bos os erros simultaneamente. O com• 
munismo offerecia seu concurso ao Pa• 
pa como unico melo de exterminar o 
na11ismo: Este fazia o mesmo com d 
çommun!smÇ!. o rapa, entretqp.to, f~i, 
nanqo a àin~os· ·mostrou qué ' não pfef 
cisava de ningµem, mas só cle Christo, 
podendo dizer altivo, como o nosso gran
de D. Puarte: "E' Christo minha flr,a' 
meza e minha autoridade". · 

• 
Um Papa assim era pouco feito parà 

ser idolatrado pelas massas. E mesmo 
entre os círculos catholicos não faltou 

· quem dissesse que elle, pela sua infle .. 
xlvel intransigencia, impediu que os fas-i 
cistas, nazistas, socialistas e communiú 
tas se aproximassem da Igreja. -, 

Realmente, esta censura se tornou tãq 
insistente, que não faltou quem chega~ 
a achar que, se o Episcopado allemão.~ 
evidentemente apoiado pelo Papa, não( 
tivesse guerreado }litler, este se ter!~ 
transformado com o tempo em 1.lttj; 
branco anjinho de andor. \ 

Pio XI, entretanto, quebrou resoluta· .. \ 
mente os braços trahiçoeiros que lhe of,. 
fereciam um esteril apoio, e poz em Deus 
toda a sua confiança. 

Aconteceu, então, o qU:e sempre acon,
tece aos que desprez.am a popularidad~ 
e as glorias humanas. Quando o grandê1 
Papa fechou os olhos, o mundo inteiro; 
sentiu um vacuo terrível. E os elogios 
á sua grande personalidade não brota, 
ram apenas dos arraiaes catholicos, mas. 
da bocca daquelles mesmos, cujos ma
nejos perfidos, mais de uma vez elle 
desfez. 

Se Pio XI tivesse adoptado o esteril al
vitre de silenciar ante seus a.iversarios 
e acceitar a mão trahiçoeiramente ::!Or
dilal que lhe estendiam, teria gosado 
talvez de uma popularidac::- transitaria. 

A popularidade é a gloria dos dema
gogos. A gloria é a popularidade dos 
Santos e dos heroes. Pio XI, que des
prezou a popularidade, descansa hoje 
na gloria de Deus, emquanto seus des• 
pojos são cobertos de gloria pelos ho
mens, 
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Unicos concessionados dos relogios "ELECTRA" ,. 

ou 

. .- ligião. Estes ul
'.timos, -efldentemen• 

te, estão .120 seu pa-
pel. Quanto Sos .primei• 

ros, apresentados ao gra.nde pu• 
·blico sobre tudo éomo homens 
,poJi.ticos, que imprel8ão eausa
rão? 

Entendamo-nos. Os Ca,rdeaes 
são os auxíliarcs irnm.ediatos do 
Santo Padre, e, quem prest·am 
seus servíços na solução de to
dos os assump'tos que affectam 
a :missão divina da Igr-eja, Es-

1 

ses assumptos, evidentemente, 
são de uma immense. variedade 

1 
e de uma inexauri~l complPY.i• 
dade. A Santa Sé ê chamada,, 

1 

constantemente, a fie definir ai 
respeito de questões scientifice.s-, 

1 sobre as quaes o povo deseja; 
1 saber o verdadeiro ;pe.nsamento 
' da Igreja. Assim, pois, precisa 
a Santa Sé contar oom e. coope• 
ração de insignes scientistas ca• 
tholicos, capazes de manter sem• 
,pre nos devidos 'termos as r0ln.• 
ções entro a sciencie. e a Fê.' 
Por outro Jado, ha questões 
theologicas importe.nti.ssimas a. 
resolver, para as quaes a Santa 
Sé precise. de -grandes theolo• 
gos. Ha, ainda, importantes pro• 
blemas de acção apo&'tolica -con~ 
ereta. Para ,estes iproblemas, a; 
Sant·a Sé precisa de ;pessôas do_. 
tadas de um espirlto pratico, 
positivo ·e roalisador. Fi,na1men
te, ha as relaçõ·es .entre a San
ta Sé e os -governos do mundo 
,inteiro, ,para . cujo andamento, 
evid-entemente, a Santa Sé pre• 
cisa de p0ssôas experiente~. pers• 
picazes ·e -cultas. Esta ·enumera, 
ção summaria é, evidentemente, 
muito incompleta. 

Oro., para cada uma destas. ac, 
tividades tem a Santa Sé seus 
Cardeaes, de,ntre os ques alguns 
são diplomatas, como o vlrtuo• 
síssimo Cardeal Pacelli. E' o que, 
na realidade, se pode dizer so• 
bre "Cardeaes ,politicos"• ""-

Vamos agora aos "CardeaM 
mysti-cos". E' uma tolice ·sup.por 
que só os Cardeaes que se· de
dicam e.<:>s assumptos estricta. 
mente piedosos ,sã<>, na ,realida• 
de, homens de uma intensa e 
fervoro.sa vida ·de oração. 
· Um Cardeal deve desenvolver 

toqo o ,seu apo:;,tola<'lo-·unJ<.Y,l.men, 
te· por amor de ~iJ.s. E seu 
apostolado será ,tanto mais fru• 
ctuoso. quanto maior será o amo1 
com que o fizei·- Porque Deus 
não ,precisa de ninguem é não 
abençoe. o ,apos·tolado feito sem 
um verdadeiro .amor, comquan~ 
to com grande 'talento e saber.-

Por isto mesmo, tanto um Car-

l deal dedicado ao -estudo de ques• 
tões diplomatice.s e ·sociaes,, 
quanto outro que se dedica a 
questões -rigorosamente mysti
cas, quanto outro ainda que se.:· f 
ja grande organisador de obras 
de apostolado, .quanto ,:Outro fi
nalmente que vive ,emrenhado 
nas mais altas questões sclenti
fic·as, deve ser um homem de 
vida de oração, que faça de sua 
sa,n'tifi0.e.Qão a unica preoccupa• 
ção essencial de sua vida. 

Assim, pois, -se é verdade que 
ha Cardeaes scientistas, dJ.plo~ 
matas ou dirigentes de grandes 
movimentos de massas, nenhum 
ha, entretanto, que não seja um 
Cardeal inteiramente voltado pa• 
ra o cultivo de sua santificação. 

·, 
:ic 

Nesta ·"Ordem de idéas, ha ou, 
tra coisa a dizer. E' sobre a; 
questão de ser ou de não ser 
italiano o futuro Papa. 

Em these, ,pouco importa. Des• 
de que seja digno de seu alto 
cargo, e corresponda inteire.men
te á vontade de Deus, o Papa 
corresponderá inteiramente ás 
intenções de Nosso Senhor Jesus 
Christo, quando instituiu o Pa
pado na pessôa de São Pedro. 
Aliás, ainda que sue. vida não 
fosse digna, o que seria estu• 
pido e injurioso esperar, seria 
elle .para todos os effei tos o Vi
gario de Christo, dotado da pro
tec()ão do Espírito Santo que lhe 
asseguraria a. infallibi!idade em 

· matéria doutrinaria de Fé e cos
tumes. 

Portanto, parece-nos simples
mente malsão, que alguem te
nha -pruridos de querer um Papa 
não italiano. Preto, branco, ama
rello ou vermelho, tanto faz. 
Não vemos, pois, -porque, senão 
por uma futil -ciumeira, se há.
veria de querer um Papa desta 
ou daquella nação, de .preferen
cie. a ·esta ou aquella. outra. : 

* 
Di-ssemos que, "em these", e 

indifferente a nacionalidade do 
Papa. Na pratica, porém, tudo 
faz :prever que, na sua sabedo
ria, o Conclave elegerá um Papa 
italiano. · 

Não é preciso ter olhos de 
lynce .para perceber o motivo 
disto. A qualquer momento, pó
de surgir um incide_nte da San
ta Sé com o governo da Italla, 

fConcue na._ '1.• 1>air.l 

) 
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1 elei~ão do Summo Pontifice 
(Conclusão da 1." pag), 

se-á o ingresso no Conclave. 
: O Cerlmoniario toma a cruz pa
pal e anda. seguem-no, primeiro, 

. · os Carqeaes-Bispos, depois os Car
deaes-~resbyteros e, a estes, os 
Cardel!l!ti-diaconos, com as capas 
roxas. Os Familiares dos Cardeaes 
precedem a Cruz, e logo antes 
desta, vão os cantores entoando 
o Veni Creator Spiritus. Após os 
Cardeaes, seguem os prelados. Se
guindo esta ordem, entram no 
Conclave, e, chegando á capella, 
o Cardeal Decano pronuncia a 
oração "Deus qui corda fideli
cum". Terminada esta lêm-se no
vamente as constituições "Vacan
te Sede Apostollca", "Commis
sum Nobis" e "Praedecessores 
Nostri". Os Cardeaes emittem, de 
novo, o juramento acima trans
cripto. Estes, depois de terem 
ouvido um breve sermão pronun
ciado pelo Decano, exortando-os 
a tratar rectamentc e seriamente 
sobre a Eleição,- vão para as res
pectivas celas, que lhes foram de
signadas por sorte, 

O segundo acto do ante-escruti- ceduia, J<Jsta mserçfto é -feita pelo 
nio é a extracção dos Escrutacto- ultimo Escrutador, que depois de 
res, dos deputados pelos enfermos ler a cedula, fura-a com uma 
e dos Reconhecedores. Essa ex- agulha e -enfia-a em linha, no 
tracção deve ser feita por sorte, lugar onde está escri~)ta a palavra 
antes do escrutlnio, do seguinte Eligo. · 
modo: Em um sacco ou urna de- 8.º Deposição das cedulas. o 
vem ser depositadas tantas cedu- Ultimo Escrutadcir depois. de ter 
las, ou espheras de madeira clara- preso as cedulas dá um nó nesse 
mente numeradas, quantos forem fio e colloca-as em um calice. 
os Cardeaes presentes ao Concla- Segue-se O post-escrutinio. 
ve, com o respectivo nome. De-
pois pelo ultimo cardeal Dlacono O primeiro acto é a numeração 
extraem-se, primeiramente, tres dos sufiraglos pelos Escrutador.es, 
Escrutadores, tres Enfermeiros _ A numeração é feita do seguinte 
cardeaes deputados pelos car- modo: Os Escrutadores redigem a 
deaes enfermos _ e por ultimo somma dqs votos que recebeu ca
os Reconhecedores. da Cardeal e se nenhum delles 

Se na extracção de Escrutado- · chegou aos dois ter~os exigidos, 
res, Enfermeiros ou Reconhecedo- não foi eleito o .Papa naquelle es
res, forem extrahidos Cardeaes crutlnio. Se alguem alcançou os 
que não possam, por qualquer dois terços e, abertas as cedulas, 
motivo, desempenhar esses cargos, for notado que· o eleito votou em 
extrahem-se outros no lugar des- outro, a elei~ão é canonica. Se o 
tes. Depois desta extracção, a eleito der voto a si proprlo, a 
cedula ou a csphera dos esc,;,lhi- eleição é nulla. Esta hypothese é 
dos, tornam a ser postas no sacco ~penas precatJção. 
ou na ur11a. O segundo acto do post-escru-

, Por ultimo, depois que, por or
âem do Cardeal Decano, tiver 
soado tres vezes a campainha, ex
cluldos todos os que não devem 
permanecer no Conclave, o Con
clave é fechado por dentro e por 
fora e as chaves são entregues ao 
Camareiro da Santa Igreja Ro
mana e Mestre de Cerimonias e 
aos Prelados Custodias do Concla
ve, seguido o modo costumado, E 
~ccendidas todas as lampadas, 3 
'.Cardeaes e o Camareiro da Santa 
Sé percorrem todas as salas, vas
culham todos os angulos e recan
tos para ver se não ficou alguem 
escondido, que podcsse violar se
gredo do Conclave. 

0 terceiro acto do ante-escruti- tlnio é ·o reconhecimento que é 
nio é o enchimento das cedulas I feitO"pelos Escrutadores, para que 
ou inscripção das cedulas. Faz-se possa constar se os Cardeaes exer
do modo acima indicado. Note-se ceram fielmente e sinceramente o 
que os Cardeaes devem falsear a seu officio. 

· A eleição do Summo Pontífice 
deve ser feita em conclave fecha
do e por isso os Cardeaes são obri
gados a examinar frequentemente 
e deligentemcnte suas cellas para 
que não se viole o sigilo. 

propria letra, para torna-la irre
conhecível e assim ter maior se
gurança o sigilo. 
O quarto acto do ante-escrutínio 
é o dobramento das cedulas, se
gundo um modo especial. 

O quinto acto do ante-escrutí
nio é a assignatura das cedulas, 
A assignatura é feita nas costas 
das cedulas com cera vermelha e 
com selo especial. O selo não de
ve ser o das armas do. Cardeal, 
mas outro, secreto. Deve l'ler sim
ples, facilmente notado e pode 
constar de tres numeros ou letras 
ou lló de uma imagem. 

Segue o Escrutínio. Tem elle 8 
phases: 

Lº Delação das cedulas 
2.0 · Juramento. 
3. Collocação das cedulas no 

O terceiro e ultimo acto do 
post-eserutlnio é a Incineração 
das cedulas. Se não for ainda elei
to o Papa, a combustão das ccdu
las só se fará no post-escrutln!o 
do ultimo escrutinio, em que for 
~leito o Papa, 

Quando no primeiro escrutinlo 
não for eleito o Papa, os Cardeaes 
voltam a novo escrutinio, conser- I 
vando, porem, nos mesmos car- · 
gos dé Esorutadores, Enfermeiros 
e Reconhecedores os Cardeaes que 
foram para isso eleitos no primei
ro escrutínio. Tambem não é ne
cessario a realização de segundo 
juramento. 

A ACCEITAÇÃO E A PROCLA• 
MAÇÃO, DA ELEIÇÃO 

Fechado o Conclave 'ninguem 
mais pode falar com os Cardeaes, 
nem com os outros Prelados que 
têm 'alguma parte no Conclave. 
E se aiguem tentar violar estas 
disposições, são-lhe retiradas to
das as honras, officios e benefi
. cios, ipsto facto. 

calice, A consa,gração e co1-oação do Novo 
Cada um dos Cardeaes, depois Pontlfice 

A FORMA DA ELEIÇÃO 

de ter escr!pto, asslgnado e do-
brado a respectiva cedula, toma-a 
nos dois primeiros dedos e offe• 
rece-a ao Altar, junto d~ qual 
estão todos os Escrutadores e no 
qual está um calice para receber 
as cedulas, coberto com a patena, 
Aj04iJlhando, ora um póuco. De
pois, levanta-se e pronuncia com 
voz alta e clara a seguinte for
mula: "Testor Christum Dom!-
num, qui me iudicaturus est, me 
eligere, quem secundum Deum ju
dico eligi debere ". 

Depois põe a cedula no calice, 
faz genuflexão e vae para o pro
prio lugar. 

Na manhã seguinte depois da 
noite em que foi fechado o con
clave e após o costumeiro soar da 
campainha, dii-lgem-se os Car
deaes, revestidos da mozzeta roxa, 
que deve ser usada sempre que os 
Cardeaes fazem alguma cousa sob 
o signo de reunião do Sacro Col
legio,. pará um determinado "sa
cellum ", onde, celebrada a Missa Se ? Cardeal estiver doente e 
e havendo commungado os Car-1 se estiver na capella, vae a elle 
deaes, sendo após tecitado O veni o Cardeal Escrutador, pede~lhe a 
Creator Spiritus, seguido da ora- cedul~ secreta e, _sem juramento, 
ção do Espirlto Santo, !mmed!à- deposita-a no calice. 
tament~ deve tratar-se da Eleição. Se o Cardeal enfermo estiver 

A Eleição pode proceder de um na cena vão lá tres Cardeaes En
de tres modof, dos quais .o mais fermelros com uma capsula de 
seguido é o seguinte, tambem cha- palmo de comµrimento e com 
mado modo de eleição por escru- abertura sufflciente para entrar 
tinio. 

1 

a cedula dobrada. Os Cardeaes 
Por este modo só pode ser eleito Escrutadores antes de entregai· a 

aquelle que, pelo menos, obtiver , caixa aos Cardeaes Enfermeiros, 
os dois terços dos votos secretos abrem-na para mostrar que está 
dos Cardeaes presentes ao Concla- vasia, fecham-na e collocam a 
ve. O rito do escrutinio contem chave sobre o Altar. Depois os 
tres phases: Ante-escrutinio, es- Cardeaes Enfermeiros levam a 
crutinio e post-escrutinio. Ha cin- a caixa e cedulas sufficientes a 
co actos no ante-escrutnino: pre- cada um dos Cardeaes enfermos. 
paração das cedulas; extra<:ção Estes escrevem, asslgnam e do
por sorte dos Escrutadores, ex- bram a cedula, depositam-na na 
tracção dos Deputados que agem caixa. A seguir os Enfermeiros le
em nome dos Cardeaes enfermos, vam essa caixa aos Cardeaes Es
extração dos Reconhecedores; crutadores, que· as depositam na 
inscripção nas cedulas; o dobrar patena, depois de numeradas e 
das mesmas; a assignatura. conferil-as de accordo com ·o nu-

A preparação e distribuição das mero dos doentes, e, todas ao 
cedulas pertence aos Mestres de mesmo tempo, são collocadas no 
Cerimonias, Essas cedulas, se pos- calice· 
sivel, devem ser impressas. Do '·º Mixtura das cedulas. Isso é 
contrario devem ser escriptas á !eito pelo primeiro Escrutador, 
mão, segundo a forma abaixo des- que agita, varias vezes, o calice 
cripta, e devem ser distribuídas coberto com a patena . 
aos Cardeaes pelo menos duas ou 5.0 Numeração das cedulas, Tira
tres. as o primeiro Escrutador, uma a 

Na parte superior da cedula de- uma, do calice, numera-as e de
ve ser escripto o nome do Car- posita-as em outro calice para is
deal votante: Ego Cardinalis... to preparado. 
No meio da cedula de-v;em estar 
contidas estas palavras: ! 

Eligo in Summum Pontif!cem 
Reverendissimum Dominum me
um D. Cardinalem ... 

Na parte inferior, torna-se a 
escréver: Ego Cardinalls para 
mostrar o lugar das armas. 

Na parte posterior das cedulas 
- o tergum - deve haver dois 
limbos dos quaes o primeiro tem 
ao centro a palavra Nomen e o 
outro a· palavra "Signa". 

Estes limbos foram excogitados 
para impedir a transparencia das 
paginas, não acontecesse que, 
olhando-se para a luz, se pudes
sem vislumbrar as armas e o. no
me dos eleitore:-

6.0 Publicação do Escrutínio, 
pelos Escrutinadores. O primeiro 
Escrutador toma uma cedula, 
desdobra-a, tem rasgar os sellos 
darmas, connecido o nome do 
Cardeal eleito, entrega-a ao se
gundo .Escrutador que vê tambem 
o nome do eleito e dá-a ao ter
ceiro Escrutador que lê o nome 
em alta e clara voz para que to
dos os Cardeaes possam anotar o 
nome em uma folha impressa, E 
assim até a ultima cedula. Aca
bada a publicação do Escrutínio, 
os Cardeaes sommam os votos que 
cada Cardeal recebeu. 

7.0 Inserção das cedulas no fio. 
Isto é medida de precaução para 
~ con&ervar mais seguramente a 

Depois da eleição canonicamen
te realizada, é requerido o consen
so do Eleito. Esse consenso é pe
_dldo peio Decano, em nome de to
do o Sacro Collegio. 

Dado este consenso, o eleito é 
verdà.deiro Papa e adquire plena 
e absoluta jurisdicção 'sobre todo 
o orbe, e pode exercei-a. Depois 
é anunciado ao povo, pelo Pri
meiro Cardeal Diacono, o Novo 
Pontífice. Se o eleito ainda não 
for Presbytero ou Bispo, deve ser 
ordenado e sagrado pelo Decano 
do Sacro Co!legio, 

E, por ultimo, é coroado pelo 
Càrdeal Decano. 

O VETO CIVIL 

A Sé Apostolica nunca apro-, 
'vOú o Veto civil, pelo qual al
guns princlpes tentaram impedir 
algum escolhido para o Summo 
Pont!fice. 

Os Pontifices sempre luctaram 
para afastar qualquer influencia 
leiga no Sacro Collegio. Assim se 
escreveram as Constituições: "In 
eligendis" de Pio IV; "Aeterni 
Patris", de Gregorio XV; "Apos
to!atus offlcium" de Clemente 
XII; "In hac sublime", •de Pio 
IX; "Leicet per apostolicos" e 
"Consultar!" do mesmo Papa e 
"Commissum Nobis", de Pio X, 

Diz o Santo Padre X: Reprova
mos, e não é licito a ninguem, 
nem mesmo aos prfncipes e go
vernadores, intrometter-se nem 
interpor-se, em o gravisslmo nego
cio da Eleição Papal. Reprovamos 
tambem o Veto civil ou a "Ex
clusiva", como tambem é chama
do, ainda mesmo que esse veto 
se apresente sob a, forma de sim
ples desejo. 

** 
Aqui estão algumas explicações, 

tiradas do Codigo de Direito Ca
nonico - dos documentos de Pio 
X - explicações que apresenta
mos aos leitores do LEGIONA
RIO, para que estes tenham uma 
ldéa segura de como se faz a=elei
ção do Papa. E tambem para des
fazer as noticias phantast!cas que 
sobre a eleição estão sendo pro
pr.'adas por certa imprensa. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE ·(0NICO 

Os 
Medicas P-arteiros 

e 

is Mulheres 
Os bons Medicos Parteh:os sabem que os mais perigosos sofrimentos 

das mulheres são sempre causados pelas congestões e inflamações de 
importantes orgãos interhós. 

Os sofrimentos, ás vezes, são tão graves aue muitas mulheres têm 
:C:8do de enlouquecer_ ! _ j- __ , 

A vid8, assim é um inferno 1. 
Para evitar e Úatar as congestões e as tnflarriàçõés intérriás; e todos , 

· estes terriveis sofrimentos, use Regulador Gesteira sem demora. 
Regulador Gesteira evita e trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas molestias do utero, a asma nervosa, peso, dores e colicas no 
ventre, as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez; 
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra
queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, tristezas subitas, palpita
ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de ar, tonturas; 
peso, calor e dores de cabeça, dormencia nas pernas, enjôos, certas 
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas 
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer ti:abalho, cançaços e todas 
as perigosas alterações da saude causadas pelas congestões e inflamações 
do utero. 

Regulador GesteÍl'a evita e trata estas congestões e inflamações desde 
o começo. 

Regulador Gesteira evita e trata tambem as complicações intern,as · : 
que são aind_a mais perigosas do que as inflamações. 1 · k • · .- • • ' "" 

Comece hoje mesmo 
"\ 

a usar Regulador Gesteirà 

.r 

Simulações revolnclonarias 
Sebastião PAGANO. 

(Especial para o LEGIONARIO) 

Quem não conhece a marcha 
da. Revolução ficará admlrad!s
simo ao affirmar-mos que os 
Estados Unidos estão muit!ssi
mo ,bem ligados quer á I'talia proteg.idas por um governo so-l tern. a Jigação, ;portanto, 6 tl'-~I 
quer' á Allemanha que fingem cialista que .não representa o feite.. . , 
combater. Tão bem quanto a ,povo· fraucez e que ;lh~ prepara · * ~l 
Inglaterra. e França, ;pelos seus a ba.ncar.:o'ta !fina:o,ce!re. ,e nacfo- .-Na .. A.mer!'ca,.'.,essa. a,o!ttfoa;, 'ê ~ 
governos ~- secretos· mentores 1!\l-1 _ !proxim11, de!t~te iio fortaJe- do "New· De;a;l", que não €, ae.não · 
es_lto ligados ao eixo Roma~ cimento d·esmesuraqa,ment-e . a;b- o nome ,sob . o qual se desen'vol~, 
'.Berlim que fingem combater. O surdo de uma ·Allem_anha nazis- ve o sociali"lmo de Estado que' 
triangulo que apresentámos até ta. Quandº ª A~St l'1à cathºIica, levará os Estados Uni<los á rea. .. 1 
agqra ninguem nol-o destruiu: desappareceu, , n111gue1:n ;prote-s- lisação de uma. irepUb1!ca. !lóvl·é~ 
As democracias liberaes geram tou, e quand g u_~ residuo dess~ tica, como -está e,ssentado. Mali, 
os communismos, os communis- Im~er_io (a regiao sudeta) foi importante que o rabl.ne Wise'.~ 
mos -geram os fascismos, Que assimilada,_ <? mundo se abal~u. temos Barney-'Ee.ruch, chefe d.o 
seria <lo uns sSem os outros? Que O, d_espreSbgw da Franç~, CU)OS Kahat 'Para os Este.dos-Unidos ·e 
interesse tem O fa;scisma, em des- mmis'tro?-- parec~m funccionar,os poderoso financeiro, E' elle -o 
truir o seu melhor aliado o do Fore_i-gn Off1~e. na. ,sua sub- responsavel p_elo "New Deal"' 'G 
communismo?, ou destruir O ' li- s~r".len_c1,'.1- á polltica mgleza, a foi nos seus escriptoÍ'los ,que -sei 
beralismo? A sua ex!stencia es- dm:imuiçao .clara do s~u pod~r elaborou este ·p!ano.>pelo -ge.neral 
ta.ria. :eliminada tambem. E as bélico; e,s :111anobras diplomat1- Hugh Johnson,. Roosevelt não é 
democracias, que alegariam con- cas da Ital!a de accord º com_ ª senão um exe<"!utante. Acr lado: 
tra os fascismos? Elias não vi- Inglaterr:3- lcvantand.º , queStoes de Roosevelt vemos -o jtideu Le-! 

-sa,m a ord·em, ma• a (lesorde1n que -n:ia1s ainda diminuem o wis, chefe do "Comité de Org(l,,l 
porque todos esses sistemas sã~ prestlg10 francez respondendo ás nisação Industrial" e que .é o,1 
filhos da Revolução, que os ma-, .pretenções italianas que ª "sua grande agente eleitora1 dó -pre-
nobra -segundo -suas convenlen- alllança <:om a Ingla~,erra - su~ sidente (já teve bello triumpho 
cias. Lembremo-nos de uma prote_ct?ra - é for;e , esse des- nas eleições ,senatoriaes) e (! 
passagem dos "Protocollos dos ·r,r,estig10 evidente e a mo1;te da orientado e dirigido pelos com. 
Sabios de Sião" (para alguns, filha mais velha da IgreJa", e, munistas, Não nos esqueçamos 
estes documentos sã.o falsos: di- P?:tan:º· do c_on:rafor'tc .da, Ci- que o Banco Kuhn & Loeb foi 
remos com illustre ,se.cerdo'le v1h-saçao Chr1sta, Entretanto, o financeiro da revolução russa. 
que, -si .qão falsos, são profeti- ac!ntosamente cresce o poder da de 1917, e certifiquemo-nos que. 
cos - vide edição Grasset, pois Allemanha pagã com 'ª coopera- o communismo não é ume. id·eo-. 
ha edições adulteradas que des- ção do proprio governo francez logia, mas um -negocio, Lewis 

que _1he ·E>_ntregou par~e das ·suas exige nm reforço do "Ne'\v Deal",· 
moralisam a questão - que ha f t f - T d é 
um -capitulo destinado ás misti- º: .1 icaçoes, u ,.º isso um este "Novo Ressurgimento Eco• i 

tr,umpho do Rassenblement n O mi e o", halRnceando uns 
ficações do "nacionallsmo". Isto Universel pou: la Pai~"· e o 14,000,000 (quatorz<' milhões!) ·de. 
confere aos "Protocollos" mais mundo todo fica ,;atisfc1to por- desempregados, Quer dizer: re. 
valor de previsão, Ol'a, sabemos que, a "paz foi -salva'~ quando na forço do "chomage"; revoluc:. ão· 
que o nacionalismo legitimo de- 1 dad R 1 - t 1 · rea 1 · e a evo uç,w , eve um pela miseria e pela guerra. São, 
corre dos princípios -catholicos e • 
da tradição, Os actua·es nacio- triumpho -estrondoso, sobretudo doiN ,is ouaclros, 
nalismos deriva.m da Revolução com a. ª!firi:nação da ~llema1_1ha Essà"s- informações-- mais que/ 
" são -profundamente maçonicos, c?'ltlo -primeira -potencia territo- fidedignas cuja origem não pre-, 
Ha governos de rotulo -nac!ona- ria! da Europa, Exactamente ª cisamos -mostra,r confirmam l 
lista que tem como ministros A~lema:1ha ~ue historic':.m"nte absolutamente, o que ,lemos no;. 
grão-mestres de lojas symboli- nao exiSt e· 81 ':1· 'P_orque 11'.'º era "Protocollos", capitulo VII, que· 
cas que representam o ápice da sen!to um conJuncto de OJtocen- nos lembravam os canhões ame•' 
theologia maçonica, que é a tos e tantos principados unifi- ricanos e japonezes responden.l 
thes0phia ,satanocratica. Esse cados pela ';:.ustrla dos H-absbur- d? aos que se 0p11zessem á a~ 
"na<'i0na!ismo" derivado do cos- gos, Napole,w, servo da Revo- çao da Revolução, 

l't' 1 Jução, reduziu-os a 35 ·e Bis- . " -~ . 
mopo' ismo -maçon r,o .nunca ,po- marck a u,m, Portanto, a A-lJe- v,e, remos. dep,01s as camoufla_ ; 
dcrá ser nacionalis'la. """' ges das s1mu adas rs i õ · manha é uma invenção d·a ha ai- , , . , ' ~ pe egu ~ eit 

Para melhor comprehendermos 
a acção conjugada da revolução 
atravez d·a falsificação naciona
lista e ipacifista, deduzamos dos 
factos os effeitos. 

O :rabino WiN, de Nova York, 
diffunde sue, eloquencia .no "Ras
Bemblement Universel ipour :la 
Paix", uma manobra maçonica 
dirigida por Pierre Cot e <:ujo 
primeiro grande triumpho foi o 
accordo de Munich que é o eo
meço do fim da nossa Civilisa
ção, p!l!ncipiando pelo aniquilla
mento da França que está sof
frcndo as peiores humilhações 

vista, na qual ob'liveramos 01 
mais preciosos dados informa
tivos, 

Só nos restava agradecer a 
gentileza do -entrevistado, a 
quem desejamos, ,para o seu Sa
cerdocio a ser exercido no Bra
sil, onde acaba de chegar, as 
maiores fellçidaã.e1o 

gamas decadas, E' um artificio Judaicas, P<:1s -só s<1.o ~ersegmclos 
contra a França poderosa. e es- os P_?brcs Judeus nac,onalisa~os 
.,,Jendida, Foi deante desse 'PC- e nao. _os grandes arg_:lntar,os 
rigo que a sabia 'J)Olitica dos re:-s qu? dirigem a Revoluçao, PoI', 
de França com Luiz XIV reali- ah, cmp~chender~mos o ,resto, 
sou o "renversemen't des allian- da comedia mundial que se re-, 
ces" pela amizade com os Habs- pr:senta. ~eante dos nosso~ 
burgos, oi os, . 

Dahir nos pergunta.mos: · corres• 
ponde aos interesses dos povol'! 
aJnerieanos uma.s tantas trans• 
formações que n,i, sua vida se 
elaboram e ,r2nlisam? Corres• 
ponde a uma "protecção" certo 
.pan - americani-smo monroiano· 
sovietico? Não, absolutamente. '· 

Veremos essa ouestão. Volte
mos ao rabino Wise. 

O ro.bino, de quem Victor de 
la Fortéle em •excellentes arti
gos jó, estµdou a acção, é gran
d!f orador das B'nai B'riht e foi, 
por ironi"a da sorte, o maior 
apostolo do desencadeamen'to da 
guerra de 1914, .porque assim se 
asseguraria o nascimento da 
Liga das Nações, Agora, o ra
bino ·prega a paz, , , a paz de 
Munich, que assegura é. Revo
lução seus melhores triumphos, 
O "irmão" Avenel, Secreta't·io do 
instituto genebrino tambem pro
tege essa "politica da paz" e no 
"Rassemblement Universel pour 
la Paix", os moscovitas são re
presentados ,p e 1 o camal'ada 
Cl),vernick, adjunto de Lojofsky, 
commlasario do !POVO no J;>rofín• 

PRECISANDO 
DEPUR~R 

O SANGUE 
TOME l!IÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 
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·'-~A· ZEL'.ADORA PREDIAD" 
BUA JOSE' BONIFAÓIO N;0 89 - 2:0 ., .ANDAB -

Sob a responsabilidade de 

RENAT:O ALVll\l MALOONADO 

·catholica no 
biscUrso de S. S. o Papa Pio XI - 20 de Outubro de 1938 

A 20 de outubro ultimo, o San
't.o Padre recebeu em audiencia, 
no Castello Gandolfo, 300 mem
bros do 4.° Congresso internacio
nii,l de archeologia christã que se 
celebrou em Roma, de 16 a 23 de 
outubro. No discurso pronunciado 
por essa occ,asião o Papa se refe
-riu ás perseguições de que é victi
ma, em nossos dias, a Igreja ca
thol!ca. 

Aqui está, dado pelo "OSSER
VATORE ROMANO", de 23 de 
outubro, o resumo official desse 
discurso: 

O Santo Padre agradece e fel!
clta seus ouvintes por terem vin
do em numero tão crescido. 

bra.r ao espirito e ao coração de 
seus caros filhos cousas de que 
recentemente occuparam im
prensa e discursos - e não ir
responsaveis - que sacudiram e 
estarreceram o mundo:. o mundo 
honesto, acostumado ás . cousas 
honestas. Esta perseguição que se 
continua a negar, com uma au
dacia incrivel ·deante da propria 
evidencia das cousas, que o Papa 
verifica diariamente á vista de 
documentos sempre novos, segu
ríssimos, passados no crivo de 
cousas recentes e peores ameaças 
provoca uma verdadeira, uma pro
funda afflicção: elle o diz não 

prehenda-se bem, para o futuro, 
porque o presente é o que é e tal 
qual Deus permitte. E o Senhor 
permitte que os homens, para des
truir, ponham a mão lá onde Elle 
pôz a sua. E tal é, pode dizer-se, 
a historia da pobre humanidade 
e das miserias das dores huma1;1as. 
o futuro se encontra nas mãos 
do Creador; em boas mãos, pois 
as grandes cousas obedecem a 
Deus e não aos homens. 

AS GRANDES COUSAS OBE
DECEM A' MÃO DE DEUS E 

NÃO A' DOS HOMENS 

mos, commovido e consternado: 
Que poderemos vêr ainda? Que 
será que a Providencia Nos re
serva ainda para vêr? Nós dize
mos continuamente a Deus que 
Lhe seriamos muito reconheci
do se Elle nos quizesse conceder 
uma boa morte; seria certamen
te um repouso para o obreiro en
velhecido e agora fatigado; mas, 
Nós não podemos fazer senão 
como o velho São Martim. "Se 
ainda podemos alguma cousa pa
ra o bem commum, Senhor, que 
seja feita a vossa vontade". 

A "POLITICA" DO PAPA . 

que .trata de im:Ínbvei-s desde 1909, 
:Administração de bt;1J1s em geriw. - Con;ipra e vend,a dê im.• ·,. 

moveis, hypothecas /"l flnancià.Ill:eilto em geràl • 
.',','>' 

.. : 

t 
O Le;Rionarí.o 
convida seus leitores a assistirem á Missa: de 

30.º dia, que fatá ceíebrar no altar-mor da Igreja 
da Immaculada Conceição, ás 8 horas do dia 23, quin
ta-f eh-a proxima, pelo eterito repouso da Sra. Dona. 
Luiza Montaiíes Saborido, progenito:,;a do dr. Jesus, 
Saborido Montafiés, redador desta folha e director ; 
de seu Departamento de Propaganda. 

t ' 
Queria ainda juntar agradeci

mentos pela possibilidade que 
caros hospedes lhe offereceram 
de se dirigir a um auditorio não 
sómente assim numeroso, mas de 
tal projecção, com a plena con
fiança de ser bem comprehendi
do, a um tempo bem entendido e 
bem interpretado naquillo. que as 
eircumstancias podem sug~rlr ou 
impor. S.S. sabe que pode dizi:r 
lntelligenti loquor deante de ou
vintes habituados a verificar tudo 
o que vêm, lêm, entendem, habi
tuados a não approvar senão o 
verdadeiro. 

somente como Papa, como Pae- da Afim de reconfortar esses caros 
christandade, mas, propriamente filhos, S. Santidade lhes dava en
falando, como homem. Na verda- tão uma benção consoladora a 
de, continua o augusto Pontífice, benção de seus oitenta annos; an
a dignidade humana lhe parece nos pouco numerosos na historia 
realmente mal servida, quando se de um povo, mas numerosos na 
chega onde chegou Juliano Apos- vida de um homem, sobretudo 
tata, muito embora este não te- nesta época. Quantas elle viu; 
nha sido o primeiro a imputar aos cousas de uma grande historia, 
christãos a responsabilidade da seguidas e meditadas â proporção 
perseguição com que os martyri- que passava da juventude á viri
zava. Nero o fizera egualmente, lldade, de então até hoje, taes 
com relação ao incendio de, Roma como a experlencia inteira de seus 
e á perseguição que o seguiu. oitenta annos podia resumir lem
Acontece tambem assim hoje, brando-se. dellas: as grandes cou
continuamente e sem intermiten- sas obedecem á mão de Deus e 
eia: lança-se á conta dos fieis, não á .dos homens. 

"Para o bem commum ! " Eis 
aqui a pol!t!ca do Papa, porque 

1 
é uma mentira - e o Santo Pa
dre repetia ainda gravemente -
" Mentira, mentira" - é uma 1 
mentira, e nunc2, se poderia pro
clamar dem.ais, attribuir á San- f 
ta Sé. outra política que não seja I 
a busca da gloria de Deus e do I 
be~ das almas. o f'.ª?ª não faz • A ~1milia de D. Luiza Montaõ'és Sat:{õrido, êoli• 
senao uma unica pol!t1ca da qual 'd • i · · :• • M. d 30 o d. • 
nenhuma força O poderia dispen- VI a . seus amigos a ass. _stirem a 1ssa e . ia~ 
sar e afastar: dar qualquer cousa que fará celebrar no al~âr de S. José dá Igreja da lm• 
ao bem comm~m. Esta p~lit~ maculada Conceição, ás 8 horas do di~ 23, 5.ª feb;a 
elle sempre a fez e continuará a proxima, pelo eterno repouso de sua alma. 
fazel-a enquanto Deus lhe conce- · 
der a possibilidad~. a força e a l 
graça "porque, ajuntou elle, é so-

A archeologia, objecto de seus 
estudos mais caros, se applica em 
exhumar monumentos, fragmen
tos de monumentos; consagra-se 
ao estudo de textos mortos desde 
muito tempo. Mas não de hoje, 
nem sem ir tão longe,· se faz uma 
archeologia differente. Chamam
J;e e· se revocam á scena. da vida 
13 da acção, personagens e empre
benw.mentos que seria preferivel 
ileixa.rl no esquecimento. Como um 
~elho Pae, queria pedir perdão 
a seus filhos pelo facto de en
quanto esses se occupam de cou
·sas tão grandes e tão reconfor
tantes, elle os chamar â conside
:,;ação de cousas tão dolorosas. 

:' COM· A, BJP.()CRISIA. E,,A 
,CitUELDADÉ DE ÚM JUÍ,IANO 

. APOSTATA E DE UM NERO 

Trata-se dei uma archeologia 
êttonea. que exhuma figuras si
nistras para fazer nascer e pôr 
em jogo obras sinistras. Tem-se 
qÚerido revocar a de Juliano 
Apostata com sua triste, tristís
sima perseguição que, se não foi 
a mais violenta e sanguinaria, 
foi todavia a mais obstinada, com 
a. mesma. duplicidade e com a 
mesma devastação. Isto não se 
:está fazendo sem propagandistas 
ti a.postolos que marcham sobre as 
pegadas e com a abna de Judas. 
Assim falando, o Papa queria Iem-

de sua fé e de sua consciencia, a Grave e rica de advertencia foi 
causa da perseguição de que são . a evocação que o Santo Padre, 
ob.iecto. E, o que é na verdade es- continuando suas evocações com 
tranho, chegou-se a pr~gressos vivacidade de espírito , e uma 
desconhecidos. Porque é preciso quente eloquencia, pronunciou 
dizer que a perseguição do ultimo deantc do auditorlo commovido. 
dos fieis, do ultimo filho confiado 

I 
Homens e acontecimentos de to

por Jesus Christo ao seu Vlgario, das as nações, altares destruidos 
tóca, affl!ge ao Papa. Ora a per- e cinzas esparsas, guerras e pazes 
seguição, tal é seu verdadeiro no-1 que não foram pazes, se alterne,
me, acompanhada da falsidade de mm no curso de tantos lustros 
accusação, é levada até á purpu- para JOroclamar a lnatacavel ver
ra de um alto pastor. A afflicção dade de que os acontecimentos 
paterna não pode deixar de ser, não obedecem ao s!gnal e á mão 
e seus filhos bem o comprehen- dos homens. mas ao signal e á 
·dem, grande e profunda. mão de Deus. 

MAS O PAPA E' OPTIMISTA 
Mas que os filhos se inspir~m 

·nos sentimentos. do Pae. continua 
S. · Stl,nt,idàd!?, ó Papa é optittlfat -
e não, pessimista; élle o é, 'com·:. 

"SENHOR,\ SEJA FEITA A 
VOSSA VONTADE" 

E agora, velho Qctogénario, e;it
clama o-Papa, Nós nos ifergunta~ 

FAC-SIMILE DO AUTOGRAPHO DE PIO XI 

mente por sua graça que ainda, 1 
ne. sta idade e depois das peripe
cias que todos conhecem. senti
mos a possibilidade de fazer al
guma cousa por esta grande fa
milia que se estende atravéz do 
mundo inteiro e que comprehen
de · todos os filhos que Deus Nos 
deu". 

O Santo Padre terminava diri
gindo a todos seus filhos a sauda
ção paternal e a expressão de 
seu contentamento, ct>nvSdimdo~ 
os a reunir essa triste archeologia 
á muito nobre archeolog!a a que 
elles consagram a applicação e as 
pesquizas com tanta intelligencia 
e zelo. Ha documento1t que attes-
tam os triumphos divinos e dahi 
se póde retirar o reconforto com- 1 
mum e a commum esperança para 1 
o futuro. 

E' com estas palavras, expri
mindo seus votos com serenidade, 
que o Santo Padre os abençôa de 
todo coração, bem como todas: as 
suas obras, toda.s as suas activi
dades e suas intenções. 

(De "Acção Catholica ", or
gão official da A. C. brasilei
ra, Fevereiro de 1938), 

CURSO :Of fDRMAtAO DE 2LDE FEVEREIRO A 1.0~ DE fBRlt 
'\: .. ' . 

- Você, no seu apostolado, já sentiu falta de uma formação 
mais solida? 

Estas :palavras abrem o programma. do curso de formação que 
a.. J. F. C. organizou para a Quarsema deste a.nno; e a pergunta 
1Parece formulada para nós. 

De facto, ce.da um de nós, cathol!cos l!llilita,ntes, (e todos os 
ffitholicos o deveriam ser) trabalhando com mais ou menos in
ténsi~ade, com mais ou menos generosidade na grande -seára, 
~essentimo-:nos a. cada passo da falta de formação, consequencia 
te.lvez de uma falha de principios; ou sentimos a necessidades de 
uma orientação para a actualisação dos conhecimentos que jâ 
!POSSUimos. ' 

LITURGIA' Pe. J. Pavesio 
(Mi·ssa, Anno liturgico) 

ENSINO RELIGIOSO , Pe. C. Marcondes Nitscl1 
{Necessidade) 

FORMA·Ç3.0 MORAL E SOCIAL Pe. 'Jastro Mayer 
Bem e Ma.! - Lei Natura! 

Liberdade. e responsabilidade 
Consciencia. 

Indivíduo • sodedode l Liberalismo 
Socialismo 
Communismo 
Racismo 

, ,; .Qualquer que seja o nosso caso a J .. F. C. vem •solucionar•corn A "f ã 1 'a ~rganização deste curso. 1 · ormaç o ,mora e social" a <:argo do Re'l,4ino. Pe. Ma.yer 
será dada aos sabOOAios 4as 14 ½ ás 16 ½ horas; as outras aulas 

. · Todos estão convidados para faze-lo. A o.portunide.de ê dessas \Serão dadas em dois grupos: segunda-feira das 8 ½ ás 10 ½ 
11ue ·não se deixa ,passar: optimos pro~ssores, mestres conhecidos hora.s e quinta feira das 14 ½ ás 16 ½ horas; ··pode-se escolher, 
nas materias que vão •lecciona.r; horaríos organiw,dos especial- 0 grupo mais adequado ao nosso horario. 
mente :para at'tender -aos que trabalham: ambiente -sympathico e 
acolhedor da "Juventude". Completando o curso haverá duas manhãs de recolhimento: 

a ,primeira em 5 -de Março e a segunda. em 2 de Abril. Durante o· 
curso haverá tr!ls visitas a obras sociaes. Eis a organização do curso: 

ACÇ.\O CATHOLICA Pe. Eduardo Roberto 
(Doutrina, formação de dirigentes) 

As inscripções poderão •ser feitas na sêde da Juventude Fe
minfaa Ce.tholica - Rua <lo Carmo, 18 - 5. 0 e,ndar. 

Dê a este curso a sua adhesão completa, isto é, com toda 
a applicação e generosidade 

otaT~OOflC• O&fll,.&a 

ISNARD 6. ClA. 
RllA ~ kfE MAIO, 88 

.1bonfll1 4-3:G-87 e #-Mel 
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1 Livraria Catolica 1 
g=~ Livros Religiosos - Apologetica, doutrinarios, =-s=: 

"' sermões, vida de santos, devocionarios, livros es- .. 
= pirituaes e romances, etc. - Imagens, santinhos, ~ ! diplomas, medalhas, cr1?,cifixos, terços, castiçaes, · j 
= fitas para irmandades, etc. - Grande variedade -1--- de livros proprios para retiro. --- il 
= O. CERCHIARI & GOMES ~ ; i R. do Carmo, 18-A - Caixa Postal, 2177 - S. Paulo j 
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t 
'O L ., . · · . eg1onar10 

r . convida ~eus leitores a assistirem a :Missa qüé .fâl 
rezar no proximQ· diâ 23 do corr.9nte, 5~" ~fa, á.S: S,30 
horas, no altar de Nossa Senhora, daJtreja dffSii:n.ta. 
Cecilia, em suffragio da alma de Lelian de Paula 
Ferreirn. -LIT'URGIA 

TIARA 
A TIARA ou triregno ·é a coroa com a qual os pontmce~ 

cingem a . cr.beça nas m:i,iores solcmnldades do anno . ecclesiast!co;) 
A tiara não é anterior ao seclilo VIII o primeiro pontífice 

que com ella se coroou foi Leão III no anno 795. A principio1 
tinhá. ella uma só coroa; é assim que a encontramos na coroação 
de Innocencio II descripta pelo abbade Sugerio; Igual exempla 
temos na coroação descripta nos actos de Alexandre III corisa'"' 
grado em 1159. 

Bonlfacio VIII ajuntou uma segunda coroa para. indicar a 
suprema autoridade do Papa nas cousas espirltuaes e temporaes; 

Em 1305, Clemente V, em Avinhão, ajuntou a terceira.· 
As tres coroaes recordam, segundo alguhs, aquellas dadas· ao 

Papa por Constantino, Clodoveu e Carlos M.agno; segundo outrOI!!, 
e talvez com mais razão, lembram ellas o poder do l'à,pa llObre 
a Igreja triumphante, militante e padecente, ou a triplice auto
ridade; doutrinal, sacramental e pastoral. Podemos aecrescentar; 
ta.mbem o symbolismo da autoridade: monarchica pela form~. 
e:rlstocratica pela perfeição e democratica pela universalidade. 

ANNEL 
Remonta ao IV seculo o uso tradicional do annel · conferido 

AOS BISPOS na cerimonia da sagraç'ão. ! 

Quando o IV Concilio de Toledo mandou que, ao prelado: 
reintegrado após uma injusta deposição, se lhe restituillse o anhel, 
elle nada mais fez que confirmar o cerimonial antigo. Este annel 
episcopar' indica o seno da fé e da protecção celeste, mostra a 
Igreja como esposa de Deus. . 

No principio o annel era collocado no indicador da. mãa 
direita o que era incommodo para a celebração do Santo sa
crifício; começou então a ser collocado no dedo annuUar, e o uso 
estabeleceu usal-o sempre ahl. Gregorio IV (sec. IX) diz que ~ 
annel é collocado na mão direita per ser ella a mais nobre e po1 
ser com ella que se dá a benção . 

O annel episcopal deve ser de ouro e enriquecido com algum! 
pedra preciosa mas não deve ter gravada figura alguma. E' preit
cripção do Papa Innocencio III, aliás nem sempre observada, 

Os bispos armenios tambem usam o annel; o m~smo não 
acontece com os gregos. 

O PAPA tem duas especies de ·annel. O "commum" e o "pon•. 
tifical" que é usado nas grandes cerimonias. 

Estes anneis têm sua pedra preciosa gravada com algumas 
figuras. Pio VII tinha um ornado com uma pedra sobre a qual 
estava representada a ss. Virgem. O de Leão XII representava 
Nosso Senhor e a pedra estava rodeada de ,brilhantes. 

O annel dos CARDEAES é de ouro e enriquecido de uma sa-, 
phira; sob a ligadura, em esmalte, está figurado- o escudo. das 
armas do Papa que lhe conferiu a dignidade. Elle lhe é conferido 
pelo Summo Pontifice quando assigna o titulo de sua Igreja .. 

Os ABBADES regulares tambem usam o annel em sigilaJ 
de sua dignidade. Crê-se que em 1050, S. Leão IX, visitando -o 
famoso mosteiro de Monte Cassino, deu o annel ao abbade, pre
rogB,tiva que desde este tempo foi concedida a muitos abbades, 
de modo que em seguida todos o receberam como direito commum, 

' ---(o)---
E' famoso o ANNEL DO PESCADOR, de uso exclusivo dfl 

po,pa. Nelle está representado S. Pedro numa barca, lançando sua 
rêde ao mar. 

Toda graça concedida em forma de "breve" é sellada com' 
este annel. Dahi a formula: "Datum Romae s1,1b annullo pisca, 
toris". Este annel é partido depois da morte de cada papa. U11 
novo annel do pescador é conferido ao novo papa na primeil\ 
"o~p.i~~cf~~'.-. .ClU!3_ lhe .Pl'.~Rtalllt.:9-' ~de11oee. 

,_ 
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Sãri PâüJô, 19 dê 1âneI'fo dê 19~, 
........ ,., .. Jit..:i!!i.:1 • 'Ili!!' 

L lãa de aula rreira· EVAN(;i··EL_Ho 

. Fomos dolorosamente surpre-1 drosa O. S. B., Assistente Ecc!e- do Direito cm nor:i? do dentro jn O CI~ ti GO 
'1iendidos quinta-feira ultima pe!::i. siastico da Juventude Unlversit11.- . do A:;oi:to, Ac:ido1m~ de Letras ~ 

DE -,JERICH01·~ 
ll;ii:iihã, com a noticia do falleci- ! ria, Catholica, havéitdo um gtan• ·taccli!.:ido de Dircito e de oew> 
:rriento repentino .de um dos jo- de numero de oomri;iú.nhões, . A s oollegn,o é!c twmia. · 
:vens de mais destacada actuação 9 horas do mesmo dià/deu~'& o O .i.~J30,IONAR'íó", quo se fez 
·~ fileiras da. Acção Catholica enterro, feito pela mf~a Juven- repres&.nNir pclo soti: Dité·ttor e 
Brasileira.; o . b~c~relàndo Lelian tude Universitar:l.a, CàtliÓ.llça, e Redact·::res, i>et;$l!l5 . roii.'n.iféstagoos 
ele Pau:ià. Ferreira; com grande á6ouipiinhametifu, . d.e 1)(;1Sa.1', colÍ:!.J.):Ú·tflhn. da dtlr da 

O
S !P·rophetas, especra.lmente !saias, narra

l!'am de antemão os f,actos dolorosos do 

Messias, quando ao mundo viesse para 

salvá-lo; de maneíra qµe tinham os discipulos 

de Je~us ,na. -leitura dos ·livros -santos a explica-

1pleta. Não ·entendiâm os IsrÍi:elitas seus rp'rõp'.titfs., 
aivros. Havia, é certo, algumas a,lmas de b,oa;( 
vontade, sinceras e desejosas de ·seguir a :veri 
dade, mas compenetradas até a :medum pelos:, 
mesmos ;preconceitos. Estas almas asseme_llt!I:•·: . Naqu'l~. dia,:.~la manhã, ac-. A' s'epultuta, fiJa:tii:m o Prof. familia enluta.da, apresen:~do-lbé 

<Comíítilfü;.ô uma syncope, qúandtÍ. · Dr . .Jorge Amerieà'nq, Director da ;,:qs $fnceros pesll,JD.e6 e fazen,9-0 sU• ção. d?;,s J>erseg'i:Íi~~.es e pad~cimentos de seu rues• 
·se ac~'\lâ : no Gymnasio de s. Faculdade de I>fré!to, o Dr. An. <·iitr- a. Deus ·suas preces pelo des- .tre. Qit:ú'lquer predição, ,prenuncio, aviso ou ad
~!!nto. Pouco antes, havia rece, dré Franco Montoro, presidente canso eterno de til.o querido e :·verteribia, .rresté; •sentido, não deveria portanto 
6ic10:.fllt lgr~i:;r.,.ile. S. Be:fito, ·. a.· :-.da, .J. U. C., e <l~versos acadi:micos saudQso .copiMnh~lro. : · .-. ·. ,.,._ · · .·,, · · 

· vam-se e. ,este cégo de J.erichó. Reconli~&úi,~j 

cem Jesus o Messias, o Filho de David, o P,r.w-; 
:pheta arden. temente ,esperado.; mrus,. não :vi.ám, 
mão conseguiam formar um ,concelto do M~s.~~ · 
segundo o 'beneplacito do P.ae Celeste. . ~~s~1 
'estas almas tinham os ,meios tllecessarlos -%~! 
obterem a luz sobrenatural que Jhes desco~.rrs_se 

~ ta:"" ~_';.',,,,·~ ' . ... ' . . . . . . ::cau8$,r·>'â;amire.ção ou .. pro.vocar nos e.postolos al-.õa'tl .Cl>~~ao, cóm1>:,,1,1ra, seu · . ,_... . , , .. . ... , ,.. . .. 
costuine· -fàzel-~;;todos ás'.dnis. , . . . , gi:iii:i\,~I?,tirii~nto de repulsa, O Evangelho de hoje 

Era. .Lelia.n 'd,'l·:-Pâli.la.:·Ferreirii · no em_·\aiito, attesta-nos precisamente o contrario 
nm ~tem reabtt~tdé' '.~'.;.:~~lÍ\r e 

· · · · · · ·Duas. ~ezes arltes,: já p Salv~dor alludira á sua cii~io de (l(!~ üi:oraes '.' e . inteJ.-
o Mysterio df ~e,.Ó 
den'lp~ão do mundo~: 

leéi.. ·lwP.i.1zera-se .. singWàr
m.er;i~t~:'iril;i,,.~~ti~Ji$ if~il~~e
~ijji,t~J;:·:ws ·:i!ie'iis:ii)iJe&ôas ilii,:ta.~·: 
crii'lciMe jle :mt~ito; :'ô~de d~j:fa!: :, 
_inn'iiliiettis :tiniZll~es:· :- :-sua. viM< i 
•académica, pass~:ii-a.' :,: h:onranã~::' 
seni:pre o titüli)'.< de . Col1g-rega.dó'.: 
Ma.riano e o distinctivo dá' Àci:ã~: 
Cathofica. · 

. Espírito .;vivo, sempre alegre no. 
llleio ·ae seüs coniimnheiros. dei• 
}(a um ·be~imo .. :~:ii:ei:rij)Jo do Q;tie 
'.&,ve ser a 'vi!la' do moço cathii
lico. Pois em todas as s'Úas brfo. 
cadéirâs, se~pre ntotittou~se alisri
.lttíta.mente intÍ'Í:'n,sigente na de
!fésa dos prirttiÍ)fos de sti'a. fé e 
11a. ino~I. ~a~li~~c~ .• 

Ha..ppU"l!O tem:i,o;fora. <1es1gna<10 
para chi!fia,r c,_.:nib~ilnento da Ju. 
\'entude tritlvérsitaria>"::·. Catholica 
iria FaÍ:lultiadé de Dir~ito, onde 
'desde · ha alguns annos era diri
'-.ente da A. U. C. e, depois,· da 
~- u. c. · 
: Como estu~nte, sempre esteve 
entre os piiiri~in>s, obtendo, va
.nas vezes, as m'élliores notas dos ~ursos que frequentava: Faculda
de de Direito e 1!:séola de· Serviço 
Social. Foi tambe'm modelo de 
'runccionario no Departamento de 

Serviço ~ia1.· E até ao<:ttizer o CA~lf•Y.J.'JRAS·, 
'eXercicio militar, CQl!lpletando os 1.:J J, 

3 annos do e. P. o:-·R. (Officiaes 
de Reserva), destaco'ÍI-se entre to
dos, alcançando, ao terminar, o 
1.0 p~o e recebendo a, espada 

BRINS E LINHOS 

de honra. 

nos mais modernos padrões V. S. e.nco;itrará rui 
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,paixão, á neces-. 
sidade de sua 

:;mo':rte ,para cum-
· !I)rim;ento de sua 

:missão; .nas duas 
veià teve, da 

:p~tte dos seus 
\fücipulos, esfor

ço.s por dissuadi-lo 
.de taes · ;presenti

,:roep;~os. Ora, .não 
<&blitifo te esta in-
·~istencià, nos ui• 
ti-mos dias da 
ici:rreira mortal do 
''Divino Mestre, 
,,;i,pesár da animo• 

l sidado ,crescente 
contra o Rabbino 
,por ,parte dos -es

cribas, phariseus. 

DOMINGO DA QUINQUAGESIMA 

ISúo Luca,s cap. XVIII, vers. 31-43, ' 

Niquelle tempo, toµiou Jesus os doze e lhe disse:· Els 
quo subimos a Jerusalom e tudo que está esct,f.pto pelos 
prophetas do Jo'Uho de ·Df!~s; ,seda re consumniar. Sehâ ent 
prophetas do Filho do Homem se ha dê consummar. Serâ 
entregue aos g'ehtlos, sei'á insultado, flagellà.do e cuspido; 
o depois de o tilrem flageilado, dar-lheão a morte,, mas ao 
to'rcclro dia resuscitarâ. o·s aposto1os, porém, nadà enten
deram destas cousas; esta palavra era para elles um mys
iorio, e não comprehendlam o ·sentido do que lhes dizia Je
su8, E aconteceu que, approxlmando-se <le Jerlehó, um ce«o 
estavi:. sentado á beira do caminli'o e mendigava, ouvindo 
pai;SlU",a multidão, perguntou o que era. Itespondéram-lhe 
quo e~ Jesns de Nazareth que passnva. Enlã.'lt poz~s·e elle 
a ,r11tar: Jesus, Flll10 de Dà.vid, tende compaixão de mim! 
Os qu,e iam adoante com89aram a rcprehen'Oo,j!.o, dlzenclo
Ihe que so cafasso. Elle, t>orém, gritava aindà mais alto: 
l'ilho de DIIIVid, tende compaixão de mim! Então Jesus pa
randó, mandou que lh'o trouxessem, e, approximando-se 
clle, perguntou-lhe: Que queres que te fal)a? - Senhor, 
respondetI elle, que eu veja, - Vê, disse Jesus, tnà fé te 
Ralvou. E, no mesmo Instante, viu, e seguia a Jesus, glori
ficando a, ·Deus. E todo povo, assim que viu este prodlgio, 
louvou a D~us. 

Como o cégo de Je'1 
richó, húftiild~s;,'· 

oravam e !tinham· 
!fé ,em Christo, . Q', 

nos • .seus milagres. 

*** 
Si ,examinarmos', 

as razões dos iil'• 

credulos, muito fre• 

q~tement.e ttopa.-
!!'emos com o or:gu• 

lho que fecha Oli 
• 1 

olhos ao factos ,ev1•~ 
dentes - como são·· 

os milagres - para\ 
. ,',·,•;','.' ! 

não admittlrenl' · as 1 
verdades t: 1-nsç~n· i 

dentes que <São oiw 

sa.dduceus, herodianos e outras "'ei'tas judias, os 
apostolos a.inda não o entendem quando fala 

anysterlos de Deus.· 
Muita eoisa :só na outra vida será trevel~dar 
_:e é -estultice querer exaltar nossa :Lii~el• 
··aJgencia á altura da faculdade divina, de iiria-sobre •sua Sagrada Paixão. Continuam muito 

long0 de prevêr, admlttir, ou '5Ó suppor o hu• 

!1lilhanto desenlace do ministerio de Jesus., 

*** 
Este facto faz-nos comprehender como se 

e.rraigâ,ra entre os ju<leus a idea erronea do 
Messias, opposta. áquell,a preannunclada pelos 

vaticinios .sagrados. Até mesmo os que accei-

taram a TnêSslanidade -de Jesus, e assistiram
J~e á vida ·pobre e humilde não viam a .possi, 

bilidade de um Messias soffredor, 

, ' 
:neira a dominar com a fragilidade dos meio,!I 
:,humanos, toda a amplidão do cognoseive!. Os 
1discipulos tiveram na sua fé, tre.nqui!Ie. e bem 

firmada, o merecimento de serem e.J~ltos ,para 
,columnas <lo Iteino de Christo, naquelle o:nes• 
mo reino cuja naturza, e.o ,tempo ,em qu~ cre•' 

·ra.m, .eram-lhes um lncomprehensivel my,a'terlo,' 

De modo geral, .na ordem_ da graça, os favorilÍ 
: divinos .estão :na razão directe. de nossa humJl• 

d.ade. Vale ipara todos os tempos a rprophecia 
·-<la Viri.em Santissima: humilhou aos soberbo~ 

Fõra ha pouco tempo eleito pa
ra. a Commissão de Reáacção do 
«·onze de Aagosto", orgão offi
eial do Centro Academico Onze 
d.e Agosto, e tambem pertencia á 
A.cademia. de Letras da Facul
dade de Direito. 

SÃ.O PAULO S A N T O S e exaltou os humildes, 
~j 

==============================================================================.,;· 

Criti1C,a Ciuematotraphica da A. J .. t., 
·O 'estado ma.is QU menos geral <lo povo de 

tsrael, nest.e ponto, era a cegueira, mais com-

\-. ' Lelia.n de Paula Ferreira, que 
~ra Congregàdo Mariano na Con
gregação de Santa Cecília, por 
varias vezes emprestou ao LE
GIONARIO a collaboração de sua REIS DO CIRCO 
·:penna brilhante e decidida, ten- J 
·ao ainda no numero de Natal des- (da Art-Films, · com Albert 

ri)rientação moral dos espectaculos 
Matterstock e Atlla Hoerbi- grande clpi,e de malicia? E' o que 

·1e orgáo feito uma resenha das ger) tnais cháhla a attençâo nesta pel-
prophecias sobre a vinda de Jesus l Jicuht brasileira: _ os ditos, olh:1-

assistido. Póde, portanto, ser as• · 
sistido por qualquer publico. 

A CIGANINH,\ 
( da 20th·. Century Fox, com 
Jane Withers) Cotação: - Acceitavel. 0hristo, resenha essa que mere- Os apreciadores de espeta-

ceu os maiores elogios de illustra- culos em circos, como 1,ejam res e cançonetas de duplo senti
dos sacerdotes. trabalhos em trapezios, dotnado- do, e as vezes de sentido claro 

ao que dissemos, e a varias scea 
AGARREl\1 ESSA NORMALISTA 

(da Fox, com .John Barry-
Assim era Lelian de Paula Fer- rcs de animaes ferozes, terão 

nas com bailarinas pouco vesti
~ira em tudo o que fazia, cons- j neste filme muita coisa para ver. :das parece-nos que só podem as-
cienciosamente e com uma perse- Entretanto não podemos reco- ·sistlr este trabalho cinematogra
verança digna de registo. 1 men~ar esta pell1~ula ª qualq~er :phico as oessôas de c:riterio for-

more e .Joan Davis,. 

Este é um dos muitos filmes 

. Por isso mesmo, é immenso o pu~llco, pois~ eme~o que en~re- mado. 
numero de amigos e admiradores meia os trechos acuna referidos . 

· d ·xa nos mostra um rapaz fug!n_ do _com Cotação: - Restricto, 

da vida estudantina, Uma cam
panlm senatorial ao lado de 
grandes competições entre uni
versidades. Ha alguns pontos bas11,ue e1 . . _ 

. Seu fallecimento deu-se 5.ª fei- a noivr. de seu 1rmao, um assas
ra pela manhã, pouco ciepofs das sinato: luctas brutaes e scenas 
g. horas, e logo, para o Gymnasio de bailados com trajes um tanto 
s. Bento accorreram seus paren- exaggerados. Concluindo achamos 
tes e antigos. que só póde ser visto por pessôas 

No dia seguinte, ás 7 horas foi de criterio formado. : 
rezada Missa na Igreja de Santa Cotação: - Restricto. : 
Cecilla pelo Revmo. D. Paulo Pe-

1
-~~;~7{;~:~:-

Telephone 2-7313 .. ,,,,.. ,.. .... ,,..,,.,...,,,,,.,~~ 

BANANA DA TERRà·, 

(da Sono-Films, com Carmen 
Miranda, Dircinha Baptista, 
Oscarito, etc.) 

Será que o cinema nacional não 
põde produzir nada sem uma 

! tante exaggerados, com scenas de 
1 revista, cantos e dansas. O pro

(da W. B., com Lola Fane e j prio assumpto que póde ser lcva-
J:>anl Kelly). do como critica é cheio de phan-

QUANDO NOS CASAMOS 

Os noivos: elle agente de poli- taslas. Nota-se, ainda que em 
eia, e ella, "reporter", empe- passagens mais ou menos rapi
nham-se na captura de um cri- das, uma ou outra scena menos 
mlnoso, Não ha scenas fortes, aconselhavel. E verdade que a 

comicidade pode apagar essas pe-
pois o film apresenta apenas as , 

. . , , quenas scenas que podem ser cr1-
p1stas seguidas pelos mvest1gado- tica á classe acostumada ao ci-

res. 1 nema. 
No genero policial, é o mais Cotação: - Acceitavel para 

inoffensivo dos filmes que temos adultos. 

Um em·edo romantico, embora 
um tanto inverosimel, com in
tercalações bastante comicas. 
Refere-se á vida de aventuras de 
um agrupamento cigano, do qual 
a pequena Jane é a maior ani
madora, com iniciativas que es
tão muito alem de sua pouca 
idade. Ha tambem varios roubos 
praticados por elementos do gru
po com conhecimento e mesmo 
animação por parte da pequena. 
Não convem, portanto, a adoles
centes. 

Cotação: 
adultos. 

Acceitavel para 

COW-BOY NO ASPHALTO 
(da Warner, com Dick Po
well). 

Mais uma vez na. tela o enredo 
do artista de Nova York que vae 
pô.ra o interior e lá é "descober~ 
to" por um agente theatral, que 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Jlraça da Sé N.O 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

ln icador Prof issio~ 1 
Dr. Pllnio Corrêa de 

Oliveira 

Dr. JOSE' EGYDIO BANDEIRA I JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA I D E N T I S T A S 
DE MELLO Rua 15 de Novembro, 150 - 5.0 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 andar - si 51-55. - Phone 2-6365. A ld B rth l 
6.º andar - Sala 6. ============= 1 rna o a o omeu 

---------D-E ENGENHEIROS ! Ralos C1rurg1ão-Dent1sta aua QWntlno Bocayuva N.º 5~ DR CARLOS "IO'RAES X - o;~thermla - Clinica 
•• o - Bala 323 - Tel. 2·7276. • -'' · -

ANDRADE Dentaria em Geral. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Benjamin Cons'tant, 23 - AMADOR CINTRA DO PRADO 
4. 0 andar· sala. 38 - Phone 2-1986 Engenheiro Architecto 

S, PAULO Architectura religiosa, collegios, 
residencias collectivas. Rua Quinttno Bocayuva N.0 54 

1.0 - Sala 319 - Tel. 2-0035. DR. PAULO MORETZSOHN Rua Libero Badaró N.0 641 
DE CASTRO SÃO PAULO 

l)lt. VALENCIO DE BARROS R. dt\, Quitanda, 139 - 2.0 anaar 
R. S. Bento, 279 - sjloja - si 12 Phone 2-6769 S. PAULO 
Phone 2-1796 . s. PAULO 

Drs. Alvino Lima, Ernesto Cha.m
Joaquim P. Dutra da Silva ma e Nilo s. de Carvalho 
fina Benje.m!n Constant N.º 23 R. Quintino Bocayuv,a, 54 - 5. 0 J 

t.0 andar - Sala 38 and. - Salas 509 e 510 - Pho-

DR. FRANCISCO P. REIMÃO DR. JOStl ESTEFNO 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
Telephone, 5-5476 

DR, CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Fa

culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesll§, 
Especialidades: Pivots, Coroas, 

Pontes, Dentaduras anatomlcas 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencta: Largo S. Pauio, 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: R. Qu!ntlno Bocayuva, 36 

Das 3 ás 5 horas. 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 as 4 horas 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

DR, VICENTE DE OLIVEIRA 
RA,AOS 

J apresenta como caipira genuino,· 
'facto que acarreta difficeis e in•] 
teress~.ntes situações. 

Scenas de hipnotismo, encooel."·1 
tas di:? comicidade, e uma ou ou~ 
trn passagem levemente censura-.( 
veis, não chegam a prejudicar o) 
valor do filme, que pode ser vistQ, 
por qualquer publico. 

Cotação: - AcceitaveL 

HOLLYWOOD E' NOSSA 
( da Paramount, com Fre<l!i 
Mao Murray), 

O thema não é original poréni'Í' 
ccntém muitas passagens de fun
do humorístico, que conseguem 
:,.gradar, Ha um menino de uma! 
precocidade incrivel, pois faz 
pc.rtc de uma. orquestra como en. 
carregado da bateria. Sob o pon.;, 
to de vista moral é completamel'.!,~ 
te inoffensivo. · 

Cotação: - AcceitaveL ,,.,.. 

Filmes que serão apreciados rui'. 
proxima semana 

"QUANDO ELLAS TEIMAM"; 
- Acceitavel pela "Legião da;' 
Decencla " • 

DR. MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

Molest!as do App. Digestivo é 
-ano-rectaes. Hemorrhoides, fis-, 
suras, etc, - Cons. R, Benj.,f 
Conste.nt, 51 - das 2 ás 4 horas.: 
Phone: 2-1693 - Res, 5-3332.,1 

S. PAULO ' 

GYNECOLOGIA 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molesttas de senhoras. 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - u.~. 
Predto !ta.querê - Phone 2-2741) 
Resid.: Rua Alfredo Ell!s N.º SOJ, 

Phone 7-1268 · 
Cons.: das 10.:11 e das 14 ás 1'7,{ 

8abbados, 10.11. 

· PROFESSORES 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Universidade de S. Paulo, 
Aulas particulares de: Mathema
tica, Physica-Chimica, H. Natu. 
ral, Musica e demais materias do 
--- · Curso Gymnasial. -

Phone: 2-1986 ne 2-7893 - s. PAULO l 
HELLME~STER Rua Benjamin Constant, 77 • 

R. São Bento, 224 - 1.0 andar - La,• andar - Phone 2-2988 • Caixa 
~ l • ~hone,-,z~,7291\ •Â. :I¼ULO · · .Poatal. 3276. 1 ,,,.. ,,_ . 

e sem abobada palatina. - Con

sultas: Das 8 -ás 12 e das 14 ás 

19 horas - Cons. R.ua Direita, 1 
64, 2.0 anda!', si 7-7 A. Res.: AI. 

Barão rlA Piracicaba 499-S. Paulo .. 

Da clinica Obstet~ica da Fa
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 ás 
15 horas Res.: Avenida 
Tw:nalina, 90 - Tel. 7-0401 1 

AVENIDA RANGEL PESTANA 
N.0 257-Phone a-.5~ P-"''OLq 



r; F. e"! lo N A R t'O São Pauto, 19 dl)aneiro de 1939 

A morte do Santo Padre -= 

1 D 
l 

peccionando as fortificações de; 
linha Maglnot. 

1 • A Comlllls_são de. Defesa !'f a-. 

1 
c10nal .ter.mmou s_uas -reuniões , 

. affirmando encontrar-se ó exer-
i cito em -condições de honrar sua.s; 

O Presidente da Republica. a.o 
' ter conhecimento official do 
jallecimento do Santo Padre 
1'10 XI, determinou que foss-e 
observado ,luto por tres dias, sen• 

·do, ,prestadas ,ao Soberano Pon
tífice honras de chefe de Esta
do, é mandou apnesentar condo
lenci&S a. Mons. Aloisi Masella, 
Nunclo Apostolico no Rio de Ja
·netro. Determinou lambem que 
·repres:enta-sse o governo do Bra
sil nas cerimonias funebres o 
embaixador do Brasil em Paris, 
sr. S;ouza Dantas. Nas repa·rti
ções publicas -federaes e muni
cipaes ·o ex;pediente foi suspenso 
4,s H horas no dia 10. 

----------------~~------fl_.._ ______________________ ..._ _____________ ~- nação. i 

1 

tradições de gloria <na defesa da·· 

As revistas militares affirmam' 
~ au:oria de Vfrgi!ro Gayd1: e com a inferioridade de condições da; "'' 

legramma de Porto Alegre de E, '")__ Q A s I L que o governo federal resolvera ; _- ''-,· -· 
;prohibir a entrada de trigo es- ,''i;~ ! caracter officioso, affirmando Italia, em virtude dos fortes 

_ que a~ tropas italianas só aba,n- contingentes desviados para a.: 
t-rang.eiro, vl59-ndo com isto pro- ----------···-~------------e 
teger o trigo nacional. ' 

J doi~:ar1am a Hespanha após _con- Lybia, AbJssinia e a Hespanha. 

:era~md~eu~~ã~i:rc~ins~~t~r!~: ~~ul~r ~!ne~~/err~,as~ii:m~~~~:~ 

s_olidarem o governo nac1ona- Outros lio'ticlas alarmantes re• 
2. O "Normandie" Aporfou 118tª· ferem-se â. mobilisação da. Alie. 
__________ .. no Ri 

O 
Apesar -de desautorado ,pelo manha, qué deverá ter um mi .. 

o transatlantico francez "Nor- Conde Oiano, melindrou ,profun- lhão ,e meio de homens em ar,., 
mandie", no qual viajam cerca d~_;,~f:_e,_o orgulho hespanhol. mas até O dia 6 de Março p,f.i 
de SOO pasasgciros. Comprehendendo ·esse erro os 

Ao Cardeal Ca.merlengo enviou 

tratou-se da criação do Insti• ao -sr. Gustavo Cape.nem-a, mi
tuto de Conservas e Doces, as- nistro da Educação, que os offi. 
sim como de um decreto-lei ·so- ciaes de todo o ·exercito brasilei
bre garimpa_gem e commercio de t·o contribuirão com um dia de 
p~dras pr-ecio~as: Entre -outros seus -vencimentos para, as victi
assumptos, : 0 i 1-tdo um par:cer ! mas do terremoto. Ao que -e<e 3;· Furto 
do conselheiro Mend_o~ça Lima I adianta, essa cont1·ibuição deve 
~obre ,~ecll-do de auxilio .para a I attingir cercll, de 4()0 contos. 

u 1,e!igloso zelador 
do Convento de 

Santo Ant<Y11io .incontrou ·sobre 
o altar -em que 8e acham os 
restos mor'taes -de Frei Fabiano 
um ·sacco contóndo as 955 libras 
ouro e outros valores ha pouco 
roubados do Banco do B-rasil. O 
Guardião do Convento poz o di
nh<'iro ú. disposiç:lo das autori
dade&, 

jornaes anemães "ª abstêm com- A occupação de Hainan: 
pletamente de elogiar os volun-
tarios allemães ,na Hespanha. 

o Presidente d11, Republica o se
guinte telegramma: "Apresento 
e, V. Em. Revma. o ao Sacro 
Collegio em nome da nação bra
sileira ·e no meu proprio os mais 
sentidos 'pesames pelo falleci
mento do Summo Pontifice Pio 
XI." 
. · 'Na tarde de s11,bbado, dia 11, 

•· ._o Ei,.,'ército e ,a ~arinha presta
rem ao Summo '.Pontifice as ·hon
ras de chefe de Esta.do com as 
-'laivas de ostylo. 

• Nesta Ca1iltal 1 

mdustria da -borracha. 
e Conforme quadro demonstra- _ 
tivo organisado ,pela Caixa de @ E_m Sao Pa:110 bandos prc
Amor'tisaçào, 0 papel _ moed-a· catorios <le varias .iscolas _ per
existento em circulação a 31 do corre~am ia -cidade angariando 
Janeiro ultimo attingia a ... , , .d.º.ª .. ª.,.t,.iv.0.s,,, . ..., ____ _ 
4 .802. 762 :656$000. 6 Em Santos deverii;;~·scr · em
e Foi publicado o decreto n.º barcados .no "Prudente de Mo-
3.688, de 3 do corrente, que dis- rars" 10 mil saccos de arroz, 
põe sobre o registro das fabri• além ele café ·e outros donativos 
cas <le conservas do .pescado e particularca. 
dá outras ,provi-dencias. Acom- , 
panha o decneto o regulamento 
dos estabelecij!lentos industriaes 
de aproveitamento do pescado -o 
subp1·oductos. 

Noticias 
do Rra~il 

O governo republicano 

APôS serias duvidas o governo 
hespanhol resolveu transpor

tar-se .para Madrid e continuar 
a resistencia. O ,presidente Aza
íl.a, ·apesar de desmentiT ,su,a re
nuhcia, continua ,na F.ra,nça e 

._-. ..._,,... ---- cm dcsaccordo com o -sr. Negr!n. 
4. Ala Littoria C~egóu 

1 
ª 10 o General Miaja desmentiu os 

Rio, ª 5 do 

I 
boatos d.e entendimentos com o 

corrente, o aviador i~ia_no BI. governo nacionalista, e decl!vra
seo, que se acha em v1aJem de se preparado para a resiste~la. 
estudos para o estabelecimento Apesar disso, ,reconhecc,ndo a 
de uma linha regular ela "A la preeariedad-e do governo de Ma
Littoria" -para a America do Sul. drid, numerosos ·paizes já reco

Q prlnclpa,l incidente na guer., 
-ra da 'Ôhlna !foi a occupaçãô 

repentina da Ilha Hainàn ,pelo~ 
japonezeg, . 

Esse faoto, que causou, pro
fundo alarme .na Fmnça ia n~ 
Ing\aterra, deu origem a. vario!! 
.protestos. 

Os jor.naes italianos :e allemãeii 
elogiaram e. medida, que foi lar.J 
game,nte festejada no J·apão, 
onde a imprensa affirma que, 
Hong-Itong, -a princi.pal base in .. 
glez-a na China, ficou ;inteira .. 
mente inul:llisada, estando tam• 
bem profundamente af,ectado o 
valor militi;w de Si,ngapura, -, governo do Estado -enviou 

telegrammas de condolencias a 
S. Jl:m. Rlevma. o Cardeal Leme, 
e. S. Exa. Revma. o Nuncio 
Apostólico da Santa Sé e ao Re
,verendissimo Mons. Martins La.
deira. Vigario Capitular -de São 
Poulo. 

e A 8.• Expos,ição Nacional de 
Animaes s Productos Derivados 
será realisada na Capital Fede
ral de 15 a 23 de Julho do cor• 1. Uniformes A. commissão 5· ImmiRrantes -f.'-F::;!~e~.º 

nheceram o governo de Burgos, 
inclusive a Inglaterra. 

A Fra,nça enviou ,novamente o 
senador Berard a Burgos, enca
minhando :a,s negoci-ações· nesse 
sentido, com optlmas ,probabiH
dades de ,exito, ,apesar do forte 
movimento promovido pelos pe:r
ti&>s socialistas na França o no 

Alguns (lbservadores consid~. 
mm a medida uma represalia. á!j 
ameaças veladas da Inglaterrai 
F1'ança ,e Estados Unidos ao 
Japão. •emquanto outTos erê~ 
ser o ,priri;cipal fim visado im< 
peclir o ,ti-afego elandestlno d~ 
arma1;1entos ,para a China. 

Uma prima de Pio XI no Brasil 

· Segundo "O Glo1*', -encontra
se em nosso paiz uma prima do 
Sánto '.Pa.dl·e Pio XI, a Irmã Ma
.ria Paul-a dos Anjos, da con

' gregaçilo franciscana das C!a
.risso.s, a qual, antes- d" 
_ =tbràça,T a vida religiosa, 'tinha 
o nome de Luiza Gomes Ratti. 
Conta apenas 22 a,nnos de idade, 
é ·brási!eira e filha da sra. Ma
ria Ratti, residente em Bello Ho
rizonte. 

reute o.nno. 

Noticias militares 

$ Foram adiadas "sine dle" as 
provas e!iml-na•torias d·o concur
so de admissiio á. Escola do Es
tado Maior. 
e Belo "Argentina" -chegaram 
ao Rio o novo chefe e dois novos 
offlciaes d,1. Missào Naval Norte
Americana no Brasil. 
e - O ex-tenente Syllo Meirelles 
foi absolvido -do -crime de df'
se~íio. mas continua preso. por 
estar conclemnado ,pelo Tribunal 
de Segurança, como che(e elo 
levante communista <le Per-

. rAinda o petroleo de Lobato 11~0. ~· 

e Realisou-se no ,sabbado ,pas
sado a cerimonia do, transmis-0 Presidente da Republica as- são do ,commando do 1,0 Regi--

constituída de .chegou ao Rio a primeira leva 
de lmmlg:rantes ;portugu-ezes, 
cujos 1·,egistros consulares e es
tada -no· Brasil obedecem ú. no
va lei de -immlgração. 

technicos de educação e -repre
sentantes dos Mlnlsterios da 
Guerra e da Marinha, nomeada 
para estudar a adaptação de um 
ty.po-.padrão de uniformes ;para 
os alumnos dos estabelecimentos 6. O n1aior lllm e o n curso exterior contra esse \l'econheci-
de ensino ,secundario de todo o 
paiz, acaba de concluir seu tra
balho. Os ty.pos de uniformes 
,apresentados -sào tl•es para cada 
sexo: de aula e de gymnastica 
(obrigatorios) -e o <le ,passeio 
(facultatiyo). 

promovido pelo mento. 

·USE 

H 
SO'MENTE 

vespertino "A Noite", do Rio, 
para que fosse apontado pelo 
-povo o maior homem da histo
ria do Brasil, venceu Caxias 
com 25.721 votos. Vem ·em ,se
,g·uida D. Pedro II com 11). 641. 

MEOP 
do Dr. ALBERTO SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

As "aspirações naturaes" 

da Italia 

O orgão _officioso _ ºRelazione 
Internaztona le" voltou a fa

lar ·sobre_ ·as "aspirações na'tu
raes" da Halia. O thema dó àr
tigo foi -a necessidade da Fran
ça ,entregar A Italia o que ella 
reclama, e que é ,apenas o que 
Ihe ,pertence de direito .historico 
- Tunis, Suez, Djibuti, Corsega 
e Nice. Se ·essas reivindicações 
não forem -sat-f8feita.s 'J)o-r ,meio 
dP negoci-ações, ,sei-o-ão pelas 
armas. 

Ao mesmo tem_p_o noticiam-se 
fortes preparativos ,militares na 

signou o•' decreto .n. 0 3.701, mento de Cav-anarla Divisiona
estabelecendo que -cons'titue re- ria (Drag·ões da Independencia). 
serva petrolifera a região do Re- O coronel A•ristoteles de Souza 
cone-avo do Estado da Bahia, Dantas, ex-commandante, ,pas
cujo teôr é o seguinte: sou ao coronel José Sylvestre de 
. "O Presidente -da Republica, Mello a direcção da corporac:ão. 
óu'vi<l.o o Conselho Nacional do • O "Diario Official" de 14 do 

· ·_Pet:-oleo ·e tendo em vista o dis- eorrente pubHcou o <l.'801Nto n.º '-~~ 

'.A marinha allemã 

por la,nçado ao mar, ,na, pre·"i 
sença -do -chanceller Hitler al 
primeiro dos ,tres novos -co~ra..: 
çados allemães de 35 mil toneJ·' 
!adas. 

Baptisoil ,a nova. unidade d 
frota de guerra do "Relch", quli 
recebeu o ll.ome de "Bismarck", 
a <>ra. Dorôthe_e, neta do grande 
estadista allemão. Esse novo. 
vaso de ·gu-erro, dese·,;volve a ~, 
locld~:cie de 30 nós horarios. i 

Em breve dls-curso que pro·,. 
nunciou aniles da -cerimonia dd 
baptiàl'nQ, io ,chanceller Hitleit 
prestou homenagem á mento-riai 
de Bismari%, eomo fundador do 
segundo "~i-ch" •allemão. Decl,a.i 
rou que o a.fundamento de gran .. 
de numero de unidades ,navaes 
allemãs a_p_qs · a Grande Guerra· 
ainda constitula motivo de ,por .. 
fundâ consternação ;para os aJ .. _ 
lemães. . 

-_-posto rio art. fló do d.ecreto-lel 3.695, que regulamenta o 'decre- @llttil! 
ri. 0 366, de 11 de Abril de 1938 e to-lei 11.0 196, de 22 d,e, Janeiro E X T E.. ·, R 
usando ·da attribui<:ão que lhe de 1938. -e consolida as dispo- - ~ I ·o 
confere o art. 7. 0 d-a Constitui- slcões referentes a ,pensões mi- .,. · · ' 

, peni-nsula, e o -envio -de reforços 
para -a Lybia, ,p,a:r-a compensar o 
augmento das forças francezas 
na Tunlsla. R 
!) Estreitando os laços do e'ixo 
Roma-Berlim, foi assignado um 
novo accnrdo commerci-al com o 
III0 Reich. 

O ''fuehrer" terminou dizendo 
que a reco-nstrucção das forças 
armadas da Alleinanha és'tava; 
sendo feita para dar o.o "Reich'~ 
a vida de segurança que lhe era. 
necessarla e a -elle, chancelletl 
Hitler, o· apoio lndispensavel pa-· 
ra proseguir na politica justa da; 
Allemanha, · 

_ção, ·decreta: _ 1 li'tares. _f±_ • !dlt9 
·- _Art. 1.0 - Passa ·a constituir • - FIF1':i:tiflllll t?fii:PtS)fiffliM!iJ 

reserva pe'trolifera, até nova re-1 Auxilio ás victimas ,. do' A . do' sr. ·oswaldo 'sidente Roosev_el·_t._' 
, -_solução, a area da -região do _______________ viagem 1 

·R-econ·éavo do Estado da Bahia, --------------- A -propo 3 ut micial do sr. Os-
delimitada por uma circumfe- j terremoto do Chile A h E t d waldo Aranha foi da conversão e ós jornaes inglezes -noticiam ~ran a aos S a OS , dos emprestimos -em nova em·,-.---i;encie. de 60 kilometros de -raio, 1 , novas revoltas ·na Ethiopia. 
tendo e.entro no 'J)OÇO n.º 103, , : 0· t pal'a facilitar seu paga- Demissão_ do governo belga: 
sito em Lobato, ,nos arredores Zarpou do Rio a 16 do cor- Unidos 1· ~~ ºP· rinci-paes pontos elas con- Problemas da _ Inglaterra 
da cidade de Salv_ador, dentro da rente, com destino a Santos, de versações do chanceller brasilei- / 
qual .não SE) outorgarão autorisa- onde rumará para o Rio Grande 

I 
ro serão . 1 t _ I Q caso do Dr. Marteus, -antigo 

.i:;ões de pesquisas nem conces- do Sul, o ,paquete "Prudente <ie Q :sr. Oswaldo Aranha encon- c i ª possive ex ensao de e Proseguem -com difficuldacle t-l'ahidor ·-como ·membro do 
sões de lavra da jazidas de pe- Moraes", que foi aprestado es- tra-se em Washing'to.'l, onde red to aos commerciant_es que\ as negociações da Conferencia governo flê.mengo organisàdo 
troleo e gazes ~aturaes. pecialmente ,para conduzir os tem estado em conferencia com\ de~~v~-\verem seus _negocws com I da Palestina. Os ·div,ersos parti- pelos alléi\lães, agora ,membro 

Art. 2.0 - Revogam-se as dis- auxilios do povo e do governo os -srs. Morgenthau, secretario O tasbi_, cooperaçao monetaria dos .arabes chega·ram a um -ac- da Academia Fi-am-en= d-e Me• 
· - ·t 1 " brasileiros para as p ui - d Theso 1· • s r W 11es e e-aro ial, novos empregos de , · - .,-posiçoes em con raro. · op açoes o u o ~ umme e , ··t 1 . , _ \ cordo para umf1caçao da dele, dlcina compl-icou-se resultando 

XIII Conferencia Mundial 

de Educação 

, :FOl; eonstituida a ,seguinte 
commissão, incumbida de 

preparar a contribuição do Es
te.do de São Paulo á XIII Con
ferencia Mundial de Educação, 
a -reunir-se no Rio ·de Janeiro 
em Agosto do -corrente anno: 

. Professor JoaqUim Alvares 
_ Cruz,. di-rector geral do Depar-

tanfonto de Educação; Da:rio 
·oi.as de :Moura, director do Ma
terial da Secretar-ia d-a Educa
ção; Horacio Augusto da Sil
veira, superintendente do Ensino 
Profissional; d. Carolina Ribef• 
ro, directol'a do grupo -escolar 
''São Paulo", desta Capital, e 
João Baptista Damasco Penna, 
do Coilegio Universitario; e drs. 
Edmundo de Carvalho, director 
do Departamento de Ed$ação 
Phy-sica; e Custodio CardoSJO de 
Almeida Junior, medico especia
tlsado do Serviço de Saud~ Es
colar, do D,epartamento de Edu
cação. 

Notas economicas e 

commerciaes 

·e· O Y.inlstro da -:ricu1tura, 1 
sr. Fernando Costa, confirmou _ 
~-informação divulgada em te-

"A ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

fundada por 
.Jaekson de Figueiredo 

Dlrj,gide. por 
Tristão de Atbayd~ 

A$lgnatura annual 25$000 
com . o Dr. Paulo Sawaya 
A.v. Brigadeiro Luiz Antonio 

N.0 3005 • C. 2 

attingidas pelo recente •terremo- sub-secretario de estado, tendo cap! \ -no Brasil, cooperaçao ga.c;ão a.rabe. após '.as manifestações d0s ex' 
to do Chile, tambem ,sido recebido pelo Pr.e- ngfrico a sobre os excessos do Nas conversações já havidas co~batentes em séri-a diver • 

sa ra e estimulo .para a compra . 1 . •, • =======================~=====~-- de ,productos b. .1 . os arabes continuam a se o.ppor genc1-a no seio do -gabinete belga, 
Além desses, ~:~~:~~º!·er abor- tei:azmente á immigração ju- Os ministros Jiberaes recusa• 

-

Maravilhosos Controie de Son 

Radiorgão 
64 Mara.!llhosas .. Sonorldaae 

Mod€1o 7 -S 323 

AMERICO NICOLATTI 

dados outros pontos osbre a de- daica, mas -~enhun:a P;oposta I ram -continuar collaborando com 
fcsa continental. concreta_ foi -amdu discutida pa- o gover-no, e o -sr. S.paalc ,apre• 

ra soluçao do ,problema. sentou ·ao Rei a demissão do 

A · t d gabinete. 
conqu1s a a Catalunha o Continu·am os attentados e Após varias tentativas O -sr. 

Cº~TINUANDO a ,ma marcha 
v1ctonosa, as tropas nacio

nalistas termi-naram a offe.nsiva 
de 50 dias, do General Franco na 
Catalunha. 

Durante -a offensiva. foram ca
pturadas 400 aldeias, 3 capitaes 
de provi-ncia - Tarragona, Ba,·
celona. e Gerona - e uma area 
de 14.í>-OO kms. quadrados. 

As ultimas tropas republica
nas -atravessaram a fronteira, e 
foram asyladas rta França. Já 
se iniciou o movimento de re
torno. Varios grupos de centenas 
e milhares de -soldado.~ republi
canos e refugiados têm -pedido 
sua repatriação. 

As Baleares nacionalistas 

explosões ,nas principaes cida- Spaak desistiu: de oman-isar o 
des, provocadas por -agitadores novo gov.erno. 
do Exercito Republicano Irlan
dez. Violento _inc-endio destruiu 
a.s edificac:õe-s do acampamento 
de Skegness, -e um-a bomba foi 
Janc:adft n'ls :proximidades da 
Central Electri-ca de Port Bou. 
Houv,e uma tentativa de incen
dio do navio "S. Davis", que 

Encarregado dessa tem:.a.tva o 
sr. Jaspér, não obteve exito. 

Finalm~nte foi encarregado de 
constituir o novo governo o sr. 
Hubert Pierlot, ex-ministro e 
membro fio partido -cathollco. 
conservaclor-, 

:ei:"r:ia~~:.ª e>ntre a Inglaterra Rearmamento britannico .. i 
O Exercito R';puhiicano amea

çou pessoa.Jm,mte os membros dn 
gabinete. ....... --· . 

A pu11c1a. ma.n<1ou 1oer,tlficar 
todos os irl1rndezes actualmente 
n-a Inglaterra.. 

Defesa nacional da França 

Q Livro Eranco publica<lo 4.• .... 
feira -p.p., ,em Lond·res, ,no

ticia que o programma de ree:r
mamento importa .em 800 mi
lhões de -esterli-nos .até ;1942. 

A Commissão de Def,esa Na-
A FIM de -evitar a fixação de cional <lo Congresso es'teve 

1 

tropas estrangeiras na Ilha reunida estudando as medidas 
Minorca, 0 governo inglez auto- já postas em ,pratica. 

O -plano original de rearma
mento -se eleva a 1 bilhão e 500 
milhões de libras, e o governo 
vae solicitar autorisação para; 
lançar um novo emprestimo de 
400 milhões de libras. 

As despesas com a avlaçã() 
neste anno serão de 200 milhõeg 
de esterlinos. As entregas á 
"Royal Alr Force" estão mais 
que -dobradas no -corrente anno, 

risou o cruzador "Devonshire" 1 O_ .programme. naval progride 
1 a transportar um_ emissario do rapidamente, aug-mentando as 

1 
Gcne1·al . Franco_, Cel. Sanluiz I f'A~sibilidades do Exercito Fran
áquella "lha, afim de -negociar, cez. 

1 
sua re-nclic:ão. O govel'no local I O General Gamelin esteve ins- (Coilclue na P,'.1-g· segúinte)' 

. oppoz -algum-as difficuldades ini- 1;=====================::;::;;:=========i 
1 ci-almente, mas após, um bom-

bardeio aereo, resolveu ceder. O 
"Devonshire" abrigou as autori
dades republicanas em fuga, ao 
mesmo tempo que as tropas 
adheriram á causa nacionalista.

1 A surpresa da manobra descon
certou os alliados do General ' 
Franco. 

Artigo desastroso 

Os melhores preços e a melhor qualidade - Gene
ros alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas, Bisci;mtos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AV"ENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - ()\:~ frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 · 
distribuillores da 

'l'eléphone: 4-0H't Prara Ramos 
CAPITAL "5 

de Azevedo N.° 18 ~ l.11 andar 
I'hone: 4-4423 

CAUSOU optimo effeito para) MANTEIGA "BANDEJR,ANTE,r 
a Inglaterl'a e França o ar- (A ~ta da.$ manteigas) 

~I ti,;o do "Giornale d'Italia", de l!::=====:::;================:;;;:::::::::====='li. 
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São-P::iµt~·~ l9 dê .Jan~fro "it~· :rnzP JJ E P T O N :A,: R T O --~- --. 
Matriz de 

Boda§ d.e Prata da Parochia 
'i\(lli quinze de Feverei-ro do gadores da Palavra Divina, dl-1 dades e affecto -elogiou os tra

.·corrente anno, :teve a Matriz de col't-aram ,com bastante zelo, so- balhos apostolicos do actual vi
. São Geraldo, a. gro.ça de com- bre a importancia da Acção Ca-1 gario. 
,memorar o vigesimo quinto an- tholica JlO momento actual, :pro-: A'.s 9 horas, Missa Cantada, 
:;niv·ersa'rio de sua instalação. duzindo optima impressão nos: officiando o Exmo. Conego Deus-

Para isso, o Exmo. sr. Conego ouvintes. Em commemoração á j dcdit de Araujo, acolytado pelos 
Deusdedit de Araujo, e.ctual vi- mesma data, celebraram a San-1 Revmos. Pes, A_lfredo Sampaio, 
gario da ,parochia, -elaborou um 'ta. Missa, 110 dia 15, na Matriz j Chanceller da D1oceso de Santos 
:programma essencialmente reli- das Perdizes, 0 Revmo. Pe. Nes- e Arthur Leite <le Souza, V1ga
gioso, em regozijo á. auspiciosa tor J-osé de Azevedo da Dioce- rio de Cabreuva. Cerimoniario, 
:ephemeride de .su.,e. freguezia, se de Taubaté .e O ' Exmo. Sr. Pe. Antonio Solo, Vigario de 

' A festividade foi :inkiada por conego Fabiano de Barros, Di-. Faxina. Em visita ,de cumpri
/Uma ,novena de pregações uti- rector Espiritual do Seminario mentos ao Conego J?eusdedit 
Hssimas ao progresso -espiritual Menor de Pirapora. compareceram na Matriz o Ex
de seus parochianos. Diversos 15 de Fevereiro - A's 7,30 ho- cellentissimo Conego Meirelles 
OTadores f-lzeram-se ouvir, ,entre ros ,celebrou na Matriz de São Freire e Pe. Marcial Pequeno, 
.os -qua·es dtamos o Revmo. Pe. Ge;aldo, 0 Exmo. Mons. Dr, João aquelle vigario de São João Ba
.Dr. Al'naldo Souza. Pereira, Pe. Martins Ladeira, Vigario Capi- ptista, este da Freguezia do O'. 
Ernesto de Paula .e Frei Marti- tular da Archidiocese de São A' noite, a oração congratula
nho 1Bennet, <la Ord.em de São Paulo. Ao Evangelho S, Excia, toria esteve a ·cargo do Exmo, 

,.Domingos. Estes dHustrados ,pre- / com -palavras repassadas, de sau- Mons. Dr. Francisco Bastos, Vl

liifflõãSiô'SãHíô"'ifüêrtô"~I 
~- - EXTERNA TO ::: 
~ Rua Martiniano de Carvalho·,· 156 !:: 
~ Phon~:J 7.-2634 S. PAULO ::: 

' * ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ÇURSO DE '.ADMISSÃO 'AO GYMNASIO :•, 
~ ~ ~ .. , lnJeiram.ente Gratuito. i+i 
~ ~ é~ !Inscripções até o dia _15. de Fevereiro. ;~ 

', * a :+l A Directoria avisa que o Curso pnmario e o :•, 
;1 .Curso Gymnasial, têm novo horario a saber: ;!; 
~ Curso primario: das 12½ ás 16½ horas. ;!; 
~1 · Çurso Gymnasia1: das 8 ás 12 horas. ;~ 

:~3 * ;~ ·-~ As matriculas pa,ra o Curso Gymnasial estao ti 
!~i abertas até o dia Í5 de Março do corrente anno. ~ 
~ o :Ni~~~:+:~~:+:~~~~~~~~~~~~:+::+::+:~:~::~:+::+:~:o,~~:~~:+::+::+::+::+::•:~:•::,; 

E 
. . _ (J i#~iê\WJWU®l~.í..ffPMJ@iffiiPHiP.fflim"1-~ 

XT}êRIOR 
12@&Fflfi!B@tiillí#iitw& ,cM ;ci;;;wa, 

· · 2 • • ,prestação 

gario da Consolação. S. Excia. 
depois de discorrer ,largamente 
e com elegancia .sobre o valor 
de um parocho, ,saudou o Co
nego Deusdedit ,pela sua conhe
cida dedicação á Parochia de 
São Geraldo. A seguir, o Exmo. 
e Revmo. Conego José Rodri
gues de Carvalho entoou solem
nissimo Te Deum auxiliado pe
los Revmos. Pes. Arthur Leite 
e Pe. Luiz de Moura, Vigario 
de Agua Branca. Ao côro, as 
cantoras da Matriz e congre
gados marianos da parochia exe
cutaram o Te Deum de Botazzo 

0

(due voce), sob a direcção do 
Revmo. Pe. Aguinaldo José Gon
çalves, Cura da Sé. Em conclu
são ao ,programma, foi dada a 
Benção do Santíssimo Sacra
mento, cantando no fim o côro 
parochial o hymno a São Ge
raldo, ·musica do Maestro Fran
ceschini e letra do Pe. Joaquim 
Medei'ros, Coadjutor d,::,, Paro
chia. Como -i.ecordação á aus.ni
ciosa data, o Viga.rio da Pa
rochia., Pe. Deusdedit de Arau
jo, elaborou um bem cuidado 
"Memorial", que está ,sendo dis
tribuído ·entre os seus ,parochia
nos. Nesse mesmo dia o Vigario 
da Parochia recebeu telegram
mas •de felicitações de Dom 
Paulo Pedrosa., O.S.B., Pe, Luiz 
Gonzai;a, Vigario de Santa Ce
cllia, Pe. Ernesto de Paula, Pe. 
Pedro Gomes, Pe. José Maria 
Monteiro, Vigario de Itú, Pe. 
Mayer, Pe. Pa.schoal, Pe. Cíce
ro Rcvoredo, · Collei;io Sta. Mar
cell!na, Associação Sta. Rita, 
Associações parochiaes Santa 
Generosa. ., 

(Conclusão da. ~- anterior) , 3. Prestação Foi coprada a 

Anti-s.emitismQ hunga:ro da múlta _11~posta. aos judeus 
____ . _________ · pelo ·assass1mo do sr. Von Rath. O Rev.mo. Pe. Cursino de Mou

riana de São Paulo, enviou ate 
tencioso ·cartã.o de fellclhções. 

4. 70 milhõ.es Foram des- ~=·======::::::== DEMITTIU-SE o.~abinete Im-
' xedy, da Huntl'rla, mentidos os -
. A d·emissão é ,coiisequencia da 
·ireacção do ·paiz áJ · expansão ·ger
·.!lllanica favoreci.de. pelo gov.erno. 

A lei sobre os judeus, que dc
'Via ser ap.provada !E!Sta ,semana, 

\é de insp'iração nazista, e visa
l\la tambem restringin ,a d.ndus
itria hungara, ·em ,.-grande parte 
iem mãos de judeus, facilitando 
ia ,collocação de ,productos e.lle-. 
mãe;,. 

O projecto foi muito comba
itido ,pelos ,c,athollcos. 

Outro projecto mal ,recebido 
lfoi o da reforma agrari-a, que 
1(lesagradou os conservadores. 

O ,rompimento dos relações di
't)lomaticas ,pela U,R.S.S. signi
ficou que o -governo hungaro 

·, era tutelado ,pela A.llemanha, ·e 
,veiu ferir por outro 1ado o or
_gulho nacional. 

Os ,partidos fieis ás tradições 
e á independencia ibungaras pu· 
)1:eram-se em oppo111ção ao go
:verno apoiado pelo ·regente 
.Horthy, ,e á política totalitaria. 

D.e nade. valeu o apoio do re
ri,ent,e ao gov,erno qua,ndo a op
posição provou que o sr. Imre
dy, e.nti-semita, tinha um bisav!> 
judeu. · 

Desmoralisado, o -chefe do go
:Verno apresentou seu pedido de 
ilemissão. 

10 Noticias 
do Mundo 

::t. Defesa Foi ap.provado o 
----· -- projecto de Defe-
i;;e. e.presentado á Camara em 
,Washington. Nai a>roxima sema
na o projecto .será ,subme>ttido á 
J!;preciação do sena.do. 

rumo11es a respe'ito de um em
prestimo de 70 ,milhões de libras 
negociado .em Londres oela 
Italia. 

Mr e propamu o 
F\\Q,!,1'f?!i"4'f.dA'4t4 4J . _se e ua ..... 1 f.Çj)LJWj 

LEGIONARIO 
5. Ordem O presidente Gene. 15 
_____ ,,, ral Baldomir deu 

• CW211&~ 
E' DEVER DE TODOS 
OS CATHOLICOS uma ·entrevista á imprensa des

mentindo os nrmores sobre al
teração da ordem no Uruguay. 

6. Desobediencia '.A: filha do 
· ------ ,chefe ·con-
gressista M·aniben Fatel Iniciou 
a gréve da. fome por ter sido 
preso em Rajl~ot, como protesto 
contra a -su_a separação do Ma
hatma Gandhi. 

7. Fogo A policia abriu fogo 
--~.-· em Mandalay sobre 
uma multidão de 20.000 pessõas 
que tomavam parte em um des
file anteriormente .prohibido. 

1 DIAS (M flfVISJA 
(Conclusão <la 2.• pag.) 

como, aliás, -com o de qualquer 
outro :paiz. Se esse incidente 
surgisse com um Pa;pa .estran
geiro, não seria difficil suscitar 
contra elle o nacionalismo tão 
-em voga ·em 110ss:L €·pocha, di
zendo que elle -es'tá :procurando 
beneficiar ,seu paiz de origem, 
cm detrimento da Italia. Sendo 
italiano o Papa, essa facil e 
funestíssima manobra ,ce.hiria 

8. Refugiados o sr. João ,por ,terra. , 
Carlos Moniz, Ainda que outras e fortíssimas 

membro da delegação brasileira, r 0 ·•iies ·não existissem, ·bastaria 
actualmente -em \Vashington, ! esta, Entretanto, fa.zemo3 ainda 
declarou á Age.ncia Havas que o· uma ,pergunta: se, durante a 
Brasil já recebeu 4.700 judeus ·ultima guerra mundial, o Papa 
refugiados da Allemanha, ,e con- em Jogar de ser italiano, tivesse 
tinuará a conceder todas as fa- sido allemão ou austríaco, qual 
cilidades pa.ra a admissão de, ,seria a posição do Papado? Não 
,emigrados allemães. seria melindrosissltna? 

Portanto, o Papa será prova-
9. Escoltado O Cel. Fulgen- velmente italiano. Aliás, a I'talla 

cio Baptista, está ,perfeitamente á altura <la 
que se achave. -em visita ao Me- gloria de ver um seu filho -ele
xico, regressou a Cuba a bordo vado ao solio de São Pedro, glo
do "Orizaba". O lider cubano ria essa que todos devem admi
chegou ao porto em automovel rar ·fraternalmente, sem que a 
·procedente de Jalapa, guardado ninguem seja licito invejai-a. 
,por uma escolta do exercito ~ 
da ,policia. 

1 O. Desapropriaçã~ - O go-
verno 

do Mexico desapropriou 20.000 
hectare-s de 'terras pertencentes 
a uma Companhia. Assucareira 

* 

2 Saúde Melhoraram e.s con- Norte-Americana, em execuçfLo 
• "ições 9e saúde do do plano agrario. 

presidente Roosevelt, que já se A Companhia exportou em 
.encontra quasi inteiramente res- 1938 mais de 500.000 toneladas 
(tabelecldo. 1 desse producto, ·empregando qua-

tro mil trabalhadores. 

Alfaiataria lngleza 

-
rior dg ·Cu. 

(Conclusão da 1.• pa.g.) 

programma das Jições ao laica
to catholico na Universidade 
Gregoriana, em Roma. 

Suas finalidades, mais precisa
mente, -são: 1) formar os diri
gentes <la Acção Catholica; 21 
formar professores de religião. 
Assim é que, na ,sua approvação 
dada ao Instituto, o Exmo. e 
Revmo. Mons. Dr. Martins La
deira, Vigario Capitular d·a Ar
chidiocese, declara: 

"A,pprovamos o "Instituto Su
per,;..)r de Cultura Religioso." com 
todo o seu programma de gran
de impol'tancia ·e muito de ac
cordo com as normas da Acção 
Catholica tão ,recommendada e 

1, 0 Philosophia perenne - São 
Thomaz de Aquino e a Esco
,lastica - a Philosophia peren
ne e as ·exigencias do ,P,ensamen
to moderno . 

2. 0 Problema do ·conhecimento. 
3. 0 Problema da •realidade ob

jectiva <la ,existencia. 
4.o 
5.º 
Ü.º 
7,0 

Problema cosmolog!co. 
Problema ,a,ntropologico. 
Problema psychologico, 
Problema theologico. 

II - Theologia fundamental 

a) O CHRISTIANISMO 

1. 0 O facto Teligioso. ,, 
2. 0 A Revelação. ~· 

ordenada por Sua Santidade 3. 0 Origem -do Christianismo ·-
Pio XI. valor :probatorio de seus docu-

"Dou todo o meu apoio a esta . mentas - Os Evangelhos; 
Instituição que virá prehencher 1 4.º Divindade da R e 1 i g ião 
uma necessidade em nossos Christã. 
meios culturaes religiosos. 

"Meus ,para bens aos RR. Pa- 5:º.? estudo ,comparado das 
dres Jesuítas, Invocando as Ben- rehgioes. 

V. - Direito Publico Ecc:lesiastlc4 

Aqui serão estudados 08 dl• 
reitos bas!cos da Igveja. e a..s re• 
lações da Igvéja e do Esta.d~ 

.VI Sociologia, Christã 

Estudo da questão .social, ,ao,. 
mo um complemento á. :1n9ra& 
catholica. · 

VII - Historfa da RellglA• . 
Re,velada. 

Comprehenderâ. duas part,ell 
a) - Historia Sagrada; .. 
b) - Historia da Igreja. 

Finalmente, segue-Mi o estudo 
da Acção Catholica, :para cuja 
boa. comprehensão ,são :necessa.• 
rios os conhecimentos an~lqt'el 
de Theologia fundamental. e do
gmatica, Moral e his\otif, 4-
Igreja. i, • · 

çãos de Deus ,para essa obra. . _ .. . ,"( , 

Vigario Capitular." . 
Jl-ORARIO' Mons, Dr. Martins Ladeira, 1,1 b) - A IGREJA: 1 

E os diplomas fornecidos pelo 1.º Jesus Chl'Isto fundador da O curso· será .rota:tlvõ,· sen~ 
Instituto valerão, ,im São Paulo, Igreja - natureza da :sociedade este e.nno ministradas· a1i se• 
deante desse reconhecimento da fundada por Jesus Christo - sua guintes aulas: 
Curia Metropolitana, para a Ac- necessidade. Prope'dsutica, 2.•-felra;. 
ç_ão_ Catholica e ,para ensina: re- 2. 0 Notas da Igreja - a Igreja Apoló~etica :(Theolo,gla. f!i1un,. 
ll.giao -em qualqt~er curso prima- Catholica é a unica fundada por damental), 4.•-f.eira. 
r10 ou secundar10. Jesus Christo - Heresia e scls- Ethica, 6.•-·feira. 

O FUNCCION Al\IENTO DO 
INSTITUTO 

ma. i Taes aulas terão ,inicio ã.s 20,30 

Compor-se-á o curso regular 
das aulas dadas no ,correr do 
anno lectivo, bem ,como de cir
culos <l-e estudos universi•tarios. 
Estes círculos são ,particular
mente Interessantes e utei,i. Dis
ti,nguem-se <los outros círculos 

S.° Constituição d·a Igreja Ca- horas, ll'ealisando-se no Collegio 
tholica - O primado do ·bispo São Luiz, onde já estão abertas 
de Roma. as .matriculas "" s.erão dadas .mais 

4. 0 Q magisterio ecclesiastico 
- .a 'fnf-allibilidade do Papa "" 
do. Igreja. 

III - Theologia dogmatiea; 

infor,mações ás pess~ ãuter~ 
sadas, ·, · · 

* Penhorados :com a honrosa vf,.• 
sita recebid,a, muito folgam~ 

de -estudos que se costumam fa- l.º Conceito genu!no da fé ca. em ;poder ,publicar, iem ,primeira 
zer ,pelo seu methodo. e porque tholica. - harmonia da fé com mão, os detalhados dnfor;n~ 
as opiniões nelles -exp·endidas são a. v,erdadeira .sci-encia., acima. 
producto de um conhecimento do 2. 0 O dogma. 
assumpto já adquirido. O pro- 3.º Deposito da ,revelação 
fessor, depois das :primeiras au-1 ' . 
las, determina a um alumno que . 4 .. º .º dogma ,c'.1-thollco na vida 
repita uma ,lição. Os outros mdlv1dual ·e ·Social. 
8.lumnos levantam, seguidamen- 1 Em .seguida, uma synthese dos 
te, suas difficuldad·es, que O pro- dogmas ca.tholicos. 
prio expositor deve responder. 
Se não o fizer, o ,professor i-n
tervem ,para solucionai-as. E', 
poi.s, uma romi,niscencia do me
thodo da "disput:atio" empregado 
pelos escolasticos ,na Id,ade Mé
dia e que produziu ,então os me

IV - Ethlca 

lhores fructos. 

Comprehendendo e. mora]. ge
ral, individual e social, o 'estudq 
dos <lireitos e deveres do homem) 
para com Deus, ,comsigo mesmo 
e a aocledade, ·comprehendendo
se .aqui a familia e à ·soctedade 
civil . (na. ordem da :Profissão e 
do Estado), e send6 todas -essas 
relaçõe;,s- ordenadas ao fim :ulti
mo do homem, Deus. 

Os exames de fim de anno 
con11tarão duma defes:a. de these, 
cuja discus.são ·servirá :para mos

·tra.r o real aproveitamento e a 
capacida<le do alumno. A these 
deverá ser escripta ·e na ·sua de
fesa oral não se trata de sabei-a " 

O Rievmo. Pe. Dantl terminotl 
sua interessante ,exposição dl" 
zendo que o LEGl:ONAlUO.tra• 
balha por Jesus Christo ,e ·pol' 
J,esus Christo. quer .trabalhar o 
novo i-nstituto. 

Esperamos que te-n'lllt 'IJil1l 
grande JlUllljero de eJumnos, e$• 
pe<;:ialmente ient11e os militantes 
da Acção Catholica, ,e que a fre• 
quencia de ,suas ,aulas 1;1eja e; 
mais e.ssidu'à. ,e ,11egula·r, sem O 
que o -conheciqie11to l!!Ystematl .. 
co e uniforme que o' :i:n.stltuto 
visa ,proporcionar não se·'!PoderA 
adquirir. 

de cór mas sim <le ·saber justi
ficai-a, ainda que com auxilio de 
bons autores. Indicador Commercial 

OS PROGRAI\U\IAS .. ,,:,:' 

Em ,seguida, o Revmo. Padre 
Danti justificou a divisão das 
materio.s do curso 't-al como se 
acham no ,programma ,estabele
citlo, que é o seguinte: 

! - Propedeutica 

'.A do~trina cathollca ê imnull· 
ment~ .Jigada com a ,phi!osophia 
perenne, porque sendo esta a 
philoso.phia do bom senso, pres
ta valioso auxilio ,para a de
monstração da credibilidade da 
Religião Catholica, c para a in
telligencia das verdades reve
ladas. 

A.CCESSOR~OS 
PI autornoveis 

O .MELHOR SORTIMENTO 
Importação Dlrecta 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates --------------

S'lOCK COMPLli:'1'0 
Consultem a 

:• .CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

,·.~ 

BICYCLET.AS. ·· :;1 
TODOS OS iàEÇOS . ··. 

TODAS AS MARCA$ 
ISNARD & CI.A. 

BRlNS. 
. ·.•'. 

SORTIMENTO VARIÀDISSIMO 
Importação Dlrecta · 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Prin~x -- PirUuba 

Nactonaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

C O I e ff i o S a D t o A O o s ÍI D b o 
.<.SOB INSPEÇÃO FEllli:~.~!,)". 

Acceltamos FEITIO de temos, trajes de 
e tallleur. 

rJgor 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

G•de eortl.mento de casemiras nacionaes ê 
· estrangeiras. 

Rµa Benjamin Constantt, 159-161: 

Já que sé trata de guerra, 
mais uma palavra rapida. Cha
·mamos a attenção de nossos lei
tores .para a bellissima pastoral 
do Cardeal Kaspar, Arcebispo 
de Praga, em que aquelle alto 
Prelado affirma ,publicamente 
que Pio XI tudo fez pela Tche
que-Slovaquia na ultime. crise, 
tendo, mesmo, -envidado ·esfor
ços muito maiores do que os que 
o publico conhece. Se um Papa 
-não italiano, um francez, por 
exemplo, f;zesse tanto pelos 
tcheques, quem não diria, -em 
certos circulos, que se tratava 
de um gesto de hostilidade á 
Italia., para favorecer a França? 

A' margem deste facto, mais 
um ,commente.rio: revelada ago
ra pelo Arcebispo de Praga a 
attitude discreta mas -efficien-

1 
tíssima de Pio XI em prol da 
,pobre Tcheque-Slovaquia, fica 
ou não fica confirmada a atti
tude assumida pelo LEGIONA
RIO a proposito daquelle acon, 

Externato e Semi-internato. unrso prlmario ·e · 
ginasial. Matrículas abertas. Estão já funcio
nando as aulas para os cursos primario e de 
admissão. Aceitamos transferêneias para todas as 
séries ginasiais. O Colégio acha-se situado no lu
gar mals alto e salubre da Capital e possue es. 
paçosas salas de aula e laboratorios bem provi
dos, am1ilos sal6es e vastos páteos para recreio. 

N•11vo e swntuoso eiliftclo. c.o~ ~tla.s âs exrgencta, 
da moderna. pedagogia e ltigtellll:, · · 

Não esqueçais, pats de. fanutta, que o •lhot 
legado para os vossos filhos ê a. formação bitegral 

do espírito e do coração. Cie.neia. e virtude é • 
lema que mantlvet!àm sem~ o:s Padrea Ài• 
tinlanos. 

ar-~~~-"""-IC'4'<---~--...... =~:'4il:'~~~~-~---=:'4il:'~ !t.eoJ.m~nf:l\! ' ..... 
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'JJeney Sales 
O 6:Iscur-so '® MIIi.tstro Oswa111o Áràriha ·ante-hontem :em Was

::bfngton :significou uma distinção clara de attitude e de orientação 
i'.JlQ)itrea, emquadrarulo a posição do Brasil em face das correntes 
,(lue ~inam o mundo. ' 

;• Ha entre esta oração em defesa da demoçracia, e as correntes 
\·pseudo~demticratlcas e ;totalitarias uma distlncção bem nitida, quanto 
'.·.ás relações com a pessoa humana. 
, I:ttzendo-o ma,l, o ministro Oswaldo Aranha fixou como carac-
1 tertstico da 4emocracia e1 respeito aos direitos naturaes da pessoa 
'.'"'á.sua, conscienc!a moral", no que -se afftrma em oppóslção aos re
\gi,mens extreniiatas, que opprimem e deformam a pessoa, conside
nndo-a parte de um todo. 

Na extrema semelhança entre 0 communismo e o totalitaris
:1110 resalta, em primeiro plano, a hipertrophia do estado, e a trãn.s
.formação do homem em simples parte secundaria, a serviço do es
:la.<w, sem o menor direito em face do interesse collectivo, que tudo 
Ídom.ina. 
· No conceito do Ministro Oswaldo Aranha, cuja entrevista á sua 
.chegada aos Estados Unidos praticamente choca-se em muitos pon
·tos @m sua oração, ao contrario do que disse na entrevista, é ur
gente o combate aos perigos que nos ameaçam. Para uma acção 

'conjuncta impõe-se que o governo de Washington não mais favo
reça as frentes populares, de estylo mexicano e chileno, mas as 
combate com grande energia, pondo-as quasi como identicas em 

·periculosidade ao nazismo e suas variantes que .constituem o pro-
1>lema maximo do momento, e aos quaes tanto entre nós como nos 

, ·Estados Unidos, se tem tratado, na pratica, muito benignamente. 

Anno XII 1 São Paulo, 19 de Janeiro de 1939 1 Num. 338 

S@ Paulo inteiro~a:companha a dâr 
universal pela morte do Papa 

•--------------.. Solennes exequias em suffragfo da alma de' 'Pio,..,x, 

A liga das Nações Realizaram-se o." feira Ultima, Monsenhor Manfredo Leite o elo-1 convidado para tal fim, o sr. Luiz 
ás 9 horas, na Basil!ca de S. Ben- gio funebre de Sua Santidade. i Carlos Mancini e a Srita. Guio-

to, solennes exequias em suffragio Grande numero de fieis compa- mar Telles, em nome da Congre
da alma do Santo Padre Pio xr. receu a esse acto religioso, teste- gação Màriana e da Pia União de 

s. Excia. Revma. D. Vicente munhando assim a Veneração dos Santa Cecilia. 
catholicos paulistas pelo grande 

Priante, Bispo de Corumbá, rezou 
Pontifice. 

a Pontifical, fazendo o Revmo. 
IUANIFESTAÇÕES DE PESAR 

DO "LEGIONARIO" 

està. transformada em um 
mero clube affirma o 
"Osservatore Romano" 

f 

.G[NERnUSA-S[ NA ARG[NJINA A FRftHCA 00 SfilfiRIO f AMUAR 
COMMEMORAÇÃO NA PARO

i.7.tdA DE SANTA CECILIA Tendo esta folha enviado seus 
_. pesames a S. Eminencia o Car-

No proximo sabbado, 25 do cor- deal D. Sebastião Leme e ao 
rente, os Parochianos e Santa Ce- Exmó. Revmo. Sr. D. Aloys!o Ma
cilia vão homenagear a memoria sella, Nuncio Apostolico, recebe.u 
de Pio XI. Na séde da Congrega- os seguintes telegrarrtmas: 

Passando em revista o program• 
ma dos trabalhos da aetual ·sessão 
da Liga, o "Osservatore Roma
no" diz que ella deixou sua func
ção de orgão exclusivo da politica, 
inte;nacional, e tende a se trans
formar num clube de diplomatas,' 

Mais duas entidades bancarias acabam de adoptaI-ur 
As reuniões se limitam a man

ter viva uma instituição e orga
nismos que os Ultimos aconteci• 
mentos puzeram á margem da. 
politica internacional, e nenhuma 
contribuição efficaz podem trazer 
á solução dos problemas essen• 
ciaes. 

Precomsacto pelas encyclicas de 
Leão XIII e Pio XI, o salario fa
miliar, que, em ultin10 transe, po
de ser iguale.do ao salario míni
mo, é o salario que faculta ao 
operario ou a qualquer empregado 

cada vez mais e que desta forma dendo a Argentina na qual se 
se combata corajosamepte o phe- gundo informa "El, Pueblo,, mal; ção Mariana, á Rua Immaculada 
nomeno da desnatalldade, que, duas importantes entidades Ban- Conceição 59, ás 20,30 horas será 
sendo, embora, principalmente de carias - o Banco da Prov!ncia de realizada uma reunião em que so
origem moral, tem tambem pro- Buenos Aires e o B~nco Munici- bre a personalidade do fallecido 
fundas raizes na desordem econo- pal de Prestamos - acabam de P t T f 

1 
- 1 d 

"Senslbilisado agradeço pe-
sames. Cardeal Leme". 
"Sensibilisado agradeço pe

sames fallecimento grande 
Pontifice Pio XI. Nunclo 

o sustento decoroso não só de ·si 
proprio, mas de toda a familia. 
O salario minimo, comprehende a 
subs1stencia total da familia. Deve 

mico-social contemporanea.. adoptar o systema do salario fa-1 on I ice ª arao ' ª em e um 

==E='=is=· =sº=º=q=u=e=v=a=e=c=o=m=p=r=e=h=e=n=-=m==il=ia=1=··=============·===s=a=c=e=rd=o=t=e=d=a=C=o=m=p=a=n=h=i=a=d=e=J=e=s=u=s===A=po=sto=Ii=c=o=··=·====-"'·-""·-== Dize-me aue: 
ra , ··. ? i~}rnal lê~ e 
fill r O, ~ d B ir• te• e B O 

· tam_bem esse salario minimo dar 
u'a margem a que o operario pos
sa fazer uma pequena economia 
para os dias asperos ou para a 
velhice. Emfim, o salario minimo 
é aquelle, abaixo do qual, qual-
quer salario é iniusto. E deve ser, 
.evidentemente, proporcional ás 
:necessidades familiares de cada 
empregado. A' familia mais n1t
.merosa deve corresponder um s·a.-
~io maior. 0 

A Escola Catholica, oppondo~se 
• l,\ escola materialista, que · faz do 
·homem u'a machina como qual-
1qúer outra, pugna pela valorisa.: 
sção total da pessoa humana. O 
.homem deve, com o fructo de seu 
trabalho, prover ás suas necessi-1 
dades. Mas o homem não é um 
~r isolado. Está, pela propria na-

1 tureza, chamado a viver em so
ciedade. E a primeira sociedade j 
11atural é a familia, da qual é 
_-ustento e chefe o homem. 

Não tendo outros meios para 
11,ttender ás necessidades da fami
lia, dos filhos, a subsistencia ãa 

ifamilia é devida ao trabalho. Por 
'..isto é que o homem deve trabro
;lhar. Pondo ao bem da sociedade 
'seu trabalho, trocando utilidades, 
'o homem tem um direito e nesse 
id!reito está contido implicitamen
te o dever de prover, conveniente
mente, ás necessidades dos que 
·delles dependem, como chefe de 
;iamilia. 
r o reconhecimenl:o destes prin-
' cipios baseados na mais estricta i 
:~ustiça, significa tirar um grande : 
escolho das relaçõ~s patrono-ope- ·. 
:rarios, um grande ponto de diver- j 
gencia entre o capital e o traba
Ílho - de cuja collaboração é que 
1J1asce a producção. 
' Assim devem tambem entender 
·quem tem as responsabilidades do 
:governo da nação, das empresas e 
'.de organisações privadas. Deve-se' ' 
;buscar, na medida do possível, 
;a approximação, por meios effi-
i cientes e mesmo, se for possivel, 
,união perfeita ·daquelles que porJ 
,.sua intima natureza se comple-1 
t?-m e que têm necessidades mu
tf;uas para a producção. i 

i O salario familiar corrige ade- 1 

._inais o tremendo erro de fazer 
'. recahir sobre os filhos as iinjus
itiças de um regímen materialista, 
f· 

(afastado das leis divinas e que 
\por isso mesmo é tão desastroso. 
pa applicação pratica. 
ç Faça-se, pois, que esta forma de 
~ugmentar os salarios de difunda . 

o primeiro santo rasil 
COMO PROGRIDE O PROCESSO DE BEA TIFICAÇÃ.0 DE 

GALYÃ.0 

FREI 'aue pensas 
O Arcebispo de Benevento, na 

Ita!ia, Mons. Masseinelll, acaba 
de fazer um apello em favor do 
diario catholico. 

ANTONIO SANT'ANNA 
O nosso saudoso Arcebispo, oom 

Duarte Leopoldo e ·Silva, desejoso 
de dar ao Brasil e á Archldlocese 
de São Paulo o primeiro santo 
brasileiro, ordenou, no anno pas
sado que se instasse o processo 
de beatificação de Frei Anton).o 
Sant'Anna Galvão. fundador do 

dem Franciscana, postUlador e 
P!'9CUrador do processo, 

S. Redma. inquerido pela nossa 
reportagem, assim se manifestou: 

- "Fui,. de facto, nomeado, pe
lo nosso querido e sempre saudoso 
Arcebispo Dom Puarte, para ins
taurar o processo de beatificação 

i'REl GALVAO , 
' .. ,.·. . 

Faculdade de Direito consultar li
vros, que me possam fornecer da
dos preciosos. Mas não tem sido 
somente a Bibliotheca a minha 
fonte de indagações. Minhas vis
tas tàmbem estão· voltadas para 
os conventos, mosteiros, collegios, 
casàs de pessoas religiosas, todo 

Convento da Immaculada Conce)- de Frei Galvão. E esta,minha ln- lugar, emfim, onde eu possa en·
ção da Luz. cumbeneia, diga-se de passagem, contrar' documentos que venham 

Já vae um tanto adiantada. Não reforçar os argumentos da' santiQuerendo o LEGIONARIO 
me tenho descuidado, pois tenho dade de Frei Galvão. 
em meu poder varios documentos o processo, como disse, se en-
que irão instruir o _processo. ·contra. na phasê preliminar ou 

transmittir aos seus leitores no
ticias ·mais "por111enorisadas a res
peito do processo de beatificação 

Entretanto as provas que tenho Depois de convenientemente ins
e canonização · do_ ~rande servo não são· bastantes, necessito . de melhor, na . phase preparator!a. 
de Deus, procurou ouvir o Revmo. outras e, para isso, tenho· ido· fi:e~ truidó, deverá ser enviado a Ro-

Como é do domlnio publico, 
continua nosso entrevistado, ha 
enorme confiança por parte dos 
brasileiro& ·na beatificação de Frei 
Galvão. 

Varios .f~ctos. pode~ ser allega
dos em copfiriµação. :ciesta vérda
de. Um delles, por exemplo, é a 
grande afluencia á . missa das 8 
horas, do dia 23 de cada mez, rea
lizada no convento de N. S. da 
conforto . Se dermos ao trabalho 
Luz, na qual os fieis commemo
ram a sua morte, que se deu a 23 
de dezembro de 1822. 

Para se demonstrar ainda a 
, grande devoção tributada ,Pelo po

vo brasileiro a Frei Galvão, basta 
citar o grande numero de pessoas 
que recorrem ao seu auxilio nas 
horas de angustia, para, por seu 
intermedio, alcançar o desejado 
de folhearmos o bi-mensario "Ce
leste Orvalho", publicado pelo 
convento de N. S. da Luz, cons-
tatàreinós ahi habitur,lmente 4 a 
5 paginas de "graças e favores 
alcançados por· intercessão do ser
vo de Deus Frei Antonio de 
Sant'Anna Galvão. 

Daremos aqui os trechos mais 
fortes: 

"Dize-me com quem andas e 
dir-te-hei quem és. Este velho 
proverbio pode'r:..se-hia assim,:tra:. 
duzir: "Dize-me que jornal lês e 
dir-te-hei o que pensas". E' evi
dente que os padres devam ·_ter 
uma mentalidade inteiramente 
catholica, quando se considera o 
seu estado e a sua missão · de 
guias das almas. E é fora de qual
quer duvida que o jornal catho• 
lico premune seus leitores contra 
os erros e principios que atacam 
as bases do catholicismo. 

O jornal catholico mantem. o 
leitor em contacto com a vida, 
com o espirito e com a activlda
de da Igreja. Elle examina, á .luz 
do Evangelho, os problemas de 
cada dia, que devem ser julgaµos 
com a mais pura orthodoxia . de 
doutrina. E como as ideas novas 
se succedem e vem esbater~se em 
nossa consciencia como as va:gas 
do mar revolto, é bem preciso ter 
um ponto de apoio e um pharol 
luminoso. Antes de ser um orgão 

Devo salientar, entretanto, de informações, o jornal deve ser 
aquelles que trabalharam activa- um esclarecedor á cuja luz se .í'ul• 
mente para o processo de beati- guem os factos. · 
ficação. Dest'arte não me podem o jornal é mestre, é amigo fiel 
passar desapercebidos os nomes de 
Manotl E. Altenf~lder Silva, ln- da vida cathol!ca. )4!-lo significa 
fatigavel nesauizador e pione.iro viver. Ao iniciar-se o ann<', cim• 
da· beatific~ção: --Aíe~., d~~.:-: .õi vtdo todos meus padres a assig11a. 
ipnãos do convento da Luz, o Re- rem o jornal eathollco. Sejam ,el
vmo. Conego Francisco CtpUllo, les apostolos do dia.rio catholico 
o Revmo. Mons. Dr. Alberto Pe- . . · 
D.D. capellão do dito convento, e\ Junto aos leigos que- queiram _ter 
qu.eno, D.D. director da commu- uma consclencta formada e acti• 
, ~$de __ Ite~iosa. ". va ! ' 

~ A~,)?ertc>. .. ~w.i, '1~.,0r-:."qu~~te~~11te ~ B.{\>.11~,t~? .:. ~~- :~~'-·~t~-·~--~::J~~~~i · .. ''·l··----
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ófrector-Gerenté': ff 
F~.ANCISCO MONTEIRO MACHA.DO li 

Os PioS na Hist 
li 

da 1 gre j a são M~Ctlís 
o carnaval estâ ~rance.mente 

ém decadenclliL de allllo pam anno, 
:apezar de üicentivàdo pelos chro
nistas carnavalescos de nossos j.or
naes e por toda a sorte de immo-· 
.ralissimos concursos, subvenções 
:~fficlaes e espectaculos de musicas 
\ carnavalescas. 

_____ ,....,.._ São authenticas 
su'!i~ pr_opheciàs? 

· Nem mesmo aquelles que dese
t,am a animação do Carnaval,Po
dem .esconder o seu desaponta
mento, vendó que o povo paulista 

A Provldimcfa süscitou sempre léa. Obteve, mats, de Luz, rei da 
para o governo da Igreja os ho-1 França, a abolição da "Praguia
mens que· as circumstancias exi- tica Sanctio ", intromissão inde
giam. Em occasiões e·specialmente bita do governo civil na eleiç_ão 
difficeis, surgirll,ID os Papas ajus- dos Bispos; e, para evitar a in
ta~os ás necessidades da Santa fluencla pagã na Igreja, confiou 
Lgreja. Pio XI que foi certamen- ao grande Cardeal Nicolau de 
te uma personalidade invulgar Ousa o encargo de estudar e pre

cipes chrlstãoll, mo.is p1,ooccupa
dos com ~eu» 1ntereSDeo 1n1meclla
tos, não o.ttenderam ao api,cllo 
do Papa. l!lm Mant1.m, para onde 
convocára os 1;oberano5 da Eu
ropa ou seus · delegados esperou 
inutilmente a união sagrada na 
defesa connnum. Pio II, porém, 

· todo anno se obstem mais e mais 
'do carnaval. E' sufficiente a lei
tura das noticias sobre o Carna
val para se ver .o golpe de morte 
·infligido pelos retiros mariannos 
a() Carnaval. , 

Ha quem pense que não houve 
subvenção official. No entanto, a 
·unica cousa differente dos carna
:vaes anteriores foi a falta dos 
'postes pintados da Av. São João. 
· Em tudo o mais,' a Prefeitura 
·procedeu como nos annos ante
riores. Nada faltou para que o 
Carnaval não tivesse animação 
provocada pelo governo. 

O qu.e se viu, ·no entanto, foi 
uma desanimação maior que a 

(Conclue na 2.ª pag.) 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

•Sal de 
Fructa• 

Um auxilio 
ás victimas do terremoto 

qrie encheu a Historia com 17 
densos annos de seu· pontificado, 
convida-nos a um· retrospecto so
bre · os seus homonimos no thro
no de São Pedro. Elle mostra co
m.o Pio XI compei:idla uma serie 
gloriosa de Santos Padres, de at
titudes firmes em momentos de
cisivos para a Santa Igreja. 

Si exceptllarmos Pio Ili (Fran
cisco Todeschini Piccolomini) que 
governou a Igreja menos de um 
mez (de 22 de Setembro a 18 de 
Outubro de 1503), e Pio VIII 
(Francisco Xavier Castiglioni) 
que eleito em 1829, entregava sua 
alma a Deus no anno séguinte, 
com grande consternação da 
Christandade, pois dava de si 
grandes esperanças de um gover
no energlco e salutar; a todos os 
outros Pios coube attitudes deci
sivas na Historia da Igreja. 

São Pio I (142-150), tem para 
a gloria de seu pontificado não 
apenas o decoro que lhe dava a 
pr~sença em Roma, dos mais in
signes varões que illustraram a 
Igreja no seculo II, como São 
Justino, Novato, Demetrio, Ani
ceto e outros, mas principalmen
te o novo fervor dos christãos, 
fructo de . zelo, cuja pureza de 
vida contrastando com a indo
Iencia e molleza dos pagãos at
trahiu novas vexações contra os 
disci,;mlos de Jesus Clirfsto. 

Eneas Silvio Piccolomini, o ce
lebre humanista sencnse, foi o 
Seiundo Pio. Subiu ao throno 
pontificlo em plena Renascença, 

d Cb.1. • · d · · • epocha da transição da civilisa-. o l e envia o por lll'." ção medieval, profundamente 

t dl d · ·LEGIONARIO,: .chr!stã, para a civilisaçãó mo: erme o o . . . ',derna. naturalista e anti-catholi~ 

-·~~;:,:~.,.,~~5,=.;,,-.,r· -.~.,,._~.-<é~,h_: ·} ~!ieaV~.:~\:,:rÍ~~ªg~n1,s1n~ 
· Recebeu o nosso jornal, de ciividualismo procuravat destruir 

-'mxiii. 1eitQra·; de Rezende, :a quan- a· hierarchia dos· valores, n\velar 
· tia. de um cónto de réis para· ser tudo e acabar com os senhorios. 
, dad.a "~ uni.a .familia .cat~olica 'o PicéoÍcimini, que . soffrera O gar um pl. de . réfórma para não, esmoreceu. Coin o auxilio de 
•_das IIiaJS· pobres e preJudlcadas influxo do· tempo, tanto na· sua a· Igreja, quê à,fervora:sse sua ,v~~- Veneza' ,tesolvéra' chefiar uma 
.em ChiUan ou C,oncepcion, em pàrte anti-christã como na anar- da no cumprimento dos· prece1~ crúza'da ·contra' os turcos, quando 
~emoria de Antonio P,ereira Lei- chica (tomára O ·partido do con- tos divinos. a morte o levou enr 14 de· Agosto 
ítB e Silva." cllio de ·Baslléa· contra o Papa), Estas preoccupações extricta- de 1464. Fora eleito a 19 de 
i Satisfeitos por pocler ·_collabo- uma vez na Séde Romana, fir- mente eccleslasticas, não o im- Agosto de 1458. 
·rar com· este acto de. caridade m.ou a Autoridade da Igreja, ex- pediram qe ver com grande ela- Se a Pio II coube defender a 
para com os nossos irmãos chi- com·mun'ga~do a. quantos appel- rividencia a ameaça constante autoridade pontifícia contra as 
lenos, já fizemos chegar a quan- lassem das decisões do Papa para que era para a civilisação chris- pretensões democráticas e dema
tla. recebida ao destino que lhe o concilio · Geral, e annullando os ta da Europa a vlsinhança da gogicas do tempo, tocou a Pio IV 
foi assignalado. actos todos do Concilio de Basi- meia lua.· Infelizmente os prin- (João d' Angelo Mediei), acabar :::::::::==========~=============-======================== com uma ordem de cousas intro-duzida na Igreja desde o tempo 

O 
· 1· d a t 1 1 1 li I de Nicolau III, que facilmente 

. . anostO a_ uO IH e ec ·UH :e SOCIH ~~it~ii~ P de seus parentes. A historia re-

d t h 11 O a g e n t .• n o s conhece em todos estes parentes .os c·a ·.· ·o. · e .·· .. s r. . .: · . ~ de Nicolau III homens dignos·da 
11 honra com que foram distingui-

qos. O facto, porém, é que o 

INTERESSANTE ENTREVISTA COM U REVMO. PADRE EDUARDO LUSTOSA. 
l .exemplo de Nicolau III, seguido 
1 pelos papas posteriores introdu
ziu na Igreja uma inversão nos 

San ;Mi_guel, suburbio de Buenos negocios ecclesiast!cos. Acontecia 
Aires, e foi a primeiro, instl- que, não raro a direcção politica 

Con!I tou e,, nossa ,redacção es
itar de passagem por S. · Paulo o 
Rev-mo. Pe. Eduardo Lustoso., 
S. J., ·sa,cerdote brasileiro re
centemente or-0:enado em BuenOl! 
·Aires. A' viste. dos conhecidos 
dotes intelleci::ua:es de S. Revma. ~-

( . 

Bu lmma<"ulada' Coa.cclçio. ~ 
"' • !fELEPHONE ; $· 1'3~ 

l ,ca1sa Postal. 2141!· 
.. ~OPMJL9' 

-.~ 

,,.,;; ,i,/.2..-U:Ll 
;(fv--- - - , 

S. n.,vma. fez .seus ~studos su
,periores 111a tamos.. ·Faculdade 
de Philosophla e de Theologla 
de . Buenos Aires, mantida pela 
Comparihja de Jesus. Era na
tural que nósso primeiro desejo 
consistisse em ouvir de nosso 
entrevistado alg~mas informa
ções· sobre a.quel!e grande esta
belecimento de cultura 1,uperior 
ce.thollca, e.fim de as commu
nlcar a nossos leitorea. 

gran'ae éspec!alista em q·Je11t&es J FACULDADE -DE PHILOSO-
soclaes e especialmente em ,;,,a•.e-1 PHIA E THEOLOGIA 
irle. de corporativismo, foi o "Le
glonarlo" entrevistai-o na Igi;e
je.· de· São Gonçalo, onde se hos-
pedou., · 

--A Faculdade de Phi.losophia 
e Tlieólógià, · diss·e · nosso : en'tre
viMado, foi f_undada em 1931, em 

da Santa Sé ficava entregue ao 
tuição sulaamericana que rece- alvedrio absoluto dos sobrinhos 
beu faculdade de conferir do Papa. Este mal fez-se sentir 
gráos ,pontifícios. com êspecial gravidade ao tempo 

Seus alumnos são provenien- de Paulo IV (Carafa), quando 
tes de quasi toda e. America do as deliberações de ordem politi
Sul. Seu numero a:ttinge actual- ca. obedeciam ao ardil Carlos 
mente a 130 sendo 12 delles bia- Carafa, homem egolsta e sem 
sL!elros. Destes ultimos, 6 foram 

I 
consciencia, qu_e, _com grande ha-
bilidade conqmstara toda a con

agom ,-ordmad~s Sacerdotes, e fiança do pontifice. seu tio. Foi 
conclu1ra,i», _e.ss1m o seu curso. assim que Paulo IV foi ·Jevado a 

E' de resaltar que . uma guerra nefasta· e inutil con
todos elles foram tra a Hespanha, e viu seu curto 
eongregados ma- pontificado de 4 annos cheio dos 
t:"ianos antes <le desmandos de seu sobrinho. 
.ser jesuítas. São Pio IV, mezes dépois de em
e!les: além do Pe. possar-se da barca de Pedro, re

solveu acabar com esta macula 
Lustosa; os PP. da ·Igreja. Fez prender os Carafa 
Almeida, actual e julgai-os com todo o rigor, Sem 
P1;efeito Geral do attender âs instancias ·mesmo de 
Collegio s. Luiz; Cardeaes que imploravam indul
Saboia, ,prof. no gencia para com o Cardeal Car
mes.mo <:ollegio;. los Carafa, condemnou-o á morte 
Viotti e Aff em 4 de Março de 1561, junta

onso mente· com João Carafa e confis
Rodrigues, oriun- cou· os bens da familia. 
dos de familias · Ha quem diga ·que ·Pio IV não 
paulistas e Romeu · agiu segundo à justiça neste pro
<l·e Faria, -profes- cesso,, ,Realmente houve circums
sor em Nova Fri- tancias que, não . existentes, da
burgo. riam mais equidade ao tribunal 

_ Mas, Indaga- que julgou os Carafa. Pio IV. po
rém. attendendo ao bem da Igre

mos, e. Faculdade ja que pedia rigor, ateve-se ape
é privativa da nas á justiça na substancia do 
Companhia de Je- processo e descurou das circums

llUS e não recebe membros tancias, Desse modo, com um 
ã • castigô exemplar obteve o que de-

que a ella n· 0 pertençam· sejl).vü'. como significou mais tar-
- Na.da obSte. que outros reli- de: "'riv~ que proceder com to

giosos e até leigos venham a do o rigor para dar um exemplo 
frequentar a· Faculdade. Até admoestador aos futuros parentes 

(Conclue na 4.• pag.) dos papas, para que não abusem 

E o exempro ro1 sarutar. Não se 
viram mais parentes de papas 
utilizarem em proveito proprio e Attribue-se a São Malachiaa, 
em detrimento da Igreja as po~ arcebispo ele Armagh, na Irlall• 
sições obtidas por confiança doa da, amigo de São Bernardo, ·uma 
pontifices. prophecia acerca dos Romanos 

Pio V (Miguel Ghisleri), sue- Pontífices a começar de Celestino 
cessor de Pio IV, encheu de san- segundo. 
t..!\ <?nergia seu pontificado de 
npenas se>is annos (1566-1572). Cento e onze pontifices · nella 
Dep:iis de muitos e longos tratos se succedem indicados numa bre
com :mberanos da Europa, e)ll que ve divisa que se applicaria 'á su" 
sobretudo exercitou sua paciencia pessôa 0•1 ao seu pontificado. 
de santo, conseguiu a grande Segundo esta prophecia, após 
Crul'.ada contra o imperio otto- Pio XI, de Santa memoria; .con
mano. Seus esforços foram co- te.ria a Igreja ainda seis pil.)?as, 
rcados pela estrondosa Victoria Pastor Angelicus - Pastor,, et 
naval de Lepanto, que afastou o nauta - Flos florum - De· me• 
perigo turco e socegou a' Europa. dietate Iunae - De labore ,sol!a 
Deve-se ainda a este papa innu- - De gloria olivae. 
meras medidas tendentes ao afer- Est~ prophecias, até Uroano 
voi:amento dos fieis e· á dilata- VII (1590) na sua primeira pu-, 
ção do Reino de Christo. Appro- blicação ( 1595) traz as divisas 
vou a Congregação dos clerigos dos pontífices acompanhados de 
religiosos da Somascha; enviou uma pequena explanação attrfüul• 
Jesuitas missionarios á China e do a Chacone, monge domini• 
ao Japã-0, defendeu o dogma cqn- cano. 
tra Miguel de Baio. SObretudo é E' curioso observar-se que to-
um dos papas qtMP mais contri-
buíram para a diffusão da de- dos os disticos relativos aqs· pa• 
voção do Santo Rosario. a de- pas que precedem a data da. pu• 
voção catholica por excellencla, blicação da prophecia ajustam-se 
como a chamaram Leão XIII e perfeitamente ás pessôas dos pon
Pio XI. Realmente O santo Pa- tifices, e nada adeantam qµanto 
dre attribuia a victoria contra ao seu pontificado. Uin ou iiutro 
os turcos á intervenção da Vir- exemplo. Pio III, de Sena, da fa·· 
gem Maria, obtida pela recitação milia Piccolomlni, denuncia-se 
do Santo Rosario. pelo dístico "De parvo homine". 

Depois de são Pio v, passa. Pio II, tambem elle Piccolomint 
ram-se mais de. 200 annos sem "De· Capra et alberga", tomava' 
que papa nenhum tomasse esse a divisa aos Cardeaes Capranicai 
,nome ao subir ao throno. Por e Albergato, de quem fora secre
lsso, quando João Angelo Bras- tario antes de subir ao thron1>, 
chi em_ 1775, eleito papa por una- pontiflcio. E assim a~é Urbano. 
nimidade de votos dos Eminentis- VII. Depois desse pontiflce · tor• 
simos Cardeaes, recomeçou a sé- na-se 'a prophlcia vaga e :ip.de• 
rle dos Pios, o scenario do mun- terminada, de · maneira que ' não 
do estava, de todo, mudado. seria difficil applicar-se a vario~ 

Os principios revoluclonarios, papas, o que deveria ser exclu• 
em germinaçã_o desde a Renas- sivo de um só. "Lumen in ccelo",. 
cença, haviam chegado á plena por exemplo, não se applica me• 
eclosão no naturalismo pagão. Ihor a. Leão XIJ;I de maneira· que 
deshumano e desmorallsador. ó o distinga de outros pontificés. A. 

. Inimigo já não eraj, Isl.am _orlen- semelhança de seu pontificado 
tal: Elle. encont · . . . .seio da com o . _de Pio XI beril faculta; 

'batia }~P~ , e, va:~ot ~~·-ilff. , ... 
telros; era o Bonaparte. que fir- salientasse Pio XI, que 'teve.· er
mava Concór4ata con:,: a santa ros mais subtis que profligar,· Ao 
Sé e resuscitava. o fallicanismo; passo que na intrepidez da:!!1ê ·
eram as idéas dissolventes e de- "fides intrepida" não·se mostrou 
molidoras da civilisação christã Leão XIII inferior, quando se op• 
inoculadas nos espiritos pelas so- poz ás violencias da Kuiturkampf;: 
ciedades secretas. Contra o cy- com a vantagem de assistir á, vf .. 
nismo e a deslealdade destes ini- ctoria plena de. sua attitude• em, .. 
migos, a Campanha devia assu- quanto a Pio XI só foi dadÓ· con..
_mir outro caracter que não o dos templar os fructos dé seu zelo mi 
Papas da Renascença. A ·resis- luz beatifica. i · 
tencia do papado contra a pre- · Tambem a Bento XV não· i,er§: 
potencia dos príncipes deveria mais facil explicar~se ' como ao 
limitar-se ao appello á conscien- seu pontificado se ajustaria "s 
eia dos fieis, mais para impedir "Religio depopulata". Si é ver-
um esquec!mênto dos direitos da · · ' 
Igreja do que para obter uma re- dade que ª guerra, e ·a cdnse• 
percussão efficaz nas inconsclen- quente epidemia seifou muitas. vi• 
cias dos principes. Mais difficil e das; primeiramente não: o f~z· s6 
mais· importante era o cuidado e na Christandade; entre os n;iem .. 
a vigil(l,ncia continua do povo fiel bros da Igreja; e, depois, não: si• 
para presumil-o contra. as subtis 
e dolosas infiltrações de doutri- gniflcou formalmente um déspo .. 
nas . naturalistas, anarchicas, pa- voamento da Religião · como; tal,. 
gamsadoras. Este se daria por uma·. apostasia 

Esta campanha da palavra, da em massa cotísideravel. ·. Nesse 
doutrinação opportuna, segura · · · 
para distinguir o verdadeiro do caso, ele facto, a Religião se 'des-
falso, para desmascarar o ·erro povoaria. O1:a, a. ·guerra é a:·epl• 
envolto nas apparencias da ver- demia teve justamente ei\teito 
dade enche os pontificados de contrario: muitas foram as 1con
Pio VI bem como os pontifica-
dos do seculo · passado em que versões que. provocaram. É as 
avultam Pio VII e Pio IX. consequenciàs nefas~ éla gÚ~rra, 

O LEGIONARIO já teve occa- no ponto de Vistâ . moral)' em 
sião de salientar a intrepidez de grande parte escaparam ao non-
Pio IX afrontando os systhcmas tificado de Bento XV: r 
erroneos do seu seculo com a de- " i . 
finição do dogma da Infallibili- Accresce notar que São iBer-
~de Pontifícia, .e a condemna-1 nardo, amigQ e biographo de·. São 
ç~o. do Racionalismo e do Tra- Malachias, desêonhece esta ~pro• 
d1c1onalismo, as duas extremas h ia· b ' · !· 
que então fechavam O cerco con- P_ ec • ~m como a, Primeii;-a, edi-
tra a verdade do Catholicismo. çao só appare_ceu -450 annos:, de-

Não ~enos _intrepida e varonil pois da data· a que é attribuida. 
foi a mtrans1gencia em princi- Deante destas considerações ê u. 
pios de Pio VI e Pio VII· am- · · · ' '• · · ' 
bos, tambem neste particul~r se- c:to perguntar-se: serão autl:l~J:),-
melhantes a Pio IX, vlctimas da tlcas as prophecias de São Nf~la
prepotencia brutal dos senhores chias relativas aos Romanos Pon-

( Conclue na 2." pag.) tifices? 

Congresso. mundial de Accao 
.Catholica Feminina,. _: · 

No proxlmo mez de Abril, reu
nir-se-á em Roma o Congresso 
,mundial de Acção Catholica Fe
minina. 

O Congresso dividir-se-a em 2 
perlodos: de 11 a 14 de Abril 
serão realizadas as reuniões d; 
Juventude Feminina Catholica, e 
de 14 em deante as das Senhoras 
da Acção Catholica. 

Comparecerão aos trabalhos do 
Congres$O, delegações de 20 na
Q/les, nas quaes, obedecendo a de
terminação do nosso saudoso Pío 

XI, a Acção Catholica · se ~~ •. 
nisou .. ~ . prosperou. compor~o (~ 
delegaçao brasileira, D.· l\!Jarla 
Amelia Reis, D. Maria do C!!,rmo 
Oliveira Andrade, D. Odila · de 
Rezende Barbosa, D. Marina ,Cos
ta e . D. Altair Malan D'Aliieco-
gne. . . · ·. ,. ' 

No dia 13, como noticiamos· se• 
rá realiza:1a uma sessão de ~tu
dos sociaes especialniente dedl• 
cada á _America do . e;ui, ;, · 

Presidirá Qll trabaÍhÔs do ~Qft• 
gresso, s. E. o Cardeel _lPizza.rdo. 
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Os Pios na 
Historia da 

lgreia 
(Conclusão da 1.ª pag.)' 

cio seculo. Pio VI um verdadeiro' 
martyr da rapina primeiro, de
pois de vexações pessoaes por 
l)arte do faliioso Directorio, viu 
o termo de seus dias exilado de 
sua séde, em Valença de França. 
Pio VII, não menos heroico na 
reslstencia ás pretensões secula
res, soffreu identicas amarguras 
durante a carreira ascencional cio 
corso Bonaparte, 
-Õ . ultimo antecessor ae Pio .XI, 
Pio X (José Sarto), de santa me-

0niorià, coritinuoii 'a' camparlha 
:tdeologica contra as heresias com
pendiadas na mais recente de 
todas ellas, o Modernismo. Si
multaneamente, emquanto as 
nações numa paz apparente se 
preparavam para a grande car
nificina, emprehendeu obras de 
um valor incalculavel no Regime 
.da Igreja. Tomando por lema 
restaurar todas as cousas em Je
.sus Christo, cuidou primeiro de 
'bem formar o clero destinado a 
ser luz do mundo e sal da terra. 
Tomou a peito a obra dos Se

::mlnaristas e estudos Superiores; 
;:.creou o Instituto Bibl!co que se 
~ed!casse exclusivamente ao estu
;do das SS. Escripturas e de tudó 
quanto pudesse concorrer para 
!Um seu melhor conhecimento; re
. :formou a Musica Sacra no in
:tu!to de crear nas Igrejas um am
_biente que favorecesse aos fieis 
11.lma participação mais fructuosa 
nos myster!os que ah! se cele
'bram. Voltando as vistas para o 
_l)Ovo christão; cuidou de instau
iral-o em Chr!sto, fazendo-o mais 
\conhecido pela diffusão da obra 
,da doutrina chl'istã ministrada âs 
.crianças, aos jovens e aos adul
,tos, fazendo-o mais vivido pela 
::rieétu'e1;1.cia da ss. Eucharistla 
ldesde. o- primeiro uso da razão. 
f Dé'. coração formado na escola 
id,o Divino·. Mestre, só alimentava 
p-eogiÜ!,ções pacificas - ego cogito 
\:.cogitàtiones pacis ---' por isso não 
!;resistiu á autovisão da catastro
tphe que seria a guerra então de
l<clarada, e foi gozar do ceu o pre
~io de. suas virtudes em 20 de 
;Agosto de 1914. 

~-

G
RAÇAS a Deus, podemos dizer 
que o publico catholico tem 
mantido, em geral, uma ex
plend!da · attltude perante a 

dupla successão aberta com os falleci
mentos de S. Excia. Revma., o Sr. Ar
cebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva, 
e Sua Santidade o Papa Pio XI. Ef
fectivamente, é pequena, e tende a de
crescer sempre, a lastimavel fauna dos 
"torcedores" e dos "boateiros", que tem 
seus "candidatos" e seus "furos". De 
um modo geral, os fieis, espelhando-se 
na edificantissima conducta de nosso 
Clero, limitam-se a rezar para que Deus, 
Nosso Senhor, envie, para a Santa 
Igreja Universal, e para o sol!o metro
polit,ano de São Paulo, Pastores segundo 
o Coração de Jesus. E, na pract!ca as
sídua da oração, á qual se deve juntar, 
especialmente durante a Quaresma, a 
penitencia, encontram os catholicos o 
unico meio licito e seguro para traba
lhar pela maior gloria de Deus em tão 
delicadas clrcumstancias. · 

Este dever da penitencia e da oração 
deve ser considerado como particular
mente imperioso, emquanto o Sacro 
Collegio Cardinal!cio, encerrado em !n
violavel clausura, escolhe o novo suc
cessor de São Pedro. 

Sem prejuízo desse grande dever, po
demos, entretanto, analysar o curso dos 
acontecimentos: encontraremos, assim, 
abundantes motivos para nossa edlfi• 

· cação. 

* '-~ .L'l'otemos, em primeiro Jogar, a con-
ducta da imprensa. No proprio dia do 
fal!ecimento do grande Pio XI-, certas 
agencias telegraphlcas, desrespeitando o 
silencio reverente que se faz geralmente 
em torno dos mortos, e que deveria ser 
especialmente grave e impressionante 
em torno do mais augusto dos .esquifes, 
começou a fazer circular boatos extra
nhos e escandalosos. 

Segundo taes agencias, o Sacro Col
leg!o dos Cardeaes estaria scindido por 
divergencias profundas: os Cardeaes 
mysticos contra os pol!t!cos, os italianos 
contra os não italianos, os que são sym
pathicos ás direitas ccmtra os que lhe 
são contrarios, e assim por diante. Atraz 
de cada Cardeal, haveria grandes for
ças polit!cas em acção. Os Cardeaes 
norte-americanos votariam segundo In
dicações do Presidente Roosevelt. Os 
Cardeaes-Arceblspos de Lisboa· e Var
sovia estariam pensando nas suas pro
prias candidaturas .. Tambem o Cardeal 
Copello viria de Buenos Aires decidido 
a impor um Papa sul-americano que, 

. entretanto, não seria o Cardeal D. Se
. 'bal!tião ~me. Í>eante, de,.~1;1tas;/A8,~cU..,, 

daturas, estaria a situação multo com-
,, promett!da para a Itália, se não fosse o 

facto de dispor o sr. Mussolini de uma 
forte facção cardinalicia que lhe seria 
fiel. 

Em summa, os politicos, os banqaei• 
ros e os jornalistas, habituados em via 
de regra - _quando não são cathol!cos 
_ a considerar as coisas com olhos in
teiramente humanos, e sem o menor 
pensamento a respeito do sobrenatural, 
S'Uppunham que a successão de um Papa 

;:--, (t(: ') h·, 

poderia dar Jogar, hoje em dia, aos 
mesmos conflictos de interesses vis e 

.. mesquinJ-:is que dominam, habitualmen
_·: te, por occaslão da successão dos chefes 

de Estado. 
Segundo o noticiario telegraphico, a 

"pol!tlca" em torno da escolha do novo 
Papa estava apenas nos seus primor
dios. Quando chegassem a Roma os 
Cardeaes Incumbidos da eleição, "a coi
sa haveria de ferver muito mais". E 
não seria dlfficil entrever atravez da 
urdidura subtil das confabulações, qual 
o interesse nacional, ou partida.rio que 

Plinio OORRftA DE OLIVEIRll, 

Em· torno do 
. -

conciavo 
tinha conseguido, em Ultima analyse, 
dictar a grande escolha. 

DtQs depois, começam a chegar a Ro
ma os Cardeaes de todas ,as partes do 
mundo. E, paradoxalmente, quando as 
coisas - segundo as agencias telegra
ph!cas - iriam entrar na phase mais 
ruidosa, activa e renhida, um silencio 
enorme se faz. Silençlo tão grande até, 
que os jornaes, Inteiramente ú mingua 
de ·Informações, consagram apenas um 
ou outro telegramma á parte ritual e. 
protocollar da preparação do Conclave, 
sem encontrar o menor vislumbre de 
noticia, que justifique um boato inte
ressante e sensacional, 

·? Entretanto, não deveria ser assim. 
Quem são esses Cardeaes de todos 

os Continentes e de tão numerosas na
ções, que afluem rapida e silenciosa
mente para junto do sepulchro do pri
meiro Papa, afim de lhe escolher o 
successor? Qual é esse cenaculo myste
r!oso e impenetravel que elles constitui
rão, para decidir em ultima analyse a 
respeito do problema maxlmo da Chris
tandade na hora que passa? São ho
mens em geral edosos, ou prematura
mente alquebrados pala. vida de oração, 

,,cte petl.l.tencia-,e ,•.de. trabalho ,l!- . q~ se 
dedicam. Entre elles, uma dlstlncção 
n!tida se observá. Alguns - os Car
deaes da Cur!a Rotnana - vivem em 
Roma, onde estão em um contacto in
timo e diario, uns com os outros, fa
miliarisados no trato das questões · de 
maior relevo para a Santa Igreja. Mas 
esse contacto, exactamente por ser mui
to intimo e por forçar a uma collabo
ração muito coJ:1..stante, põe em enorme 
evidencia a diversidade dos tempera
mentos, dos pontos de vista; e das opi-

J-ii) lH ,~,.,::-.. . ! 

......... ,.,,,,,.,~~-...... ....,......... .... . . .. ,. ' , .. 
n!ões. Por isto mesmo, COtJl.quanto in
dcfectivelmente unidos em torno dos 
principios catholioos, existem entre el
les divergencias sobre questões de, livre 
discussão, ás véZês ;profundamenté ·ac
centuadas. E o mais ·fácil e humano 
seria que tanta coi!iúJoração, em tão 
estreita inhv,i.idade, houvesse de 'dege
nerar em Vi;:\s2nto antagonismo, á vista 
de tantos motivos de dlvergencia. Quan
to aos outros Cardeaes, muitas vezes 
não se conhecem entre si, e pouco co
nhecem aos ó~rdeaes 'da Curia Roma
na. Que contacto, por exemplo, terá ti
do o c'ardeal Kaspar, da Tcheque
Slovaquia,, com o Cardeal Mundelein, 
dos Estados Unidos? Ou o Cardeal Tap
pounl, da Asia Menor,, com o Cardeal 
Copello, da Argentina? 

Se nenhum contacto existe pam. os 
unir, muitas c!rcumstancias convergem 
para os separar. No emtanto, no gran
de senado cardinalic!o, vemos lado a 
lado, em pacifica collaboração, france
zes com allemães, italianos com um in
glez, americanos do norte com um 
tcheco, um hungaro, um syrio e um 
brasileiro, em um fraternal e affectuo.
so convivlo, onde é tão grande a har
monia a des~ito das poss!veis varie
dades de opinião, que, mesm.o antes de 
o Conclave os ter separado temporaria
mente do mundo, o' jornalismo super
açanhado não conseguiu pescar nem 
sequer a mais insignificante piranha 
jornal!:.'tica de um pequenino boato. 

O que significa isto, senão que os in• 
teresses pt>litlcos e humanos, que divi
dem os homens, estão mil legoas abai
xo das preoccupações · dos insignes con
clavistas, que, ao contrario do que os 
homens do mundo podem suppor, estão 
com os olhos exclusivamente voltados 
para as coisas de Deus? · " 

' 
* Um outro commentario rapido, 

Dada a extrema gravidade da situa-· 
ção internacional, é · evidente o inte
resse do Sacro Collegio em apressar o 
mais possivel a escolha do novo Papa. 
A tal ponto é grande esse empenho, que 
houve hesitação sobre · a data da re- · 
união: 28 de Fevereiro . ou 1 de Março. 
Porque, se os trabalhos de acondiciona-· 
mento e installação material, febrilmen
te executados, pudessem ir depressa, a 
reunião seria no dia 28, para assim se 
ganhar mais um dia. Os Cardeaes Sul
Americanos não teriam sequer o tempo 
de tomar folego, e iriam d!rectamente, 
do tombadilho de bordo para a cidade 
do Vaticano, e dahi directamente para 
a clausurà do Conclave. 

Ora, os trabalhos · soffreram, apezar 
de tudo isto, o atrazo de um dia. Por
que S. E. o Cardeal Pacell! não quiz 
que o repouso dominical dos opera.rios 
fosse prejudicado e ordenou a suspen
.são dos trabalhos no domingo. 

Bello exemplo do sumo respeito de
vido ao dia do Senhor l Se nem para 
apressar a escolha de um Pontífice Ro
mano é licito violar o domingo, que 
dizer-se de tanto patrão catholico que 
por ah! anda, a forçar seus operarios ao 
trabalho dominical valendo-se para isto 
dos mais futeis pretextos? 

. -~ ... 

C·AT·H.OLIC.OS 

·-

do anno 
passado. Não 
foi, pois, a 
falta de sub
venção que 
matou o 

, .. e a r n a • a 1, 
pois elle teve 

tudo que preci
sàva para an!mar

se. 
A nota interessante ao 

Carnaval deste anno foi, o ver• 
dadeiro exercito de grillos que o 
departamen~ do trafego collocou 
nas ruas, afim de dirigir um 
corso qiie não existiu. 
-. Isso por lembrar o sr. Armando 
de Sall~s Oliveira quando IIO;~r
nador de São Paul0. Um pol!t!co 
daqui não andava em boas graças 
~om o governador. E este, pàra ri• 
dicularizar-lo, . mandava collocar 
grillos por toda a parte por onde 

elle passava, com cordões de iso
lamento para conter o povo· ·que, 
naturalmente, não apparecia. F!. 
cava então aqu~lle numero enor
me de grillos contendo um povQ 
que niJ.o existia. 

O mesmo fez o Departamento 
do Tran:,ito com o corso. Parece 
que elle quiz, d·essa forma, ridi
cularizar o corso deste armo. E, 
conseguiu. 

O perigo nazista, para muitos, 
não existe no Brasil. Para esses, 
o Brasil é. um pa!z infenso a dou• 
trinas totalitarias _e os nazlstaa 
não se animariam a propagai' 
aqui a sua ideologia. Logo, não 
ha perigo nazista. 

Os Estados Unidos sã01. aponta
das como o prototypo da democra
cia, o que não impediu qu~ os 
nazistas yankees fizessem um co
micio colossal, ao ponto de obri
gar o prefeito da Guardia a mo
vimentar, segundo suas declara• 
ções, 1. 327 policiaes afim de man• 
ter a ordem. 

O "Osservatore Romano", por 
outro lado noticia, o congresso da 
organização juvenil nazista ''Hi
tlerjugend" de que participarão 
delegado~ de todas as &>arte~ do 
murido, sendo qué já la se encon
tram 30 bolivianos •• 

Depois desses factos não pode-' 
mos deixar de temer a infiltra
ção nazista no Brasil. Se os Esta
dos Unidos precisam de grande 
força policial para manter a or
dem em um com!cio nazista, e 
prepara-se na Allemanha, tão os
tensivamente um congresso desti
nado, a diffundir o naz!Qno no 
mundo, como se pode affirmar que 
não existe perigo nazista no. Bra~ 
si!? 

Em v'ez de' se fechar os olhos 
á verdade, seria, de maior ~;~ve

.. ni_encia procurar combater esse 

Compr~m EXCLUSIVAMENTE suas1Joias e se'us ~r~s~ntes 
J O.A.LHARIA 

na ·.. · , -· . perigo ,que .. nos amea~ 'co!}ij~çjij~ ' ,·.,- : .. •.·, 

RUA: 15 

CASA CASTR·o 
OFFICINAS PROPRIAS 

DE NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina da Rua Anchieta) 

Continuam os rumorei; sobre a; 
instàllàção de formos cr'ematorios 
em São Paulo, 

Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

Não acreditamos que o sr. Pres• 
tes Maia, permita a sua installa, 
ção depois de declaração pos!ti, 
vas contra essa aberrante inno• 
vação. 

Os grandes 
(Conclusão da 8.ª pag.) 

simo gosto o de escrever, não se
ria de bom gosto referir. 

O autor investe um pouco con
tra todos e isso diminue o valor 
da sua flllipica contra os nacio
nalistas e os que os apoiam con
tra o communlsmo. Não analysa
rei a verdade hlstorica do que elle 
diz ter visto em Maiorca; o pro
prio facto de elle sentir a neces
sidade de denunciar as injustiças 
de lá e de silenciar completa
mente sobre os horrores commet
tidos pelos communlstas desqua
lifica o autor. 

cemiterios sob a lua O 3.º ANNIVERSARIO 
de um fecundo parochiato 

'· , r.. 

sem accusar tanta gente de par
cialidade para com os totalita
r!os como a que elle demonstra 
para com os communistas. Não é 
justo o tornar-se furioso contra 
os erros e defeitos daquelles que 
querem construir uma Hespanha 
cathol!ca quando se permanece Transcorreu a 23 p.p., o ter- Ultrapassando · as mais cara.a 
insensivel ante uma tyrannia ceiro anniversario da posse do esperanças, 0 Revmo. Pe. Luu 
barbarica que tentou fazer da Re 1z · ·· ' 
Hespanha uma succursal . da vmo. J;>e. Lu Gonzag11, .de Al- · Gonzaga de Almeida vem conflr• 
Russia. · meida na pa,rochia de Santa Ce- mar :r;iestes 3 annos de activida-

0 autor deveria ter assignala- cilia. de a tradição de inspirado acer, 
do as vias de justiça e de paz Assumil'l.do o cargo . como viga- .to com· qué têiµ. sido escolhldoi 
para todos neste momento em que i 

/ Todas as virtudes que a His-
1/toria celebra nos Pios compen
,diava Pio XI: piedade e· fervor 
Aie Pio X e São Pio I, filial de
:"Voção á SS. Virgem de São Pio V, 
!:intransigencia na defesa dos di-
1:eitos da Santa Igreja, de Pio II, 
;,e do papado de Pio IV, a cla
b-ividencia para discernir o erro e 
r,proclamar a verdade de Pio VI e 
i'Plo VTI, não lhe faltando o he
rrôlsmo destes pont!f!ces, pois co
bno o disse mais de uma vez, não 
'recusaria voltar ás Catacumbas 
:primeiro que sacrificar os direitos 
,da Igreja. Pio XI foi o grande 
l?io. Investe contra Franco e fica 

tranquillo ante a intervenção so
vlet!ca que é a causa principal 
de 'todos os horrores da guerra da 
Hespanha ! Para quem sustenta e 
defende o bolchevismo, não ha 
nada mesmo a observar; nunca 
porém a um cathol!co. Bernanos 
fecha os olhos aos actos dos com
munlstas, levanta-se contra as 
injustiças (ve1'dadeiras ou falsas) 
dos nacionalistas e investe con
tra o clero em nome do "seu" 
catholiclsmo. 

lemanha e em outros Estados da 
Europa para olhar sómente para 
os erros do communlsmo. Esta
mos ante uma crise da razão e 
da c!villsação, não uma crise da 
religião e da fé. Pode-se negar 
que a razão obriga o povo a de
fender-se contra o commúnismo? 
Porque não dizer que o que fal
ta é o respeito ao direito inter
nacional? Porque não dizer que 
se impõe uma volta á moral nas 
relações entre as nações? Mas o 
autor sente apenas a necessidade 
de falar mal do Episcopado hes
panhol, de criticar os prelados 
italianos. por terem dado ouro á 
patria, de fazer ironia dos actos 
do Santo Padre. 

E' natural que Bernanos quei
ra dizer que o absolutismo e o 
communlsmo tendem a acabar 
nos mesmos erros; que os proble
mas da nossa epocha precisam 
ser solucionados por uma doutri
na que esteja men:os em contras
te com os direitos inallenavels do's 
cidadãos; e que nem todos os que 
combatem o communlsmo mere
cem ser considerados como repre
sentantes da justiça, quando os 
vemos combater tambem a fé e 
~ ~9.ral. Ma_s isso ~dJ~ ~er dito 

o bem commum é negado pratl- r o economo da parochia, cuja os vigarios da parochia, cuja di· 
camente pelos ditos democraticos vaga se verificara com a nomea- recção o saudoso Arcebispo de Sãc 
bolchevistas e não é salvaguarda- ção do Exmo. Sr. D. Paulo de Paulo, D .Duarte, soube confiar 
do pelo absolutismo dos total!ta~ Tarso Campos para bispo de -sempre a dignos continuadores de 
rios. E' assim que não se offertde Santos, o Revmd: Pe·; 'Ltiiz'' êfon:· 'suâ' Õbrã... ·' '' ., _., .. 
quem tem razão e não 'Se justi- zaga de Almeida foi recebido com O ·--·-·-----

LEGIONARIO rejubila-se fl!)a quem erra. . as mais vivas sympathias, pois os 
com a data com redobrada ra-

0 futuro historico da Igreja não seus parochlanos J'á conheciam 
zão, pois além de incimsavel no6 

terá necessidade de analysar nas as suas raras virtudes de_ sde que 
trabalhos da parochia, o Revmo. 

pag'!nas desse livro a prova de que foi nomeado coadjutor da paro-
Pe. Luiz Gonzaga de Almeida, não trah!mos o nosso -dever por- chia, quando vigario da parochia 
como nosso Assistente Ecclesciasque sem convivencia ou debil!da- o Revmo. D. Paulo Marcondes 

de para com erro algum teremos Pedrosa; O.S.B., realçadas ainda tico é credor de toda a admira. 
sido elementos para todos os que nos annos em que foi lente do ção e. gratidão dos que traba• 

Nós não cahlmos no erro op
posto ao de Bernanos, fechando 
pa 01h01 ao o.ue ae passa D& Al- erram. l,BmílJ•~ _do .:Y~ira.~a.. lham --9.tD ;t.o1ia._ 
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São Paulo, 26 de Fevereiro de. 193~ LEGIONARJO 

Já se póde escrever a historia do Brasil l 
Foi o grande Caplstrano de 

abreu quem disse ser impossi
vel, sem presumpção, que1·er es
crever a historia do Brasil antes 
de ter sido escripta a historia da 
Companhia de Jesus em nossa 
terra. E'· agora o Revmo. Padre· 
Serafim Leite quem relembra a 
affrrµiação do maior dos historia
dores brasileiros, no prefacio de 
sua obra HISTORIA DA COM
PANHIA DE JESUS NÓ BRA
SIL, de que foram dados á pu
blicidade, em 1938, dois alenta
dos volumes, inagniflcamente im
pressos em Lisboa e editados pe
las Livrarias "Portugal!a" e "Ci
Vilisação. Brasileira". 

affirmação faz pelo simples ou- me n to de 
vir dizer. 1 seus detalhes. 

E', portanto, com a segurança 

I 
E é das cou

absoluta de um guia que oonhece sas mais dif
perfeitamente o terreno a ser pal- ficels esco
milhado, que o Padre Serafim lher-se entre 
Leite vae conduzindo o leitor no passagens tão 
caminho dos traços deixados pe- interessantes 
los grandes evangelisadores das e o mo são 
selvas brasilicas. quasi todas __,/ 

Depois de recordar, em paginas as do men
simples e agradaveis, o que fôra cionado livro. 

j Em Portugal, mereceu o estudo 
Ldo !Ilustre filho de Santo Igna
cio ser considerado o mel.'lor li

í Yrô. de 1938. E com toda a se
gurança se póde afflrmar que foi 
o melhor llvrd do anno em iln
gua portugueza. 

a fundação da Companhia por Que é se
Santo Ignacio, o sabio jesuíta ductor o as
põe-se ao _epcalço dos destemidos I sumpto, de• 
missionarias da Companhia re- prehende - se 
centemente estabelecida. que vie- d o simples 
ram ter ás então ignotas para- enunciado dos 
gens amerindias. titulas dados 

O Bevmo. Pe. Se-
rafim Leite visto 

p e I o lapis de 
Monteiro em 
"Fronteiras" Frustrados os desejos do Padre aos cinco li

Mestre Simão Rodrigues, que tan- v.r os deste 

! Limitam-se ao seculo XVT os 
dois volumes já publicados. ' No 
primeiro, 600 paginas são consa
gradas ao estabelecimento da 
Companhia no Brasil. No seguin
te, em 650 paginas é analysada a 
obra dos Jesuitas no primeiro se
culo da vida brasileira. 

to queria "ser o primeiro n9 segundo volume: I - catechese 
Brasil, por não ter ~9nseguido ser e aldeamento; II - Colonisacão; 
o segm;do na India , vem afinal III - Ministerlos; .IV - Regime 
para ca o Padre Man~el da No~ interno da Companhia; V -
brega, com 32 annos, _Jovem, no~ Scienclas, Letras e Artes. 
?re, culto e decidido. ~egam os Que o autor valorisou ainda 
Jesuitas_ na Bahia <;Ie To<;los os mais a materia, já de si attra
Santos, funda-se_ a cidade do Sal- hente, é O que se verifica desde 
vador, e a IgreJa do · ci:,llegio, e Jogo, ao fazer a leitura da obra 
depois P:oseguem os filho? . da em apreço. · 
Companhia em seu longo itme
rario pelo Brasil. 

~ Vae proseguir a obra. Mas des
de já é o caso de se dizer que 
e~tá satisfeita a grande asplra
çao de Capistrano. Temol-a ple
namente realisada para os cem 
primeiros annos da historia do 
'Brasil. Delltro em breve, podere
rn~s aprecial-a no que diz res
peito aos seculos posteriores. 

:· . Pois os Volumes 'restantes do 
llvro do Padre Serafim Leite não 
devem tardar .. Seu estudo sobre 
as fontes da historia da Compa-
nhia de Jesus no Brasil ahi está. 
Um trabalho herculeo, de consu
mir toda uma existencla huma
na, . começa a ser conhecida do 
publico. 

A caminho do sul, .. encontra
mol-os nas capitanias de São 
Jorge de Ilhéus, Porto Seguro, 
Espirita Santo e São Vicent;e. Por 
.toda a parte, vão fundando al
deias, estabelecendo collegios, pre
gando missões aos selvagens dli 
Colonia. Em São Paulo de Pi
ratinlnga, brilha a figura incon
fundivel de Anchieta. Organisam 
a missão do Paraguay. Participam 
da fundação do Rio de Janeiro. 
Rumam para o norte: Sergipe de 
El-Rei, Pernambuco, Parahyba e 
Rio Grande d<l Norte. , 

Tal é o tra.iecto seguido pelo 
Padre Serafim Leite ao expôr, em 
estylo fluente, simples, impecca
vel, o que foi o estab~lecimento 

, Não é, pois, temerario adean- da Companhia de Jesus no Bra
tar-se, á vista de tão grandioso si!. 
monumento de nossas letras, que * 
agora sim, já se pode escrever a Seria um não mais terminar, 
bistoria do Brasill se quizessemos aqui resumir a * analyse da obra dos Jesuitas fei-
, Manuscrlptos do Archivo Geral ta no segundo volume, ou se pro
da yompanhia, em Roma, de ou- curassemos alguns trechos sele
tros a.rcliivos europeus, de archi- ctos para dar aos leitores uma 
vos · brasileiros cuidadosamente iinoressão do livro. · 
pe id 19 Não é possivel resumir um es-

rcorr os em 34, de cúlleglos tudo que só póde ser convenien
tlos Jesuitas, camaras e curias de 
São Paulo e da Bahia, ou blblio- temente, apreciado no conheci-
thecas particulares, varios outros ~ 
manuscriptos e uma immensa bi-1 "A ,..ROEM" 
pliographia impressa, - é o ma- 'li..ll 
teria! de que se serviu o Padre REVISTA DE CULTURA 
Serafim Leite. Nem desprezou a ! fundada por 
grande fonte historica que é a I Jackson de Figueiredo 
tradição oral, poz-se ao par do \ Dirigida por 
que, sendo voz corrente. no povo, Tristão de Athayde 
pudesse interessar ao historiador I Assignatura annual 25$000 
tal como a "atmosphera de An~ 1 com O Dr. Paulo Sawaya 
chletlsmo" em que encontrou en- 1 volta a villa de Conceição de Ita- 1 Av. Brigadeiro Luiz Antonio 
nhaen, no litoral' paullsta. Mas, N.0 3005. - C. 2 
todos os documentos ou as infor-, Telephone: 4-03'7 
mações de que se serve são rigo- ~ CAPITAL 
rasamente controlados e nem uma ~ 
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* 
Ambos os volumes se comp1e

t'.1-m. No primeiro, ha "um par
ticular de expansão e unidade"; 
no segundo, "um pensamento de 
fonna,ção". Dil-o o autor, em no
ta liminar ao Tomo II, que apa
rece dedicado "ao Brasil. na ves
pera e ante-vespera de dois gran
des centenarios: o da fundação 
de Portugal (1139-1939), o da 
fundação da Companhia de Je
sus (1540-1940) que criaram e 
formaram a grande nação bra
sileira.'.' 

E segue dizendo dos dois tomos 
já publicados: "De um e de ou
tro surge a physionomia do Bra
sil, sobretudo a physionomia es
piritual, nos seus tempos heroi
cos. Confeiçoam-se muitos facto
res. Plano colonisador de Nobre
ga, trabalho e liberdade dos in
dios, conquista das almas pela 
catechese, vida sacramental, vida 
da Companhia na sua actividade 
organica e nas suas relações ex
ternas, influxo directo na vida 
social da colonia. . Portanto, as 
grandes figuras' dô seculo XVI' 'no 
seu ambiente civil, polltico e re
ligioso. E tambem as primeiras 
manifestações artísticas. !iterarias 
e scientificas, as primeiras entra
das ao sertão, os primeiros cho
ques de raças, as primeiras ba
talhas para moldar, em formas 
elevadas, a moralidade individual 
e publica do Brasil. Pontos es
senclaes, todos, da sua formação, 
cujo estudo requer simultanea
mente circumspecção e amplo cri
te'rio ". 

1 

Ta~s qualidades não faltaram 
ao Revmo. Padre Serafim Leite 

, oue as teve em abundancia ao 
1 elaborar a "Historia da Campa
l nhia de Jesus no Brasil". 

E' a impressão oue se guarda 
do primeiro contacto com a sua 
essa vastissima obra. onde se verá 
eloquentemente confirmado o iui
zo de Caoistrano. Pois os .resultas 
não foram aoenas os catechlsa
dores dos indios, o one seria glo
ria mais do que sufficiente. Fo
ram ainda, como por isso mes-
11?.º· os lntroriuctores da civi!lsa-

1 çao 1:º Brasil. A el!es se devem 

1 
as primeiras activldades culturaes 
entre nós: a fundação da lin
e-ulstlca americana, o cultivo das 
scienclas medicas e naturaes, os 
primeiros passos na industria o 
desenvolvlm.e_nt.o da arte, a apa
rição do theatro. 

Numa nalavra.. a historia da 
Companhia de Jesus no Brasil 
nos mostra ao vivo aquillo que 
Leão XIII ensina, no Inicio da 
Encyclica IMMORTALE DEI: 
"Obra immortal de Deus miseri
cordioso, a Igreja, ainda que, em 
si propria e pela sua natureza, 
tenha por fim a salvação das al
mas e a felicidade eterna do céu, 

, é entretanto, na ordem naturdl 
, das cousas humanas, fonte de 
' tantas e tão grandes vantagens, 
que seria imposslvel encontra-las 
maiores e em maior numero, ain
da mesmo- que ella houvesse sido 
fundada especial e directamente 
com o fim de procurar a felici
dade desta vida." 

FRACOS e 
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O artigo de fundo do "Der 1 
Deu·tsche Weg" óe 8 de Janeiro 
p.p., está intitulado: "Aniquilla
ção do poder do Estado". Alguns 
topicos são tão -preciosos que não 
seria justo occultal-os ao Brasil. 
O artigo começa assim: 

Frei ~edro SINZIG, o. P. M. 

Olhemos em redor <le ,nós, para 
o mundo, em particular pare. lá, 
onde se negam as ,honras a 

"Quantas vezes ·não se ouve Deu.q, onde é negado e odiado. 
dizer: E' ,preciso reconhecer que Lá não ha .paz. Lá, não ha paz 
o nazismo criou um Estado for-1 entre os povos, entre as classes, 
te; no 3. 0 Reich ha autoridade, entre os indivíduos, nem dentro 
ordem e di<iclplina, valores que do proprio home_m. Por isso, 1á 
B?perarã.o a epocha revoluciona- ,não -se vi·~e em paz com ,a jus
ria. Deante disso, perguntemos tiça, nem com a caridade, ,nem 
logo: Deverá calcular-se a for- com a solidari-ooade humana. 
ça dum Esta.do pela força de São estas as coisas pelas quaes 
sua ·policia ou, antes, pela do rezou no Natal de Christo o v.i
serviço espontaneo para O bem gario de Christo." 
commum? 

* O facto de o 3. 0 Reich precisar 
duma ,policia de ,proporções fan- Não faltam alguns nazistas no 
ta.sticas, deve fazer reflectir. pequenino principado de Liech-

Outra coisa: Será signal de tenstein ~ue, depois da in_vasão 
Estado fortic que quaisquer or- ~a Austr:e.;, esperavam m_a1s um 
gã.os que, objectivamcnte, ,não Anschluss . O cons~lhe1ro dr. 
são orgãos do Estado, possam á Hopp, porém, no <lommgo 8:n!es 
vontade roubar e matar? Onde, 

1 
de Natal, comparou as cond1çoes 

então, se achava O Es'tado quan- n': Alleman,ha ac'tual, com as de 
do se quebraram os vidrôs dos 1 ~1e~hdtednstde1nt, pr~,vpando 1ª ,sud~e
palacios episcopaes de Munlch, , riori ª 0 es ª~· ensa - is
de Viena Maguncia M · . t 1-se a se_us ouvmtes em Eschen 

. • • uens '.'r, - 110s impostos. No anno de 
etc., quando por exemplo o Bis- 193718 11 7 

po de Rottenburg vendo -ban- . ' o povo a em1:o pagou por 
d · d ' cabeça, só ·em 1mpo-stos do 

os orgamsa os avançarem a_té Reich, 186 marços. 0 de Llech-
a sua capeJ.la ·particular, em vao tenstei 14 f . ' · 
chamou p·e!a policia? São coisas n ~ancos .. , 
que ,nos mai-s fracos Estados de- Um operar10 -solteiro, com a 
mocraticos não acontecem. l 1receltah óe 1.000 ma~cos, nt a Al-

T • eman a .paga em 1mpos os <le 
Um Esta.do forte, necessar18;-- renda 65 marcos; em Liechléms

mente, carece d-e forte autor1- tein 6 frucos. a saber 1!11. 
dade estadual:_ esta, no ~-º Reich. j O solteiro, -com a receita de 
não ·existe, pois .a,. 0.utondade es- J 2.000 marcos, na Allemanha pa
tá lJ,aseada na soberania, e esta, ga 356 marcos: entre nós 16 
no 3. 0 -Rei'<fü, não é do Estadó, francos, quer dizer li22, 
mas do partido. Do Estado ape- O rapaz, na Allemanha du
nas r':sta o ':J>parelho aprovei- ra.nte 3 annos -pertence ao 'Esta
tado •pel~ partido como este bem do, mais ou menos sem ,pag-a
entende. mento, isto é: durante 1 -anno de 
·o artigo, longo, term~n·a com trabalho a por dois de. serviço 

uma ,palavra grave dirigida aos militar; si aqui, em Liechtens
catholicos: "Ha uma unlca or- tein, introduzíssemos o anno de 
.dem estabelecida ·por Deus, po- trabalho, teríamos fa.lta de tra
rém pertencem a dia não só a balhadores. 
Igreja, mas tambem o Estado. O Relch allemão não só impõe 
Provindos da. ol'd·911l de Deus, a seus habitantes cargas muito 
devem .procurar viver em ha.r- mais pesada.s, mas t,l,,mbem não 
monla. P-erturbada esta -harmo- faz tanto pela população como 
nia, e -afastand•se o *llrono do nós. Impostos: Liechtenstein, -em 
altar, approximam-se catastro- 1937, gastou pela ,população, por 
phes. Cortlbaten<lo por um Es- cabeça, 367 francos; a Alleme.
tado moro!, combatemos ao mes- nha a.penas 211 ma.rcos. 
mo tempo em ,pró! da Igreje.. A obra do jnverno, justo or
Respeitando a Igreja, simulta- gulho da Allemanha (nazista), 
neamente respeitamos o Estado. em 1937 rendeu ,por cabeça da 
Os martyres pela ,liberdade no .população 6 marcos e meio; ,em 
terreno do Este.do, na .realidade Li-echtenstein foram gastos -para 
tambem <São martyres ,pelas idéas fins socie.:es, ·por cabeça, 27 fran
da Igreja. Homens de Estado cos, isto é 4 vezes e tanto ... E 
(conscienciosos) -em sua esphera ainda ha os valores tão a'Pre
tão bem ..servem a. Deus, quanto cia<los IJYelo liechtensteinense: a 
na sua >0 -clero zeloso. T-rota,-se liberdade da palavra. e.,ife. <é,1'.i-
411. !totalidade como, em f-01•ma tica, o direito de collaborar na 
ampla, mais uma. vez foi pro- legislação e o direito de elegef 
mulgada na doutrine.· do Rei- as autoridades ... 
nado de Christo-Rei... Espero ter· fe.ladc, bastante 

E' impossivel, ,porém, acabar
mos com a anarchia no terreno 
do Estado, quando ligados a 
bolchevi-stas e nazistas que põe:n 
o seu partido e os caprfohos de 
l'Ultão de seus ,banzes e.cima do 
Estado <e dos regentes ,pela gra
ça de Deus." 

* O "Osservatore Romano" '(or-
gã.o do Vaticam.o), de 28 de De
zembro p.p., escreve -sobre a 
"Profana Noite Santa", contan
do na :primeira parte, -como a 
Russia bolchevista. faz tudo .pa
ra arrancar o mysterio do Natal 
dos corações humanos, embora ti
vesse que presenciar como, essa 
ultima vez, as igrejas se enche
r.am mais do que nunca. 

E continua: "Era igue.l nos 
fins a conseguir, -embora não o 
fosse ·nos methodos, a festa <ie 
Natal ,por parte do mundo na
zista. Este, do mesmo modo, 
nega militante e teimosamente 
o -christlani-smo, manifestando-se 
num mystlclsmo .neo-,pagão e 
pantelsta; allega até ser contra 
o ath-elsmo e apresenta-se mes• 
nio como defensor e salvador da 
fé e da religião contra o bol
chevismo. Esse nazismo reclama 
gratidão daquelles aos quaes 
perseg-ue ... 

claro. Caso •não ·seja assim, re
pito: Quero, e queremos, um 
Liechtenstein autonomo, inde
.pend•ente -e livre, sob o governo 
do nosso Príncipe!" (Grandes ·e 
,prolongados applausos). 

* Sob o titulo "A Austr!a não 
se entrega", um -allemão escre
ve ·ein "Der Deutsche Weg", de 
15 de Janeiro .p.p.: "De he. mui
to, a Austria é à maior :preoc
eupação do sr. Himmler (chefe 
da .policia nazista), cujo latim 
acabou (quer dizer: que já não 
sabe o que fazer)... Em prin
cipio de Janeiro {oi dada a sen
tença no ·processo· dos defenso
res da terra natal: Fuehrbacher 
foi condemn(l,do a 4 mezes <le 
carcere ; seus camaradas a dois. 
E' duro, vi.sto que os condem
nados são de todo innocentés, 
mas, rpor ou'tro la.do, é pou~uls
slmo den.nte -d:o que se antevia. 
E' que a -população tomara at-

• 
titude tão ameaçadora que 
juiz -teve ni:ruor med? della. d<Ji 
que do partido ... Ma.is: Os Jo.r• 
naes publlcaram a notjci~.-dal 
morte <lo chefe da Juventude 
H!tlerista R. O., não ·sendo a.u• 
torisados a -dar as circumstan
cias da morte. Esse conhecido 
opposicionista foi assasinado nu
ma viagem de automovel; assim 
me dizem pessôa.s fidedignas de 
lnn-sbruck. Pensa-se num atten
te.do .político. Não tenho coragem 
para dar o numero dos antigos 
nazlsta,s illegaes que foram mor
tos; só posso dizer que me foi 
de.~a toda uma lista de· ·nomes, 
hoJe bem guardada, mas que um 
dia -será dada á publicidade, pois 
quem •não é tolo de todo, entra 
na opposição e na lucta i!lega!. 

Esse furor contra a Igreja e 
a religião que ·era.m não só uma 
causa catholica, mas tambem 
austríaca, é que repugna ao an• 
tigo anticlerical: -não ha muito,' 
um delles ,1ne disse: "Se querem 
ir contra os ·padres, aqui na Aus
tria nós austríacos havemos de· 
fazei-o; os .prussianos, que não 
toquem em nossos .padres!" Ri-\ 
me a valer, 0.pezar <la gravida,-! 
de dos dias que passamos. · 

Pode-se fazer idéa como essa. 
guerra contra a Ig1•eja é julgada. 
pelos catholicos austriacos tra
dicionalmente fieis, não por ul
timo ,pelos camponezes. O pobre 
do camponez ·não tem motivo pa• 
ro. rir, mesmo que ,qeu curral se
ja poupado da e:pizoosla trazida,. 
naturalmente, ,pelo allemão. Mas .i 
assim -mesmo, não póde subi; 
sua carrocinha., sem que a falt!1) 
de viveres se lh'e -sente ao lado· 
e que a de escassez de forragem 
lhe segure o freio. Não mal11 
consegue preços adequados para. 
os seus productos ... 

Sobrevem em toda e. iparte .o 
medo -si.nlstro da guerra. N'i<> 
adm)ra deante dos exquJsítos 
movimentos de tropas e as che.-/ 
madas pessoaes, ·em pa::rticu!e,i-, 
de especiaJ!.stas. Os austríacos e 
bavaros, quanto passivei, ,são,' 
mandados pe,ra o oeste, ,emquan-' 
to os irmãos ,pouco. queridoir do
norte nos felicitam rom a ,sua. 
presença ·entre nós ... Que oe
verã.o fazer, aqui, os 600 e.lum
nos da Ucraina, formados, pel.,,_ 
direcção do paiz, ,para agitado. 
res? 

Quer ir ao burgomestre de 
Vienna? :H:a de ter ·su'.rpl'esa,s.· 'E• 
q~~ os e.ustriacos ... •só :pódem 
visitar certos ·empregados de cá.
tegoria, depois de terem -passa
do -por um exame conpore,!; ,per
tencem · a esses empregados,. 
além dos commlssarlos do Reich 
o governador do Reich, os mi:! 
nlstros, secrete.rios de Esta.do 1 
chefes de paizes, chefes de poli:j· 
eia, o burgomestre e o vice-our-. 
gomestre de V.ienna. E' que se'. 
tra:ta os austríacos, como S'e fos•' 
semos uma malta que em -sua) 
vida de· criminosos preci-sam de, 
semelhO.:ntes methodos ! Fica-nos 
apenas um consolo: fomos ati• 
rados a escada de GrilJ)'a.rzer 
para baix.o: da humanidade, por 
cima da brutallde.de, até . .:. bes• 
tíâUdade. Querendo ,pasoo.r'' !i.Ôe• 
ante, ·só é ,possiviel subir de no
vo, pois Jogar rtiais baixo ni\o 
existe. O .povo austriaco tornará 
a trepar paro cima .. Já uma ve~ 
libertamos Vienna e a Eurona 
dos turcos e inimigos d·e Chr:-s• 
to; havemos de fazei-o ma.Is uma. 
vez!" 1 

- * .-, 
Vozes de fórà... Ha ml!lte.!l 

ainda, de interesse nada. menor. 
De!xemol-a.s para mais tarde. / 

Esse genero de destruição re
ligiosa, de certo modo àlnda é 
mais -perigoso do que o bolche
vismo, pois póde levar a, mal
entendidos e neblinas, onde o 
holchevi-smo lute. abertamente. 
Essa guerra contra a religião 
visa particularmente a juventu
de. . . Basta, passar os olhos pela 
Imprense. nazista destes dias. E' 
um quadro·triste e desesperador, 
vendç,•se todas as "festas de in
verno", todas as "commemora
ções de ·Sols'tlcio". todas as "so
Jemnidades naclonaes" avança. 
rem para o primeiro ,plano; 1mal
tecer-se o paganismo; pôr-se de 
lado Christo, Deus, o ·evange
lho e o mysterio de Belém ... Já 
não é o nascimento do Salve.
dor oue commove os espirltos, 
santifica as, familias e Inflam
ma 09 ·corações, mas são apenas 
e.s ldéa-s frias do "Natal do povo 
allemão"... A terminologia neo
pagã mais e mais substitue as 
PXPressões ::'lratal, arvore de Na
tal, Noite Santa -por festa de 
jul, coroa de Jul, solsticlo tle In
verno. Dia por dia lêm-se arti
go sobre semelhantes festas or
ganlsadas pel-As autoridades na
zistas. nara oue o povo se es
queça do nascimento de Chris: 
t.o ••• 

~IUOY'POfl& S, O&fl•&a 

ISNARD· 8. ClA. 

Até o ESYDIO 

RUA lM UE MAIO, 8S 

Plto11H 1 4-3087 e ,-.IU81 . 

se arma 

A febre armamentista que em- J fectivo do exercito será elevado 
r 0 '-a o mundo actualmente ,tem para 50. 000. homens e serão cons
º • tingido até as mais pacificas li truldas fabricas de material de 
nações. Como as grandes Poten- guerra. 
elas, tambem os pequenos palies E' assim que se prepara a nova 
procuram ficar ·em condições de I conflagração mundial. 
se defenderem . de futuras. inva- ---- --·- ·--·-·· · · 5 

.sões. 
O Egypto por exemplo acampa

nha a cofrida armamentista. Se
gundo declarações do ministro das 
finanças, Mahen Pachá, vint~ mi
lhões de esterlinos serão gastos 
no augmento da força armada do 
Egypto. Só á aviação serão desti
nados 10 milhões e 3 milhões se
rão para a construcção do pri
meiro nucleo da esquaàra. o e!-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME ilO" 

ELIX·I R -
DE 

NOGUEIRA 
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ACÇÃO 

E.PI'. QUE CONSISTE O JEJUM 
"'A.ZELA-IiORA PREDfALt'_ 

ltUA JOSE' BONIFMJIO N.0 39 - 2,0 ;A-ND~ 
Sob a !l'esponsabllide.de de 

RENATO 4DYIM MALDONADO 

-~ L\.· {)BSTINENCIA NA QUARESMA que trata dé' · immovei,s desde 1909. .. 
Administração de· bens em··}i;eral, - Compra e venda de tm,; 

l!l~._-na Quaresma, julga
rcnós.-~Qppori .mo publicar algumas 
nQrril~,prapcás que poderão ser
vir de gu:a aos nossos leitores na 
obsefvancia do preceito do jejum 
e dá abstinenc: .• , 

J>IAS DE JEUM E DE 
ABSTINENCIA 

Bão obrlgatorios no Brasil: 
I - Dlas de jejum com abstl

ruincia. ele carne: 
Quarta•feira de cinzas; 
TÓdas as sextas-feiras da 

Quaresma. 
II·- Dias de jejum sem absti

"1enc!a de carne: 
Todas as quartas-feiras da 

Quaresma; 
QuL>:1ta-feira da semana santa. 
Sexta-feira das Temporas do 

Advento. 
III - Dias de abstinencia de 

earne, sem jejum: 
Vigilia do Espírito Santo; 
Vigilia da Assumpção 

Nossà Senhora; 
Vig!lia de Todos os Santos; 

. VÍgilia do' Natal; 

de 

O_ jejum. consiste nas tres se
~tes refeições, fóra das quae~
não é licito ailmentar: 

1.0 - a parva 
2.0 - a consoada, 

's.0 - a refeição p1111cipaJ. 
'A parva. é a refeição ligeira 

tiué · costumamos tomar pela 
manhã. Pode consistir em café 
~u. chá com uma fatia de pão 
ou biscoutos. Ou, si se preferir, 
uma · cllicara de leite, de café 
~.om I~ite ·ou de chá com leite. 

. A córuioada é uma refeição 
,fun· pauco maior que se póde 
!tomar á hor.a do almoço ou do 
~p,ritar. Quanto á quanti~ade dos 
a,limentos, 8, regra pratica mais usual; é::::4ue na consoada se to
ije- g,· xhêtaile, dos alimentos que 
-normalmente são consumidos 

' º:'D;.i)~>rad~ __ _. 
Oculista 

R; flt,n. P. Egydlo, :l5 - a. 
1111114 - 14 a 17 horaa 

Telephone 2-7313 

num repasto commum. Convem 
notar que nos dias de jejum sem 
abstinencia · não se póde comer 
carne na consoada. E' permittl
do, tio emtanto, o uso de ovos e 
de laçticinlos, queijos, etc. 

Na refeição principal, que 
póde ser á hora do almoço, quan
do a consoada fôr á tarde ou 
vice-versa, póde-se comer á von
tade,,, ae tudo, Inclusive carne nos 
dias que forem de jejum sem abs
tinencia. Ha plena liberdade 
quanto a permuta entre a hora da 
consoada e da refeição principal. 

A ABSTINENCIA 

A abstinencia de carne, não 
necessita de maiores explica
ções, a não ser que a lei que 
a impõe prohiba sómente o uso 
da carne e do caldo de carne, 
permittindo quaesquer condi
mentos inclusive a gordura dos 
animaes. 

Póde-se misturar carne e 
peixe na mesma refeição. nos 
dias de jejum sem abstinencia. 

LIQUIDOS 

sexos, e obriga, sob pena de J dem usar de carne quantas ve-
peccado mortal. zes quizerem .. 

Por um motivo justo (traba- --
lho excessivo, debilitado, etc.) No Brasil, como se vê, a Lei 
pódem os Révmos. Vigarios dis- do jejum está muito mitigada,, 
pensar os fieis da observancia da isto em virtude de um Indulto 
lei de jejum. E' preciso porém Apostolico. 
pedir essa dispensa, pela qual na- No emtanto, como no citado 
da póde ser exigido ou recebido. indulto determina o Santo Pa-

A obrigação da· abstmencia dre, mandam os E;xmos. e 
começa aos sete annos 'comple- Revmos. Srs. Arcebispos e Bis
tos e vae até o fim da vida. pos, de accordo com os ·desejos 

Nos dias de Jejum com da Santa Madre Igreja, que as 
abstinencia, todos estão obriga- facilidades concedidas, sejam, 
dos á. abstinencia, ainda mes- pelos fieis, compensadas, com 
mo os que não estão obrigados fervorosas orações, principal
ao Jejum, seja em razão da mente com a recitação do San
edade ou de ligltima dispensa. to · Rosa-rio, com a esmola e com 

Nos dias de Jejum sel!Í absti- a mortificação dos outros sen
nencia os que não jejuam po'- tiàos. 

&\Bfaiatarffio , •~~~eza j .. -
Accel~tµºª ;FIµTio' · de tem.os, traje~ de rigor 

· e tallleur. 
~REÇOS SEM CONCURRENCIA ·' ~ 

---.---~- estrangelrâs. 

Rua, Beµjamin Conifantt, 159 161' 

Grande sortimento <le casemiras nacionaes 91 
TELEPHONE: 'Z-!1976 - . _ Durante o dia, nos de jejum 

com ou sem abstinencia ainda ,. 
que fóra das rP.felções acima ci
tadas, póde-se tomar á vonta

Prohibidos ·pelo Papa de Jqn
tar com o. Rei- da ,,Albania 

de, ainda, mesmo quem jejua, 
qualquer bebida das que se 
usam para matar a sêde, como 
café, chá, agua, vinho, cerveja, 
refrescos, guaraná, laranjada; 
limonada, comtanto que não SP, 

use de muito assucar . Com visfas p.ara õ; Cras:J 

moveis, hypóthecà.s e ,;,tnanclame:tito eJl!- geral, · 

O APOSIOlftOO INlf llf tIUftl f SOCIA[ 
(Conclusão da, U, pag,) o lNST);.TUTO DE scmNClAS i 

agora porém foi fr.iquentada só· POLITICAS 
mente '!)0r religiosos da. Ordem. Foi á. vi-~a disto, que e.lgunl!&i 

- Quaes são os ihdices mo.Is catholicos a.~1entinos, á sombra.: 
,ex,pressivos ~ a.ctivída<le in- da Faculdade/ :resolveram creai; 

tellectual da Faculdade? este In-stituto dt;' Sciencias Poli--
- São muitos. Em· rprJmeiro <tlcas, que tmta. de formar oi, 

logar, ,convem Jembrar .a. "Stro- constitucionalistas -.~Tgentmos. : 
mate.", Tevlsto. p_eriodie:a, que A :importancia de~e instituto. 
-reune ,collaborações dos maiores IPOde ,particularmente -.ser apre
nomes ,catholicos diÍ. Argentina ciada, ,se se tiver em ,ccnside•·· 
e de fora. O i:il.• 3 <lessa pub}I~ . .ração <jue oi;\ ,a.:rg~ntinos · tem·, 
cação ,se destinará. es~chQmeli- . umil. !I)ropensão;<especlal ,para -os' 
te e.o combate do =rl).cismo. <A :estudos de di~eito Jéonstitucio• 
fundação: desta Tevista .foi.- feita na1, .anateria ,esta-: IÍla.iqual se en-' 
em obedlencia aos mandamentos ·contram 08' '!XUl.ior:es ·tâlentos-da., 
do Santo 'Padre, deterlhlµa,nõ,q. quelle gra,nde ·.,e· Jllobre -povo. 'E'\ 
que nos Serriinarios . fosse .esta a verdadeira ''sctentia :r.ectrixtt 
questão e.ttentamente · -el!'tijdadà, das Univ:ersidades 

0

\ ~-t> .. P,i:-ata, 1 
d·e forma a !Poderem· \Sér · ,effh O .Instituto · estm: · elabomndoi 
cientemen.te rebati-dos· · ?todo~ os · · · · · 
erros doutrinàrfos. ,do .Tacismo; tim_ Enchirldion de ~Im:'.ias ipon,. 

.. , tifichl.s JSobre :ma.teria :>éonstitu-1 
extremamen'te'; ,perigosos. , cionaL~ social, desde Gr~gQriri 

---, Mas crê V. Revma. que es- . - , 
te combate ao racismo· tem XVI a ~sso diaS, :eium Dií!cio~ 
actualido.de na Amei:-lca do Sul? nario de Sciencias \Po,Ii'ticasi 

Além disto ;!;em promo-yldo iinJ 

PERIGOS DO RACISMO NA 
AMERICA 

' 1 portantes se'Jo.nanas de 'estudos 
políticos. ' 

O Teporter, OU<Vindo e. na,rrit~ 

Os liquides que são tomados 
mais como a_limento que como 
bebida, coino por exemplo, cho
colate, leite, caldo, etc., são 
prohibidos. 

Maior do que á primeira tiva de tão important~ traba~ 
vista poderia ;parecer. Em gran- lhos, não póüde delx:ai- de iJ.!l."1 
de numero de rpaizes · 411,11-ame- mentar a in:E}Xlstencla, entre ;n6sJ 
rioonos, o · ó&lemento indigen/1, de um ins.t~tµtp identico, que/ 
tem, -numericli;mente uma ·maio~ viria. :preen.'ch'ér :na cultura. ·-ca./ 
ria· esmagà<'lota, e .não falta tholica ·brasÜeira uma imlt1en·sa:I 
quem -se 'sirva. desta circuns'tan~ lacuna, é ;prestàr á Patria 09! 
eia pe.ra despertar odios xac}a.es illl-aiores · ,serviços. S-erl-a mnai 
ali:-1entados sob o :preteittQ-'.da obra de .a!ca.n<'ie inca.Jcúla:w!l, ai 

Ha, por este Brasll aforá, -mui-, Santo Padre Pio XI, mandoÚ que doutrina ,racistª· S!-mplesmente'. ·creação de· um instituto desta.i 
tos ingenuos - não, nos .quere- Q delegado.' 'apostolico da santa por eSt e lado, já ·se ,pode perce.: natureza em São Paulo. 
mos referir aos ignorantes ....:., que Sé, junto f?!> :governo da Albap.la, ber O alcanc~ e ª ac~.ualidade ll;ntre,tamto, o tempo urgia, e] 
julgam ter o casamento civil- ca- levasse_ rapiçlamente, de. Sc.utari .a da obra que stromata emprer: era neêéssario :Passar ,a outros·\ 
racter de sacramento. , ' ·. . 1 Plrana, uma communicação, 'or- heAnl~eáu. __ é t . .. ~__., . _assumptos. · 

· d · , 1 1 s, nao es e o umco orgav p . 
A OBRIGAÇÃO DO. JEJUM E E com isto. vão preter_indo e _ate , enando_ ~ue todos o~ b1Spos, pa- de publicidade mantido pela Fa- or isto, ,pergunte.mos e.o Pe,' 

DA ABSTINENCIA mesmo exclumdo O casamento te-[ dres
0 

e leigos_ cathollcos se reti::cculdade. Além- d-isto, publica, Lustosa ,se havia .ainda out1"011·) 
ligioso que no entanto, , é o urtico ! tass~m do ~anq1:1ete que o Rei ella os "Fasciculos de la Biblio- centros -de intellectualidâde· ~a.i 

A obrigação do jejum attin- que é sacramento, isto. é,; que I Alune~ Zogn dera, em comme- . teca';, revista .periodica que aa- tholica .na Argentina. I<nformou-

l 
th r · b · moraçao de seu casamento com a nos então S. Revma. que· ftinc-

ge a todos os que tenham 21 P?de t.razer ao~ ca o 1c9st, das, ,en- 1 nobre hungara Geraldina Ap- he 3 vezes ,por -anno, contendo clona a.Ili tambeni o Curso de: 
annos completos, até os que te- çaos nec_!lssanas ao e_s a O que i '.. interessantes e variados ·resu- · 

h ... d - b a,,.,r ' ·. · powy · d . Cultura Cathollca, que :tem por'. 
n am 1mcia o os 60 armos. . vao a _r ,..... .. . , . _ . Esta união, apesar de mixta _ mos de artigos . e JoMaes ou 'dlrector O 'Dr;. Thomaz éas-ates. 

Esta lei attinge a ambos os Reafirmando esta posiçao,_. 0 
0 que J'á na-o agrada á IgreJ·a _ revistas do m_ undo inteiro, -s.o- · , · · E' muito de se notar o· floresci-: 
tinha s1'do realizada somente no. bre os ,mais-diversos assuniptos, · · .. ' . ·~ento das org'ànisações à.é• me-
c!vil; Violando ; toãás as pronies- é.lém de notas technicas e. bre- dicos, acivogadós é, 'Ei'con'o'llif~ 
sàs que fizéra á conjuge, o rei ves €Studos.. catholicos, quê constitu:em Um' 

Al~anez não quiz comparecer verdadeiro inicio de formações· 
perante o sacerdote catholico, OS CATHOLI.COS EM FACE corporativas de cunho nitida.•1 

para celebrar o casamento reli- DA CONSTITUIÇAO mente .catholico. 
gloso. ARGENTINA 

E os convidados cathollcos ao 
banquete real m a n d a n d o 
delegação ao rei, excusaram-se e 
deixaram a mesa, sem mesmo ter 
provado qualquer prato. 

Isto serve para abrir os olhos 
de muitos que se deixam emba
lar por um· comodismo contrapro
ducente, porque todas as leis ec
clesiasticas sobre o matrimonio, 

't'ê'm" 8º:rinf'~is a& tilaz~f 1á re11dctà-
de aos conjunges e á prole, e as
sim · dispo-los, ao melhor modo. 
á sua finalidade ultima. 

Um seminario 
mexicano nos 

Estº Unidos 
O Mexico passa por uma phase 

agucja de deschristianização, em
preendida pelos inimigos de 
Christo. Desde que os communis
tas governam (ou desgovernam) 
esse palz, a perseguição religiosa 
tem sido continua. Mas esse pe
rlodo ha de passar, e então serão' 
necessarios muitos padres, para 
trazer ao rebanho, as ovelhas ex• 
traviadas. Por isso, por iniciati
va da hierarchia dos Estados Uni
dos, fundou-se um Seminario Me
xicano sob orientação dos Padres 
Jesuitas, no estado americano de 
Nov11 Mexico, onde se preparam 
jovens mexicanos para o sacerdo
cio. 

Ao lado da Flaculdade func-
ciona ainda o Instituto de 
Sclencias Politlce.s. E' importan
tissima sua .funcção,. que bem 
merece uma descripção ;porme
noris-ada. 

A Constituição Argentina, .no 
que se refere á Religião, ori
gina questões delicadissimas, 
perante as quaes · e. consciencia 
·catholici dos juristas -verdadei
ro.mente fieis á Igreja não se 
pode conservar inerte. Enga
nar-se-la singularmente quem 
suppuzesse que a Constituição 
Argentina estabelece -a união da 
Igreja ,com o Estado e ·a offi
cialisação da Religião Catholica. 
A Religião só é_ officlal quando 
o Estado -a re~onh.ece publica
mente como a unica verdadeira. 
Ora tal não se dá na Argentina 
que, doutrina-riamente é .um Es-
41-do leigo, uma vez que, em 
relação á Religião Catholica, 
como a qualquer outra, se abs
tem de qualquer declaração de 
Fé, . itP-itando-se e considerar a 
Igr j..,_ como uma, grande insti
tuição de utilidade ,publica. 

Aliás, ·a Igreja nenhuma va·n
tagem aufere disto. Pelo con
trario, se por um lado lhe -são 
dispensadas algumas ,honrarias 
officiaes, e congruas, por outro 
lado o Estado, dirigido ás vezes 
pelo velho ,pensamento regalista 
da Hespanh~ e de Porfoga), ;pre
tende intervir dentro da vida· 
da Igreja, creando os mais desa
grada.veis ,conflictos. 

VIDA PiEDOSA E APOSTOJ ,. 
LADO 
• 1 

Quan•to á v1da de ipiedade n~ 
Argentina, informou o Pe. Ltis, 
tosa que ella se desenvolve ad-< 
·mlravelmente,. tendo ;para isto, 
concorrido .gmndemente o Con. l 
gresso Eucharistico de Buenos 
Ai-res. i 

A .Acção Catholica- <:A.-rge11titil(' 
prospera muito. Sobretudo, cj 
que mella é e.dmfravel é .o _gran- 1 

de ,empenho em formar ·.eâme,;;1 
·radamente ,seus ,membros que 
só ,!!ão .admittidos depois de um 
tongo --:estagio de -estudo . -~ .-for•! 
mação ·espiritual. ~ 

' Apezar disto, ou melhor exae-
1 

tamente por =usa disto, a.' 
Acçãp Catholic.a Argentina tem 
tal valor e.postolico, que conta. 
com 30.000 membros. 

E' muito de se notar o pro_
gresso da JEC., que está tendo 
<adm~!I'aveis -resultados nas es-· 
colas seéundarlas. : 

Tambem florescem alll gran .. ; 
demente as Congregações, cujos 
melhores elementos -pertencem': 
á Acção Catholica. As Congre-: 
gações mantem a-Ili grandes es
colas -noc'turnas, além de se 
entregarem a outras âctividades, 
como assistencia hospitalar e 
desbravamento das "diásporas•• 
operarias. 

Queríamos ainda ouvir uma. 
palavra -sobre Montevideu, onde 
tambem estivera :nosso entrevis
tado. 

·casemiras, Brins 
padrões, 

e Linhos, . nos · mais 
V. S. encontrará na 

variados 

Em recente reunião, os repre
sentantes dos episcopados ame
ricano e mexicano acabam de 
constatar os magnificas resulta
dos de um anno de actividade. 
Basta dizer que, para o proximo 
anno letivo, as inscripções rece
bidas vão alem de 460. Verdadei
ramente o Seminar!o se tornou 
em pouco tempo um dos mais im
portantes dos Estados Unidos. 

,..,,...,.._,. 

Evidentemente, .não implica 
isto em uma apreciação abran
gendo a totalidade dos governos 
que ·a A-rgen'ti-na teve. Mas de 
um modo geral estas -situações 
penosas não têm estado ausen
tes da polit!ce. religiosa e a le
gislação argentina é tal que, de 
um momento para outro, podem 
·repetircse eom g.ra.v!dade ainda 
maior. 

~Aftftt"l:ft**t'ti;.ft: • ftAY,:ftfttft WW..,,,. 

Disse-nos •elle que o Congresso 
Eucha:ristico foi alli um verda
deiro triunipho. Houve 25.000 
Communhões de Senhoras, 35.00Q 
de crianças e, o que é muito de 
se notar, 24,500 de homens, o 
que constitue um total admira• 
vel. No Uruguay, as Congrega
ções Marianas prestam uma as• 

. sistencie. hospitalar verdadeir.a...; 
mente heroica. ·j 

Estava conclulda nossa entre,.; 
vista, na qual obtiveramas os 
mais preciosos dados informati-. 
vos. _,CASA 

LARGO· s. BENTO 
Phone 2-2336 

~- ~~µI._Q 

N.º 10 

ALBERTO 
RUA FREI GASPAR N.º 39 

Phone 4-476 
SANTOS 

"NOSSO p Ão tP 

A casa preferida pelas melhores familias de São Paulo 

PÃO --- DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
--[]--

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 Fone 5-4229 

Só nos restava agradecer d 
gentileza do entrevistado, a quem 
desejamos, para o seu Sacerdo
cio a ser· exercido no Brasil, onde 
acaba de chegar. as maiores fe• 

~~· ---,e,,"t·..._.,. __ ~--~-f.'.~ __ -.---~------.-~ __ .,')f\"-..--~~~}iciqa.de11. t 

, 

,~ 



São Paulo, 2"6" de Fevereiro de 19~9 fEGIONARJ(i 

Mo~~J-Q 1!~~ílnlji~ Barrosrsan.ta3CdeºM,naerçgoundes EVA,!:!.GELHO ' 
i!triJ kU.Liviitt:1 n -T-E .. · N'·TACÃ.0_·. 

Com grande satisfação publi- proV\eitosas, aconselhando-os a t& 
·eamos hoje a photographia des- se absterem durante os dias de 
.te infatigavel -sacerdote funda- pregação, de tae.s divertimentos, 
dor da. ~-· Congregação Maria-· de toda distração afim de que 
::na ;pa.rochial de São Paulo. E' o com mais proveito .pudessem 
· edifieàdor da igreja de ·Santa cuidar da propria santifica.ção e 

.· 'Ephigenia, bellissimo templo de da salvação d_e suas almas. 
fé catholica da, nossa -cidade. 

HÓje que as congregações ma
rianas se extendem 4>or ,todo o 
estado <le S .. Paulo e cujos· con
gregadoa acabam de -dar optis 
mo. e_J9~n.ip~o de ylda d~vota e 

.. :,,:, 

Estava pois, lançadà e. semen
te dos •retiros espirituaes que 
hoje se realisam ,para milhares 
de congregados -da éapital e do 
interior com innego.vel 0.provei
tama..,to para à.. mocida<I" illa.-

Pelos fins do seculo d~cimo, 
nascia Cunegundes, coriôeSs!!
de Luxemburgo. Seu i>a·e, o· 
cond-e Sigefredo, e sua anãe, a 
condessa Hedwiges, soberanos 
d·e Luxemburgo, favorecidos pe
la fortuna, muito .se esmeraram 
na educação dessa princeza·, 
cuja belleza e intelligencia cres
ciam com a idade. 

Desd-e a sua infancia, o traço 
earacterl-stico de seu caracter 
foi uma constante inclinação â,s 
cousas .santa-a. O desejo de ser
vir a Deus -e a Maria Santis-si
ma -em perfeita castidade, bro
tou espontaneo de -seu· coração. 
Deus satisfez .milagrosament~ 
esse -seu santo <lesejo. Não ;po
dendo se furtar aos deveves de 
seu nascimento, acceitou ~o 
asposo e. Henrique, !imperador 
da Allemanha, -e com o seu 
esposo, recebeu a coroa irripe-· 
rial das ,proprias J:Q.iLos <lo papa 
Benedic·to Yí'rI, em Roma. Pie
doiJ'.o.,;:.:.:~: .· de grandes virtudes, 
Henrique fsl:imava . a castidade. 
tanto quanto a sua esposa, e 

, no :proprlo dia do· casa.menta, 
fizeram de commum accordo o 
voto, .da ·castidade,,. 0.fastahdo 
assil!l_ as consequ~n.cias para 
e!les desastrosas, desse casamen
to: l)0l-itico. 

Viviam elles na maior alegria., 
. trabalhan'do immenea,mente pela 
~aior' gloria de '.õeus e pela 
felicidade de seus . subditos. 

. -·:'J;'ão. grande virtude, .em ta
mánhá. altura, •não ·:podia deixar 
ind!Herente ·· o inirnigo . de tocio· 
o hein; . Por •toda a c:orte impe-· 
ria! começou a murmurar-se que 
a Imperatriz facilmente se con

, solava da.s virtudés de seu ~s
poso. No lnfo'io ,soffreu Clm.
gu'fides . con:i ipaciencia 8. ~ltim
niá le\•antada contra a. sua hon
ra:; e··procurava s_oirear· a revol
ta de todo o ·seu siir contra tan-

.. : ta ,n:ialdade. 

. ., Mas que.ndo não poude màJs 
rlana, Mb a -competente divecção duvidar da insistencia desses 
do Revmo. Pâdre Irineu -Cu-rsino boatos, -e portanto das conse

dumnte os di;is dos iperniciosos de Moura, acttfa! birector da quenoias desastrosas que ·elles 

· ehristã, ·1'.1-flufodo. aos mllha·rés
. e.os !I'etiros réclusos realisados 

festejos cal'Ilavalescos, condem- Federação da:s Congregações podiia,m acarret-á.r, quando viu 
nando con:i a sua· ,a:ttitude a lÓu- Marianas. que atê o proprlo esposo já 
cura ipa.gã desses -3 dias, !em- Dentro ·em breve, a 21 de abril manifestara a sua apprehensão, 
bramas que ha. mais de 20 an- ~imo, ao ,completar 3_0 annos a I~peratriz fez uma d·eclaração 
!lias, esses 5a.1utares retiros já a Congregação 4a Immaculada publica, desfazendo claramente 

· .ti.n'Íí,a,m si.ão iniciados. · con:ceiçãó, · aétualmente ·ná 4gre·- as ca.lumnias de seus dectrato
_, :Monsenhor ' PereÍra Barros, ja da Boa Morte, sob a direcção res. E, em confirhlação de suas 
l'eunia então os ,seus 40 coJlgre- do Revmo. Padre Aguinaldo Jo-· palavras andou descalça sobre 
gados :pela :manhã e a tarde, na sé Gonçalves, receberá Monse- umas grelhas em braza, recor
crypta da igreja de Santa Ephi- nhor Barros muitos e justos pa- rendo ao testemunho do proprio 
genia, da :qual era ·então viga- rabcns aos quaes juntan:ios des- Deus. 
rio e alli, lhes fazia -exortaçõe-s de já as -nossas felicita_ções. Ninguem mais, a vista desse ============================== milagre, ,poude -duvidar de suá 

Para CJ.. 

dos 

santidade e o .proprio Impera-

e O n V G r Sã o dor, prostrando-se ª -seus pés, 
pediu-lhe -perdão pelos seus juí
zos temerarios. rnacons Um anno depois de. morte do 
Imperador, Cungundes apresen
tou-s·e com toda a ·pompa impe
rial na Igreja de um .convento 
de sua fundação para assistir 
á sua solemne sagração. 

.·conceiçá!l; que tem por fim a 
conversão dos herecticos, schisma
ticos e sobretudo dos maçons, pela 
interc~ssão da Immaculada. 

Actualmente essa milícia se 
acha diffundiãa por todas as par- 1 

tes do mundo e mudou a sua séde 1 

para a Polonia. 
O principal meio de apostolado 

usado por essa milícia é a impren
sa, através de um diario que tem 
uma tiragem de 100.000 exem-

, 

Existe em Roma, fundada em 
1919 por úma congregação reli
giosa a milícia -ds. Immaculada 

Os melhores preços e a melhor qualidade - Gene
ros alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas, Biscoutos 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida.) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
plares nos dia. s uteis e 200.000

1 

AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á 
aos domingos e feriados. Immaculada Conceição) - PHONE 7-545ê 

A milicia publica tambem uma ( distribuidores da 

Igreja 

revista mensal com uma tiragem I MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
de 600.000 exemplares, difundidos/ (A nata das manteigas) 

em 64 paizes. t============================.1 
ADVOGADOS 1 

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARES:IllA Estavarp. presentes o dero e ,, 
toda a cort-e. Logo dep•ois . dil. f 
sagfu.ção Cuneg'ulldes offereceti T SAO MATHEUS, CAP. IV, VERS. 1-1!. 
â lgreja uma J>àtticula do San• I!, Naquelle tempo; Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espff{f:ó; 
to Lenho. Logo a.pós àó Evart- afim de ser tentado pelo demonio. E, depois de haver jejuad«r 
gelho da Missa que -então se re- quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Apparecendo-lhe, en~ 
zou, ella despiu todl.>s os orna- tão, o tenta.dor disse-)he: Si és o Filho de Deus, faze com que

1 
tos imperie.es e Tevestindo-se estas pedras se tran~formem em pães. - E Jes,ts respondeu-lher1 de um habito tecido pelos suas Está escripto que não só de pão vive o homem, mas .de toda ai 
propria-s mãos, ordenou que !he palavra que sahe da bocca de Deus. - Então o demonio trans.J 
cortass-em os cabellos, e depois, portou-o á cidade santa, collocou-o sobre o plnaculo do :l'emplo, 
coberta. com um veu, foi :por e disse-lhe: Si és o Filho de Deus, lim~a-te daqui abaixo, porque. 
um ,ptéla.do entregue â. commU• está escrlpto que Elle· ordenou aos seus anjos que vigiassem so~ 
nidade. Desde esse dia, ·O mais bre ti; e por Isso el!es te anrpa,rarão em suas mãos, afim de', 
feliz de sua vida, ,ella viveu não offenderes O teu .pé nas pedras. - E Jesus respondeu-lhe:r-
conste.ntemente sugeita á regra i Tambem está escrlp'to: não tentarás M Senhor teu Deus. -· 
e á Santa Obediencia ,e dando f Novamente O demonlo levou-o a um monte elevadíssimo, e mc>s
a todas as irmans exemplos das f trando-lhe dalli todos ·os reinos do mundo, e a gloria delles, dia. 
maiores virtudes. Percebendo T se-lhe: Dar-te-ei todas estas coisas, si, prostrando-te, me ado, 
nos -seus ultimas •momentos que +,· rares. _ E Jesus disse-lhe: Retira-te, Satanáz, pois está escrlp• 
as Irmãs traziam vestes precio- to :acforarás ao senhor teu Deus, e a Elle s6 servirás. - Imme,, 
sissima.s ,para a exposição do I diatamente deixou-o o demonio, e logo os anjos se appro.xi.lxla,, 
corpo daquella que fora impe- J ram para servirem. _.; 
ratriz da Allemanha, .pediu, por• ,. ................................................................................................................. ~ 
que não ,podia mandar, que a 
deixassem com o habito de. or
·den;i e a interrassem simples
mente ao lado de ,seu virtuoso 
esp9so -e senhor. 

. Conta a tradição, que por oc
casião da ser aberta a sepultu
ra,. ouviu-se uma voz dizer: 
"O 'Virgo vlrgini, locum tribue !" 
Virgem d.e lugar á, vi·rgem. E 
·o s-a,rcophàgo de H-enrlque ee
po-ll.tanean:iente s• movera para 
ceder lugar, ao de eua esposa . 

O tumulo desires ;prlnci_pes foi 
glorifica.do ·por innumeros mila
gres, e Cunegundes foi, em 1200, 
~ântificada pelo Papa Innocencio 
III. 
·. Como a vida desses antigos 
Imperatlores deve ser hoje .por 
nós .:meditada, hoje em que os 
rapazes não são -ce.tholicos ,por 

· caúsa -da castidade e -em que a 
pureza afasta tantos de. religião ! 
Os que têm a graça. inestimayel 
de ··-serem cathollcos, isto é, de 
çrerem e .praticarem integral
men•:e e. doutrina christã, esme
rem-se nessa virtude angellca, 
-porque ella é hoje a verdadeira 
,pedra de toque dos servos do Se
nhor. 

Manzonii ieiá 
, a ,mi J canonu.cauo . . ,,...... .. . . .•. ,.-., 

,. 
.Alexandre Manzonl, 1) auctor ce-

· 1ebte de "I Promessi Sposi" (Os 
noivos) e um dos paradigmas dos 
esctiptores catholicos, para ca
minhar para a canonização. 

COJ\11\IENTARIO 

A oeste <la antiga Jerichó, er
gue-se ,i;_ pique e. monta!lba. ·cha
mada da. Quarentena. Nos seus 
flancos, abrem-se grottas e ca
vernas, hoje inaccessiveis, mas 
que já fomm cellas de anacho
retas. Uma .tradição, e,ntiga 
quanto o seculo VII, fa:a desses 
abrigos selvage'.!)S e. moradia do 
Salvador nos quarenta dias que 
seguiram ao Ba,ptismo no Jor
dão. Levado pelo Espirita de 
Deus, na solidão, só . a sós com 
o Pae Celeste, •preparou-se Je
sus p.-a os trabalhos de sua vi
da publica. Ainda que Filho de 
Deus, sentiu a necessidade des
ta entrevista, diriamos :para 
&jus'tar seus. _planos segun-do os 
deslg,nios da :Providencia, e mu
nir-se das ·:energias • efficazes 
para ~xeeutl1)-os em toda a, ple
nitude. Quem qulzer ouvir as 
inspirações divinas, e executai
as com -segurança, ha de· seguir 
o exemplo do Mestre, ,pois é no 
silencio que Deus fala á alma, 
e a tonifica com o vigor de sua 
graça. 

cuptscencia da carne, na con;, 
cupiscencia dos olhos, e na so~ 
berba aa vida (1 Jo. II, 16). $ell( 
esquecer que no Verbo Inca.l"' 
nado não havia a menor eOJlllol 
bra de concupi-scencia, é cert,f 
que Jesus permittiu as tenta.• 
ções tambem com a intenção d·s 
nos -dar ·exemplo <lo anodo odiij_ 
nos havermos com o .tentador. 
Elle que nos ensinou prlmelrq 
cont -exemplo, definiu, ao de:-.: 
pois, •sua a'ttitude pll.Nt noss~ 
norma de acção: "Vigiae e ora.ti 
para não c0.hirdes em tentaçlí.~,., 

** A vigilancia está especie.lmen:., 
te na mortificação da carne, quel 
nos conserva sempre lembra. .. 
dos da caducid0.de -da vida !Pre• 
sente, cujo valor .se mede p~laf 
relação que tem com a vida .fu:.. 
tura. Quem satisfaz a todos o:ri 
desejos e inclinações -da 110.'tu•' 
reza, ,pouco a :pouco -desvia a!f'. 
vistas do destino eterno, !Para 
fixar toda sua ,bemaventumnçsc_ 
nos prazeres terrenos. Este. mor•· 
tificação comece pelo ,paladar~ 

** Assim fez o Mestre, e seu exem~-
Nesta retiro, alquebrado ,pelos plo ·seguido ,pel~s que O amaram· 

· · · ·t . f . de verdade, ensinou-.Jhes o !Prin-1 
JeJuns e .pem ·enc1as, OI encon-1 dpio: "Frena gu-lam e alia quo- \ 
trar e.o Salvador do Mundo o I T f T f bl ; 
inimigo do Genero iHumano. O I que v1 ie. ac1 ius rena s -: 
demonio não !tinha um conhe- Acautela-:e com a gula, ,e ven• 
cimento -001.'t<>c ·da· 'ilà,turezà de, C1;l'~~Al).!U.s façH*~-6 ::~8 - 9µi~. 
J·esus ChriSto. Co~sid~r~va.:·o, 1 vicias". 
sem duvida, um homem extra
ordinario, e reconhecia nelle 
uma r-ele.ção especial com o 
Geu, pois, no seu baptismo, me
recera ,elle irnr prodigiosamente 
declarado Filho bem-0.mado· do 
Altissimo. - Seria elle realmen
te o Filho Unigenito de Deus? 
- eis o problema que a Satan 

Simultaneamente <iom a. mor,. 
tifjcação, é :preci·SO orar. 

Deante do demonió, só, o ho .. 
mem está sempre em condição 
·inferior. Sem o soccorro sobre• 

Até 1937 apenas commemora
va.-se o a.nniversario da sua con
versão; depois foi lançada em 
Roma e Milão a idéa de promo-
ver' sua causa na Santa Sé. importava solucionar. O demo-

natural da graça, jamais: con
seguirá superar aliciamentos do 
inimigo. - Ora, a graça é frucfo 
da oração humilde e fervoro~11,. 

** Actualmente são diversos os nio, na opinião de Santo Am-
brosio, não t-enta a Jesus co- A ·este·s meios; convem ajunte.f-

a.rtigos de jornaes e revistas que , d · · D' · 
t

• t . . mo aos outros •homens, tenta-o o, e que ·Se servm o 1v11;10 
em es udado a vida do escii- . . , . Mestre e foi a :palavra Tevela• 
.tn~ •t_,1• onH • d nam ex•per1menta!-O; ,e O taXpe- ' • 

ict'":i._""'_,.1c~·>:t -..,.e:-a,n o ;'WbJ:?e; ~rita ,'~à.rà'r'têfí:t.al~o .. At' tre(t 'd'á. <:!il.' Cóns·equeíicla "<ffi.~rt:mel• 
u ? ~ esp1n o e res1gnaçao inv,estidas dé · Satanaz têmi, 0 ra quéda foi. um -obscu:reclmen-

chF1sta que caracterisou a smt to da intelligenc,ia, que di_fficulta - objectivo de ,comprovar a natu-
atribulada existencia e a sua acti- reza do Divino Mestre; ·e enca- uma visão segura .da realidade e 
vid11,de familiar, !iteraria e civica deiam-se como instancias de leva o homem a julga-la :pelas 
ao, ,serviço· do apostolado. uma mesma · difficuldad·e que apparencias. A meditação. 

Se a Santa Sé der entrada ao forçam O mesmo :ponto. Com continua da -palavr:;r, divina, das 
processo, é possivel que Manzoni respos'ta-s evasivas, 0 Salvador verdades eternas forne-ce ·os 
ainda venha a ser o santo padro- poz silencio e.d- seu inimigo, dei- principias que, em todas as cir
elr~ dos escriptores. xando-o entretanto enredado na cunsta:ncie.s, orientem o homem 

Lêr e nropauar o 
LEGIONARIO 

E' DEVER DE; TODOS 
US CATBOLICOS 

mesma ignorancia inicial. no, caminho de sua eterna sal
vação. 

,i:,ir 

Muitos comment0.dores que
rem ver, nas -t'res tentações de 
Nosso Senhor, typos dás tres 
fon'tes princYpaes do pecca,do, 
segundo aquillo de São João: 
todo o mundo se resume na con-

*"' · Eis o exemplo do Divino M-es• 
fre: Oração; jejuns,. fstúdo das 
Sagradas Escripturas: · com es
tas armas superou Elle a Sàta
naz; com ellâs .tambem nóa 
venceremos o inimigo. 

rofissional DR. MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

Dr. Vicente Melillo 
.fraça da Sé N.0 3 - 2.0 andar i 

Sala 13 Dr. 
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MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 

Molestias do App. Digestivo e 
ano-rectaes. Hemorrhoides, fis
suras, etc. - Cons. R. Benj •. 
Constant, 51 - das 2 ás 4 horàs. 
Phone: 2-1693 ..:... Res. 5-3332., 

S. PAULO 

Rua Qulntlno Bocayuva N.0 54 •·º - Sala 323 - Tel. 2-7276. DR. CARLOS MORAES 
ANDRADE 

DE ENGENHEIROS 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Benjamin Constant, 23 - AMADOR CINTRA DO PRADO 
4. 0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 Engenheiro AÍ-chitecto 

S. ·PAULO Architectura religiosa, collegios, 

fl,ua Qulntlno Bocayuva N.0 54 
1.0 - SS!a 319 - Te!. 2-0035. DR. PAULO MORETZSOHN 

DE CASTRO 
DR. VALENCIO DE BARROS R. da Quitanda, 139 ..:.. 2.º andar 
R. S. Bento, 279 - slloja - si 12 Phone 2-6769 S. PAULO 
Phone 2-1796 s. PAULO 

J'oaquim P. Dutra da Silva 
tt,ua Benjamin Constant N.0 23 

4.0 anctar - Sala 38 
Phone: 2-1986 

Drs. Alvino Lima, Ernesto Cham
ma e Nll#t:: S. de Citrvalho 

R. Quintino Bocayi'Í~. 54 - 5.o 
and. - Salas 509 e 510 - Pho

ne 2-7893 - S. PAULO 

l)R, FRANCISCO P. REIMÃO DR. JOSfl ESTEFNO 
HELLMEISTER . 

- · 0 l Rua BenJamin Constant, 77 • 
R. s_ ao Bento, 224 -_ 1. anda_r - 6.º andar _ Phone 2-2988 .• Caix0. 

J1 ;_ '; ~hone 2-'.129~ • s. PAULO _ Fostal 327i. 

resldencias collectivas. 
Rua Libero Badaró N.0 6U 

SÃO. PAULO 

Cirurgião-Dentista 

Raios X - O1athermla _: Clinica 
Dentaria em Geral. 

Residenc!a: Largo s. Paulo, ·à 
Telephone: 2-2622 . 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 Cons.: R. QUintino Bocayuva, 3ê 
Das 3 ás 5 horai;. Telephose, 5-5476 

' DR, ÇARLINO DE CASTRO 

Pelo cm-so de doutorado da Fa

culdade de Pharm, e Odont. de 

S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den-

DR. RENATO L. MORAES 
Molestlas das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 as .4 horas 

· Res;: Rua Tamandáré n.0 977 
Phone 7-3128 ..:. S. PAULO 

tista do Lyceu Coração de' Jesus. DR. VICENTE DE OLIVEIRA 

GYNECOLOGIA 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molestias de senhora-. 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - u. <> 
Predlo Itaquerê - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo Ellís N.0 .301 

Phone 7-1268 · 
Cons.-: das 10-11 e das 14 ás 17. 

SSbb,ados, to-11. 

PROFESSORES 
Especialidades: Pivots, Coroas, RAIIIOS PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
Pontes, Dentaduras anatomicas Da clinica ObStekica da Fa- 1 u · ·d d · 

culdade - Clinica Medica _ pe ª mversi ª e de S. Pauio. 
e sem abobada palatina. - Con- Hyglene Pre-Natal _ Partos Aulas particulares de: Mathema .. 
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás - Molestias de Senhoras _ tica, Physica-Chimica, H. N.atu .. 

19 .horas _ cons. Rua Direita.l Cons.: Rua Xavier de Tole. _- ral, M~sica e d. emais ~aterias do 
0 ~ ' do, 16-A, 3.º a. - Das 13 ás -- Curso Gymnas1al. -
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rromulgada a conven~ão 

de Buenôs Aire~ 'N·· . . 

r; F, n. T O N A R J O São Paulo, 26 de Fevereiro de 1939 

10 D O "Diario Offic!al" tnsertu na 
· integra o decreto n.0 S. 744, 
de 15 do corrente, que promulga 
a convenção para coordena~. am
.pl!ar e assegurar a execução dos 
tratados existentes entre os Es
tados americanos, firmada em 
:Buenos Aires em 23 de Dezembro 
de llt36, por occasião da Confe
rencia Inter-Americana de Con
J!Olldação da Paz, do teôr seguin
te: . 

1

5. J urleu Demittiu - se o sr. 
----- Bela Imredy, chefe 
do gabinete hungaro, por incom
patibilidade com a incipiente per
seguição aos judeus na Hungria, 
pois seu bisavô era judeu. 

, ----------------------,::-------------------------~-- 6. Falleceu Com 69 annos .., faleceu · em Pa-

BRASIL das nações americanas para fa
zer face ás possiveis aggressões 
estrangeiras, pois "a America of
ferece terras vastas e ferteis, ain
da não exploradas, e dispondo de 
abundantes recursos naturaes que 
ultrapassam o . poder de nossa 
imaginação para conceber." 

A revolta causou surpreza, dada 
a normalidade do paiz. Aliás li
mitou-se ao assalto .do palacio do 
governo. O general ]wdrigues era 
o ministro da' guerra do governo 
Benavides. 

"Os governos representados na 
Conferencia Inter-Americana de 
Consolidação da Paz, animados 
l)élo · desejo de consolida? a paz 
geral nas suas mutuas relações e 
apreciando as vantagens que de
l'ivaram e derivarão dos diversos 
pactos celebrados que condemnam 
a guerra e estabelecem methodos 
para a solução pacifica dos dis
sJdios de caracter internacional; 

Reconhecendo a necessidade de 
impôr as maiores restricções ao 
Yecurso á guerra e julgando que, 
com este fim, é conveniente ce
lebrar uma nova convenção que 
coordene os accordos existentes, 
.os amplie e assegure a sua exe
cução, designaram os respectivos 
plenipotenciarios."' 

Notas economicas e 

commerciaes 

Noticias 
do Brasil 

apolice de reajustamento no va
lor de 500 contos, conseguindo 
assim sustar a diligencia que ia 
ser feita pelos officiaes de jus
tiça da 3.ª Vara. 

5. Israelita 1. Bôa vizinhanca te de No-
Pelo "Monte 
Sarmi.ento" .che

gou ao Rio o sr. Willy Israel Ro
senthal, inspector da immigr~ção 
israelita, que declarou ter vmdo 
inspeccionar os israelitas que se 
destinam á America do Sul. 

______ __;:_.. Proceden-

va York, aportou no Rio o pa
quete "Brasil", da Frota da Bôa 
Vizinhança. 

2. Liberdade T e n d o o juiz 
Costa Netto ne-

gado a prisão preventiva da sra. 
Lia Torá, implicada na fuga do 
sr. Belmiro Valverde, o delegado 
especial de Segurança Politica e 
Social mandou pol-a em liber
dade. 

3. .Diamantes Partiu P a r a 

6. Porta-aviões Chegou a o 
-------- Rio o porta
aviões "Gotland", da Marinha 
de Guerra da Suecia, e que ora 
realisa um cruzeiro pelo Atlanti
co Sul, em viajem de approxima
ção commercial entre a Suecia e 
o Brasil, Uruguay e Argentina. 

Bello Horizon- 7. Donativos A Comm!ssão 

E affüma novamente: "A si
tuação em que se encontra a 
America, presentemente, é uma 
situação de vulnerabilidade que 
não póde deixar de aguçar o ape
tite que anda á solta pelo mun
do." 

Termina o sr. Oswaldo Aranha 
o seu discurso conclamando no
vamente a união das· nações ame
ricanas e o estreitamento dos la
ços de amizade entre o Brasil e 
os Estados Unidos. 

Governo Brintannico 

e O governo britann!co foi der
rotado na Camara dos Communs 
por 145 votos contra 105, em ·um 
projecto de lei sobre os minerios 
que o governo combatia. te o sr. Sidney Krandall, um dos ------- de soccorros ás 

maiores negociantes de diaman- victimas do terremoto no Chile 
tes dos Estados Unidos. De Bello acaba de receber communicação 
Horizonte o sr. Krandall preten- de que O Estado de ,Minas con
de ir a Diamantina e a outras I tt'ibuirá com 50 contos, a Bahia 

'e O presidente da Republica regiões, onge espera poder enta- com 30 e Alagôas com 5. 
assignou decre.to autorisando o I bolar negociações para a expor- • 

Espera-se que essa derrota do. 
governo não exija a queda do 
gabinete, pois muitos deputados 
conservadores não compareceram 
á sessão em virtude do week-end, 
emquanto que os trabalhistas 
compareceram .todos. ministro da Fazenda a contratar ' tação directa .de diamantes do ! 8 Codigo o professor Noé 

com o Banco do ~rasil em favor I Brasil para os Estados Unidos. • · Azevedo fez, na 
do 'l'hesouro Nacional a abertu- Faculdade de Direito da Univer-
ra de um eredito pelo prazo de 4 Penhora O Casino da '\J'r-' sidade de São Paulo em reunião 
4 annos até O ni~Ximo de 6.50 • ca, no Rio, em do Instituto dos Advogados, uma 
mil_ contos por. ~elO de pr~mis- consequencia de dois executivos palestra sobre o projecto do Co
sonas do Thesouro resgataveis de fiscaes que soffreu, referentes ao digo de Processo Civil e Com-
6 em 6 mezes. · não pagamento de imposto sobre mercial Brasileiro recentemente 
o Foi assignado decreto-lei pelo a renda, ·Offereceu á penhora uma publicado. 

e O sr. Chamberlain jantou 
acompanhado de sua senhora na 
embaixada allemã, e o sr. Cham
berlain e o embaixador von Diec
kson conversaram longamente no 
canto de um dos salões, a~ezar 
da natureza privada do mesmo. 
Affirma-se ter participado tam
bem do jantar o embaixador ita~ 
liano. 

presidente da ,Republica autor!- · 
i;ando · o ministro da Fazenda a 
emittír apoiices da. divida publi
ca interna da União para o res
gate: de nrom!ssorias do Thesou
ro, no valor total de 453. 997 con
tos.· 

ê 'rnstallou-se no R!ó o conve
nio 'dos Estados cafée!ros. 

o Tomaram posse dos cargos de 
presidente e director do Instituto 
de Café do 'Estado de São Paulo, 
respectivamente, os srs. Alvaro 
Rodrigues e dr. Dec!o FeITaz No-
vae:,. · 
e De 1.0 de Janeiro a 30 de 
Novembro de 1938 o movimento 
i,;eral do nosso commercio exte
rior attin~iu a 9. 409. 390 contos, 
equivalentes a 65. 705. 310 libras, 
sendo a exportação de 4. 678. 811 
contos. ou 32. 993. 196 libras, e a 
importaciio rle 4 . 730. 589 contos 
ou 32.712.114 libras. 

Tivemos, nesse periodo, em 
noss.o baiança commercial, o "de
ficit" papel de 51. 778 contos e 
p saldo ouro de libras 281. 082. 

· Noticias m~litares 

·e ·A bordo do encouraçado "São 
Paulo" realisou-se um almoço 
offerecido pela Marinha de Guer
ra brasileira.ao commandante do 
"'destroyer" "Davis" e demais 
officiaes da bellona ve norte
americana ancorada no Rio~ 

~ Regressou do Rio Grande do 
Sul. onde fôra por delegação do 
ministro da Guerra como encar
re<.sado de um !nquerito na 3." 
Região. o· general Chrlstovam 
Barcellos. 

Uoleu io 

USE SO'MENTE 
A pendencia franco-

HOMEOPATHIA italiana 

do Dr. ALBERTO SEABRA Ü · governo francez :reforçou to-

-um nome que representa uma garantia. 
das as guarnições de suas 

frentes colon!aes, dada a possibi
lidade de se aggravar a penden
cia com a Ita!la. LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A 

§.J4i4&Ai6 & IM! 

S. PAULO A Italia, por sua vez, não to
mou nenhuma: medida de politica 
externa na ultima reunião do 
Grande Conselho Fascista, ao que 

E···X TER I O R 
se affirma, em attenção ao Con
clave de Cardeaes que se reali
sará dentro em breve. Mantem
se-, pois, suspensa a questão fran-

wt EREP.iêPlh&MiGWW e .. ,. 44 i 1 co-italiana, 

Recepção da Congregação lemão o decano do Sacro cone- Accordo industrial anglo
gio, S. Em. Revma. o Cardeal 

dos Cardeaês ao corpo Granito Pignatem di Belmonte. allemão ----diplomatico Discurso do sr. Oswaldo 
QS srs. Stanley e Hudson, mi-

Aranha em Washington nistro do Commercio e secre-

0 corpo d!plomatico foi rece- _____________ tar!o parlamentar do Departa-
bido por 40 purpurados na mento do Commercio Exterior. da 

sala do consistoria, afim de apre- O ministro Oswaldo Aranha, Ing!aterra, respectiva_mente._ visi-
á - d c . tarao em breve Berlun, afim de sentar Congregaçao os ar- discursando . no almoço que ultimarem um accordo industrial 

deaes as suas condolencias pela lhe foi offereci~o pelo Club Na-
1 

anglo-allemão, julgado pelos fi
morte de Pio XI. cio1:a1 de Imp1ensa dos Estados nanc!as inglezes e allemães de 
··A',.,erttl'àda· dos· ministros ·le• Umdos fe~. ·Uma. cr;itic'.1- cerra?ª· ·gmnde•!nteresse para, ambos pai

vantaram-se todos os Cardeaes, das doutrmas total!tar1as, aff1r- zes. 
tirando os barretes. O corpo di- mando que "bolchevismo, fascis-
plomatico assentou-se, em segui- mo e nazismo são apenas nomes Fechamento de uma Fa
da, em filas de 4 e 5 conforme a differentes para a mesma conce-

culdade Theologica 
ordem de antiguidade, tendo o pção materialista da vida; que I 
sr. von Bergen, embaixador al-, procura substituir Deus pelo Es
lemão e decano do co. rpo diplo- tado, erigido em aspiração supre-1 
matico feito o elogio de Pio XI. ma do individuo." 

Rc,;"' · ·-u ao embaixador ai- Pregou, em: seguida, unin ···· ·- ~ · O governo allemão fechou a 

·santo l9ostin 
{!;OB INSPEÇÃO FEDERA~,). 

, Faculdade de Theo!ogia Ca-
l tho!lca de Munich. e o ministro 

b' ·1 da Instrucção Publica explica o 

O seu acto, dizendo que o bispo da 
diocese de Mun!ch attentou con-

' • 1 tra a liberdade da sciencia e con-
. tra as autoridades do Estado, pro

hibindo que os alumnos frequen
tassem as aulas de um professor 
de Theologia nomeado pelo go
verno, de que resultou a falta de 
alumnos para as suas aulas. 

14 Noticias 
do·Mundo 

1. ·Conversações Continuam 
-----·---· as confe
rencias entre os delegados ingle
zes e judeus afim de resolver à 
questão da Palestina, accentuan
do-se cada vez mais a difficul
dade da sitµação, pois .os árabes 
exigem a cessação immed!ata da 
immigração judaica e · os judeus 
não querem de forma alguma mo
dificar a sua \politica. 

2. Guarda-chuva o celebre 
gnarda-

chuva do sr. Chamberlain foi 
comprado na Thonias Brigg & 
Sons, forn'ecedores tambem da 
casa real e. custou : 57 shillings e 
6 pences. Nunca fol· desenrolado, 
tendo o sr. Chamberlain dois 
substitutos para os dias de chuva. 

ris o scientista Paulo Otto, cujos 
estudos contrlbuiram para appli
cação do ozona na purificação da. 
agua. 

7. Cleres Violento incend!o · _____ , :(l,estruiu o celebre 

castello de Cleres, que abrigava.· 
ricas col!eções' de ·objetos de arte. 

8. ·Ter.ra o éstado de saude do 
---- sr; Gabriel Terra, ex-

presidente do, Uruguay apresenta 
melhoras. ' 

9. · Morte· o .. sr. Mussolini es
----- capou de uma ten
tativa de morte quando passea.: 
va: na villa PÓrlonia. 

lÔ~ Guarda o sr. Francisco 
· de Castro foi 

n~í:neado para exercer as altas 
furlções de governador civil de 
Gti~rda. 

11 · Fuzilamentos O consuI 
• · japonezem 

Changai protestou junto ao. Con- . 
selho Municipal por . motivo de. 
fizulamentos de photographos ja" 
ponezes. 

12. Protesto A. Legalação dá. 
3. Bombardeio o sr. De Va- · · Italia em stoc
-------- lera affir- kolmo protestou contra a repre
mou que caso a Grã - Bretanha sentação de uma peça theatral de 
empenhe-se em uma guerra, a Kan Muck por conter allusões a~ , 
Irlanda não poderá deixar de Duce. 
acompanhal-a, pois os seus por
tos serão fatalmente bombardea
dos pelos inimigos da Inglaterra. 

4. 100 milhões O sr. Musso-
-------- lin! pretende 

13 Novo o ajudante de or-
• dens do "Fuehrer" 

foi nomeado .Jiovo consul do Reich 
em São Francisco da Cal!fornia, 

gastar este anno 100 milhões de 14. Comprada Allemães com
dollares com o seu programma de -·------- praram uma 
reconstrucção naval. ilha Finlan4eta. 

;--.::.::+::.::+;:+;:+::+::+::+::+:~:.::.::+::+::+:~~:+::+::+::+:~~~:·i:+::+::+:~:+::+:~:+:~~~:+::+::•:~:-1(': 

1 Gymnasio Santo ll~erto 1 
;!; (Sob inspecção federal permanente - Classificação excellente) ~; 

;; Externato dirigido pelos Padres Carmelitas ;~ 
~ ~ 

~ * ~ ~ ~ 
:!: Curso Primario: em funccionamento - Horario: ~ 
~! de meio dia e meio até 161/2. - Curso Secundario: ~ 
~; Acham-se abertas as matriculas até o dia 14 de ~ 
;~ março inclusive. As aulas terão inicio no dia 13 do ~ 
,•, mesmo mez. - Horario: das 8 h. até 12 horas. "+' 
~ ~ 

!:_~.': Acceitam-se transferen!as de outros collegios. !,;: .. 
,, 'As inscripções para os exames oraes e de ; 
,~ 2." época terminam em 28 do corrente. "+: 
~ ~ 

~ * ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
;!; Rua Martiniano de Carvalho, 156 :; 
;; Phone: 7-2634 S. PAULO ~ 
~ ~ 
:t+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::•::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:~:~:+::+::.:~,.;:.:~~:-1 

Em pieno seculo XX 
-------

Um martyr de Jesus Cristo, aos oito annos 
Chamava•se Paulo Gignoux. 

Pertencia a uma modesta e. la· 
boriosa familia catholica, pos
suidora de um .passado glorioso 
de solidas tradições <!atholicas. 
Uma antepassada de sua ·mãe, 
em 1794, <!Om perigo de vida, ha-

ser Mlssionario, avie.dor e gene
ral ... Aos poucos foi renuncian• 
do aos dois ultimos .postos ... 

via escondido duas religiosas; 
Roosevelt e as manobras dois sacerdotes, tios-avós tam

bem de ,sua mãe, foram victi
na vaes nos Est. Unidos mas do "Terror". 

Em 24 de .Abril de 1937, vlct!• 
ma de um vliigjl,r tumulto.. 
Paulo -entregou sua linda alma
zlnha. Apedrejado por outros ra
pazes, que ,nã,o :podiam admitt!r 

que esta criança andasse a. of• 
ferecer bilhetes de uma obra es• 
colar de ooracter religioso - foi 
esse o seu crime - em um bair
ro oper.a:rlo de Lion, na Ftan
ça ... 

Wx'ternato e Semi-internato. Curso primarío e 
#Jlasial. Matrículas abertas. Estão já funclo
ll&lldo as aulas para os cursos primario e de 
admissão. Aceitamos transferências para todas as 
Nries ginasiais, O Colégio acha-se situado no Iu
lat' mals alto e 11alubre da Capital e possue es
JICIÇOSll8 salas de aula e laboratorios bem prov!
illlllla, amplos salões e vastos páteos para recreio. 

Nu,v ., sumtuoso edifício com todas as exigencias 
da moderna pedagogia e higiene. 

Não esqueçais, pais ifo f ati.Hia, que o melhor 
legado para os vossos filh~ é a f01·mação Integral 
do espírito e do coração. Ciencia e virtude é o 
lema que mantiveram sempre os Padres Agos
tinianos. 

· Piaça Santo Aaostinho. 79 ·mua Veruueiro) ·felephone 7-1348 

A bordo do Cruzador "Hous
ton" o presidente Roosevelt 

assiste ás manobras da esnuadra 
n,)l'tP.-americana. Estas manobras 

1 

navaes são consideradas ~.s maio
res da historia dos Estadoq Uni
dos. Nellas Jomam parte 150 uni
dades de guerra e f>O. 000 ho
mens. O presidente Roosevelt é 
er~mnanhado pelo almirante 
Sehay. 

Sedição no Perú 

CHEFIADOS pelo r-eneral An-
tonio Rodriunes. eleme1'tos da 

"União Revolucionaria" apode
raram-se a 19 deste do Palacio 
do Governo de Lima, após curta 
resistencia. 

Seis horas dPpo!s eram rechas
sados e apris!owi.dos, mm-rPndo 
rm combate o chefe da inten
tona. 

O Chefe do Governo, presiden
te Oscar Benavides, que se acha
va em Pisco, pequena cidade de 
veraneio a 200 kms. de Lima re
gressou immediatamente á Capi
tal. 

Desde pequenino, Paulo GI-

gnoux repetia frequentemente: 
"Menino J·esus eu vos a.mo mui
to". Com cinco annos de idade, 
por intermedio da "Santa Infan. 
eia", adoptou um negrinho a 
quem chamou - José. 

Logo, a ·sua· imagina.çãosinha 
de criança, mas fertil como um 
campo novo, <!omeçou a traba
lhar: o pretinho José tornou-se 
o seu amigo; pensava nelle; in
teressava-se :pelos seus ,paes; 
queria conhecer a sua terra; 
desejava dedicar-se aos que lhe 
eram semelhan'tes: - queria ser 
missionario ... 

Aos seis annos e meio fez a 

Primeira Communhão, tornou-
" se '1cruzado". "Eu, tambem, -

dizia, - quero ser soldado de 
Christo; eu, tambom, quero aju
dar os -missionarios". 

Na sua ingenuldade de crian
ça, .perguntára uma vez a seu 
Pae 11I. ao mesmo •.tempo, ];)Odia;, 

Este ·pequeno confessor da 
Acção Ca:thoJi.ca, encontrou ago
ra um blographo anonymo, cuja 
obra apresentada ao .publico vem 
prefaciada por Mons. Lavallée, 
reitor do. Faculdade Catholl<ia 
de Lion. 

Lendo este livro, não se .4)óde 
deixar de pensar nas palavras 
de Pio X - "Haverá Santos 
entre as creanças" r 
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Fe~eratção. Mariana Fem!nlna 
,: ·. '; ; : :,·: ..• ; e os seus Retiros do Carnaval! 

) 1 • 1 

,do .carnaval 

OS 5.216 CONGREGADOS MARIANOS, NA CATHEDRAL EM OONSTRUCÇÃO, APÓS A MIS
:.,sA DE 4.a FEIRA DE CINZAS 

. ·, Conforme o vem fazendo ha Idas loucuras . carnavalesca~, all
i\Tarios annos, a Dd,eração · das cerpando assim uma sociedade 
congregações Marla.t,11.$, organisou I sensata e integralmente forte, 
neste anno, por ocouião do Car- para o bem da Patria e solidez 
naval, nove tunnas de Retiro Fe- da Fé e dos bons costumes. 
.chado, para. preservar a mocida- Realisaram conferencias de 
ele dos males moraes e physicos formação moral e espiritual: aos 

:curso ~e formação 
-~urante · a Quaresma 
::Promovido pela Juventude 
',e Liga FJminina de Acção 
4 

Catholica 
' ·~ . 

2 .163 retirantes no edlflcio da 
Imigração, o R€vmo. Pe. Irineu 
Cursino de Mourà, S. J,, DD, Di
retor da Federação Mariana; aos 
1. 008 retirantes no Lyceu Cora
ção de Jesu·s; o Revmo. Pe. Agos
tinho Mendioute, S. J.; aos reti
rantes no Lyceu Franco Brasilei
ro, o Revmo. Pe .• Joaquim Rocba, 
S, J.; no Colegio Archidiocesano 
o Revmo. Pe. Manoel Cintra, pro
fessor do Seminario do Ypiranga; 
no Gymnasio São Bento o Re
verendissimo Pe. Flavio Veiga, s. 
J.; no Colegio Santo Agostinho o 
Revmo. Pe. Glodo del Toro, S. J.; 
no Seminario Central do Ypiraú
ga e Grupo Escolar São José o 

Durante o tempo da; Quares- Revmo. Pe. José de Mello, pro
tna, a Acção cathol!ca organisa fessor do Seminario; no Conven
uma série de aulas para forma- to da Penha um pregador da 
ção religiosa e social de seus Congregação dos Redemptoristas; 
membros e outras pessôas inte- 1 no Convento dos Franciscanos do 
ressadas. Pary o Revmo. Pe. José de Rosa 

Góes, vice-secretario do Bispado 
de Taubaté. 

telegrammas: De D. Vicente, Bis
po de Corumbá - Corumbá está 
em Retiro enthusiasmado e edi
ficante, saive Maria. De Rubens 
Gonçalves de Souza (&!lo Hori
zonte): Em nome 200 retirantes 
Gymnaslo Arnaldo envio congra
tulações retirantes São Paulo e 
parabens grande cxito seu movi
mento. 

Na manhã de ontem foi cele
brada na Cathedral em Cons
trucção solemne Missa de encer
ramento com a presença de 
grande massa de retirantes da 
Capital. Apesar da hora matinal 
s. excia. o sr. dr. Adhemar de 
Barros, dd. Interventor Federal, 
gentilmente accedeu ao convite 
da Federação e compareceu á ce
rimonia de encerramento, rece
bendo daquel!a sadia mocidade 
Mariana enthusiasticas acclama
ções. 

No dia 19. os 2.163 retirantes 
do edifício da Imigração recebe
ram a, honrosa visita do exmo. 
sr. dr, M:ariano Wendel, dd. Se
cretario da Agricultura. 

Com Missa solemne, cm acção 
de gr;i,çai;, foram na. quarta-feita 
de C~as encerrados os fü:,tiros 
c:;Jas Fill1iÍ.s de Matría da Archicllo
cese de São J?aufo. Deante do 
SS. Sacraniéi:itô. ·exposto fôi-a nas 
varias: 'cllsas passado a noite an
terior, em Adoração Nocturna re
paradora. Uni cunho edificante
mente piedoso màrcou a reallsa
ção dos Retlros de Carnaval p.p., 
Retiros réêlú.sos, semi-reclusos e 
externos. 

Na impossibilidade de recolher 

1 
todas ri;;: suàs Associadas, pois re
conh,ealqa coµio · é a necessid~de 
da .rel~tivà, ._colllmodidade do ins
tal].ações, a Federação Mariana 
Rew,mm,a restri.n&~ o numero de 
inscripções cm dada casa, con-
forme a cap1;1cl.dl/,Àe das mesmas, 
quasi todas e.a. Pias Uniões paro
clliàes organ!sar~m R€til'os ex
ternos, propr!os, iniciativa que foi 
coroada de ex.lto. · 

Sómente para o Arcebispado sé.o_ 
organuw.das as casns do Rotiro de 
Súo Paulo, tendo mesmo os pon
tos extremos da Arch!diocese os 
seus Retiros locaea: Itú, Jundia-
1:lY, oua:raremo.. Representações 
de todos os centros marianos dos 
suburbio'il {'O.nvorgcm no entanto 
pàra Silo :Pil.:hlo. · tendo sido de 
450 o numero de retJrandns no 

Cblleg'io Santa Ignez, onde são 
especialmente hospedadas. 

Além desse Collegio, puzeram 
as suas installações á disposição 
da Feder~ção Maria.na Feminina 
os seguinte~: S~on, Gymnasio Co
nc~as Santo Agostinho, Asr,um
pçao, Nossa Senhora Auxiliadora, 
tendo organisado retiros internos 
as Pias Uniões· do Braz, Santa 
Generosa, Ypiranga e Brooklin. 
As Fill1as de Maria. membros da 
Juventude Operaria (Acção Ca
thollça), permaneceram em reti
ro proprio, no Collegio Sant'
A?µla. 

Af!tn de facilitar a todas a.s 
Associadas a pratica dos Exerci
cios annuaes, têm: as Pias Unl~s 
marianas organisado os seus Re
tiros proprios especialmente ein 
preparo á fe!lta da Immaculada. 
Divididas assim, em pequenas 
turmas, poderão ir as Filhas de 
Maria, no silencio do rccolhmien• 
to, formando chrlstãmente a su~ 
consciencia para o verdadeiro 
ideal da vida. 

Diversas veres durante o nnno 
convoca a Fed-eraçlí.o ~rlana 
Feminina as Filha,i,/ de Maria pa
ra os "Dias de Recolhimento". 
Para o Lº semestre deste anno 
já está, com o concurso vali,QSQ 
das religtosas õ. 'Assumpçiio, <ir-
ganisado o seguinte programma: 

Dia 19 de Março - Forn):aç!i.l); 
p:\r~. rn:rectori.!l.s; devendo · l'éU~ 
t~-,'.-?<i as Di,reooornts dás Pias, 
Uniões da Arc}lié!iótooe; 16 do;_ 
Abril - Rlecollüme?J.to para,. a.a 
Filhas de Maiii em geral;- e-mi 
Maio serão életermiriadOs dias: 
para Mestras de Aspirantes, e, 
para as no:vas candidatas ás. fi•
leiras =riaúas. 

Utna ba.<,e solida de for.mação.. 
christã, é o que tornará estavet 
a devo~o mal'Íana de. mm:idadEt 
catholica hodierua. Is' ~"!lcr, .. ,tJ 
o prdg1'8.lllma a S(lr deseri:vol'Vidl1 
ne,s Pias trnt~ em prol da for• 
mação solida do grande nume.i·o· 
de jovel:)S qt.;e militam n!:>s · file1-
re1.s de MJ'\rie. santi.ssimti;; ~:füitO 
tem contiibU!do para . isso, certa
mente, a prática dos :Retiros an• 
nua.es, e multo csi:recialmente es,,, 
se afa;_stamento Voluntario de tô.O 
gran.M_ mimi,r:Q d~ j,ovens nos dha 
dos ~u.edos carna1ralesoos. P&ra 
o :i:>ro:ilmo anno esp?ra v. Fecte
raçãci Ma:dann. FerninL11a,. oom e 
®»euxs<> d.~ Qtttr<ís c.oHeglos _ ra-. 
l!giosos, alil.Pliar =!s as su::i.a 
turmas de retlrando.s, fa.z,;:t.ri.10 
~J:I\.. qu,~ :possam ll~:rtic!par de, 
Retiro tl<> Ca-rnav!l.l rodas as Pi• 
lhas de :Mar~ que já compre• 
l,l.endera.m a l')ecesslda.de cleS!lll! ,;13,, 
colhimento piedoso. 

· Retirantes do Collegio N. Srira. de Sion 

u a ta rica As aulas serão· da4as em uma 
sala do Gymnasio de São Bento, 
.de 27 de Feverei.ro á 1.0 de Abril, 
!;? vezes na semana .. ~ em _hora
rios diversos para facilidade das 
_pessôas que trabalham. 

O total de retirantes nesta Ca
pital attingiu o numero de 5. 216, 
não lncluidos neste numero aquel
les que fizeram o retiro semi
fechado nas sédes das varias con
gregações desta Capital. Continua 

Materias a serem esplanadas: pois em franca progressão o nu

Acção Cathol!ca - Pe. Eduar
do Roberto (Doutrina; formação 
d.e dirigentes). 

mero de retirantes de anno para 
anno. Em 1938 o total foi de 
4.104. Isto é summamente con
fortador, não pela fria expressão 
arithmetica de numeras maiores, 

Com º intuito de dar aos es-1 º interessante curso que ª Gen·eral Moto'rs está fjrõ-
tudantcs da Escola de Engenha- • 
ria Mackenzie opportunldade de porc1onando a alumnos do "Mackenzie" - Impres-
estudar a organisação à metbo- sões dos estudantes sobre os methodos de direccão 
dos de ·direcção·· de ,uma·· fabrica,, · - ~ 

brica e dos escriptorfos da Gene
ral Motors se deve á convenien
cia de attender ao bem estar dos 
que trabalham, o qual.se reflecte 
na qualidade da producção. 

um dos professores daquelle esta- que lhes vêm sendo expostos na pratica 
belecimento, o sr. A. Cownley 

Chamaram-nos os estudantes a; 
attenção para algumas das sec
ções da General Motors, cujo fim 
é zelar pelo conforto e seguran
ça no trabalho. Têm esse objecti

" 
Liturgia - Pe. J. Paveslo mas pela maior somma de bene-

;(Missa, Anno Liturgico). fíctios moraes e esoirituaes pro
porcionados á mocidade paulista, 

Ensino religioso - Pe. C. Mar- Por todo o interior do Estado, 
llondes Nitsch (Necessidade). sob o patrocinio das Congrega

ções Marianas. realisaram-se tam-
Formação moral e social - Pe. bem retiros fechados e até o mo-

Slater, solicitou á General Motors 
do Brasil, que tem sua séde em 
São Paulo, que lhe desse sua col
laboração. Accedendo á solicita
ção,· afim de cooperar para o 
treinamento dos futuros enge
nheiros, a conhecida organisação 
automobilistica elaborou um pla-~a:stro Mayer - Bem e Mal - . 

Lei Natural _ Liberdade e res- mente o Revmo. Pe. Inneu Cur- no de estudos ao qual fez o sr. 
ponsabllidade - Consciencia - , sino de Moura recebeu os seguin- Slater enthusiasmado elogio, con
J:ndlviduo e sociedade: Llberalis- tes telegrammas: Aplahy c Ri- siderando-o completo e, por isso, 
m So •-1· o e - . . . . . . capaz de fazer os estudantes do 

o, cw !llm , ommun113mo, beua, 40 retuantes, Campmas, curso de eng·enharia aprehender J;rocismo. 

A inscripção será de 20$000. 
452 retirantes; Catanduva, 78; 1 em poucos dias os principios ge-
Conchal, 110; Casa Branca, 35; raes a que obedece a direcção de 
Parahibuna, 40; Pennapolis, 53; uma fabrica moderna. 

Para maiores esclarecimentos, Botucatú, 102; Itú, 45; São João Sa~edores do exito da in~ci3:ti-
dir.lglr-se á séde da. Juventude Vi t 49 va nos quizemos colher mais m-
Feminina Catholica, á rua do da Boa s a, · formações, certos do interesse que 
Carmo, 18, 5.º andar _ sala 73, Recebeu tambem o Dlrector da num meio industrial como São 
das 14 ás 19 horas. 1 Federaçúo Mariana os seguintes Paulo despertará a not.icia. sobre 

um curso de direcção de fabrica, l 
funcções complexas ~ que os 
norte-americanos dão o nome de 
"factory management" e a que 
nos Estados Unidos se dedicam 
cursos e publicações rigorosamen 
te especialisados. Na fabrica da 
General Motors, para onde no 
dirigimos, pudemos acompanhar 
uma das aulas finaes do ourso 
em que tomaram parte seis alum
nos do Mackenzle, uns do 4.0 e 

-

s 

' 

outros do 5.0 anno. 

NOVIDADE NO BRASIL 

O curso promovido pela Escola 
de Engenharia Mackenzie em col
laboração com a General Motors 
é uma novidade em nosso melo 
tratando-se do primeiro que no 
palz se leva a effeito. Devido ao 

' 
' 

- , 

Liceu Corr1~ão de Jesus 
"' interesse que despertou éntre os 

estudantes daque!le inst!tutq de 
ensino superior, outras turmas o 
repetirão dentro em breve. 

CURSOS COMPLEMEl~T ARES 
tunc~onam este ano as seguintes classes: 

.CURSO PRE-MÉDICO (pela manhã)' 
para Medicina, Farmácia e Odontologia. 

CURSO PRE-POLITÉCNICO - (à tarde)' 
para Engenharia, Química Industri~l e Arquitetura'. 

FACULDADE DE ESTUDOS ECONôMICOS 
(Curso Superior de Administração e J!'lnanças) 

para os (lue terminaram os Cursos de Perito-Contador ou de Atuárfo 
(funciona à noite) 

• Pára _todos estes Cursos já se acham abertas as matrícul~ 

Ao contrario do que poderia pa
recer, seu progranima não abran
ge um só typo de fabrica, como 
a General Motors. Quer dizer, a 
ldéa dos promotores do cl.ll'SO não 
foi dar aos estudante:; conheci
mentos sobre a fabricação e mon
tagem de automovel e, sim, ense
jar-lhes os meios de observar ope
rações próprias de qualquer indus
tria organ!sada racionalmente, se
ja ella de conservas, de chapeus 
ou de automovels. 

OUVINDO OS ESTUDANTES 

E I t m pa es ra com os rapazes re-
colhemos suas impressões. Todos 
se declaram admirados com a 
perfeição dos methodos de direc-
ção de fabrica posto em pratica 
pela General Motors. Confessa-
mm alguns que nunca suppuze-
r~á-gerencia de um esta-
belecimento industrial se pudes-
se fazer com a precisão ah! ve-
rificada, tanto nas pequenas co-
mo nas grandes phases do tra-
ball1o. 

Outra surpresa para elles foi a 
importancia dada á questão do 
conforto dos empregados e ope-

vo o restaurante e o club espor
os ser
ica, de 
evençii.o 

tive da Gene·ral Motors, 
vlços de assistencia méd 
aguas e esgotos, de pr 
contra incendios, etc. 

Como dissemos, o cur so será. 
udantes 
am-nos, 
rs, que 
e póda 

repetido para outros est 
do Mackenzie, Informar 
porém, na General· Moto 
e;;ta, tendo em vista o qu 
representar para futuros 
nheiros que talvez na vi 
tica se dediquem á !nd 
treinamento nos methodos 
recção de fabrica, concord 
extender o curso para (l&t 

rarlos ne.s horas de trabalho. A I ue outros estabeleclmen.ti:is 
amplitude das instal!ações da fa- ~lflcos, technicos e profis 

enge
da. pra• 

ustria, o 
de di

ará em 
U<lantea 

scíen
$1onaes. 
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Informações na Secretaria, à 
Rua· Dr. Dirto Bueno , N. 535 Fone:1 

Isso mesmo é revelado· pelo pro
gramma que tivemos cm mão e 
cujos principaes capitules ver
sam sobre o movimento e con
trole de materia prima, estima
tivas e prGvisões, calculo do cus
to e controle das despesas. Divi
dido em duas partes, a explica
ção theorica dos methodos de tra
balho e a sua observação directa 
n::,, fabrica e no .escriptorio, esse 
programma interessou sobremodo 
aos rapazes do Mackenz!e, os srs. 
André Andersen, Oswaldo Fer
raro, Romeu Pimenta, Romeu 

Ler epropagaroLEGIONRA IO 
Facchlno, Cesar Escudeiro e Ame

- r~Q. na.a<:J.n.Q t! Y,tctqt ~iWµ(er .. 
e dever de 

.. L .... · .. ·.~,. lt'mill 111• ,...,...,.~,.:,.:.._ 

todos os eatholic ::os 
d usaaa UII [JIIIIQlli 



S°iifif Itttern8~ional 
• . o:c:::. ..a. :.JI 

~. luta na China 
.._· .• --- ... -..:: ... ~ :._. , , ,i,.. 

Deney Sales ~d'4!-flÍll~~-~Jt-(4,~%Ci!z~f?!~iii:Q 
Emquànto a guerra. na Hespanna attinge o seu fim rap1da-

:':1!~v: extremo .or1ente a situação continua inteiramente in- Anno XII São Paulo, 26 de Fevereiro de 1939 l .NUBI~ 337 
: O mptdo progresso das forças n1pponicas, nas principaes Vias 
'de eommuntcação da China, e a. .conquista .das cidades" mais .im- o 
=~ntes não rewlveu º problema. dada·ª extemão territorial do ã O V_·e rno d a. 1 n reJ-. a C a th_,:O·l:i ca· 
· Desde que a reslstencia inicial de Changai, deu aos chinezes & 9 
·conscieneia de sua força, o patriotismo se inflamou, e Chang-Kai
Chek encontreu maior faaU!dade no recrutamento de novas tropas. 
· Ao me6mo tempo o generalisslmo chillez adaptou a tactlca de 
fugir aos grandes combates que inutl.lisayÍl,m suas forças ante o 
1:rielhor a.rmamento inimigo, e situou a ei,pyrança. de teus. subditos 
Em uma victorkl. remota, afim de evitar· o desanimo ante as con-

Dados sobre e fecundei actividade do Santo Padre Pio XI 

·.-.u1stas inimigas. · : · 
: A's conquistas nippon!cas que culminaram tia. tomada de Cantão 
os ehinezes responderam Intilnsiíicaµ.do ós' • grupos de guerrilheiros, 
;ue constituem a parte. mais eff!ciente de suas torças. 

Como as conquistas dos japanezes se _fll,j!em seguindo os pr1n
:ctpaes caminhos de penetração no paiz, · o :territorio é !mmenso, e 
issas estradas raras, atraz elas· linl:as japonezas existem areas e7:1or
:xnes que escapam ao seu controle, e on~e a,gem esses gue1:_rilhe:iros, 
/.atacando oa portos japónezes, cort::mdo · suas comm~icaçoes, pre
\judicando O domlnlo effectivo do pMz;. e essa acçao se extende 
·até crui.ngai, por meio dos attentados contra os que auxiliam os 
invasores e acce{ta?;n seu governo. _ 

Depois d9. conquista de canM.o foram poucas as acçoes de 
e,lguma envergadura, e ha certa expectativa Incerta. Segundo os 
ehinezes ha um v!sivei cansaço no exercito iniinl.go, provocado pela 
acção efficiente dos guerrilheiros que não lhe dão socego. 

D!rem os japonezes que limpam o terreno conquistado dos 
· focos Inimigos e preparam o ataque final. E para isso occuparam 
a ilha de Hainan, para interceptar o contrabando de armamentos 
e obrigar Chang-Kai-Chek á obedlencia e sugelção. . i 

Ambos '08 lados trabalham activamente, os chinezes contando/ 
c,om O factor homem, e o.s japonezes com a organisaçáo e o arma- ; 
inento superiores, para os fins visa.dos. 86 o reinicio decisivo da ! 
luta, nos proximos mews, poderá dl2er quem tem razão. 

:::===============í 
Os grandes cemiterlos! 

, sob a lua j 

Quando a fatta. do ·summo 
Pontifice deixa sem a eue. di
Tecção suprema a Igreja, é in-
· teressa.n-te conhecer quaes os or
gãos <>Xlstentes na Hierarchaa 
parti. oaui.l!larem o Pape. .no go
verno dc~sa Igreja instituída 
pelo n,eamo Jesus Christo, como 
socieda<'le ,V!sivel ,continuadora 
de suo. obra ,na orientação dos 
homens á salvação -eterna, ,so
ciedade que tem :plenos :poderes 
em tudo o qué, respeita directa 

Commentarto do "Osservatore Romano'' sobre ~ 
· a obra do sr. Oeoroes Bernanos; ç 

, Em um (\os ultimos numeros do 
~Osservatore Romano" destaca-

um commentarlo sobre o livro 
:!centemente p11cbl1cado " L e s 
grands clmitieres sous la lune "' 
do escriptor · trancei!: Georges Ber-· 
na.nos. 

0 critico Padre Mariano Cor
dovani é dos mais autorisa.dos, 
ppis é Mestre dos Sagrados Pa
lacios Apostolicos e, como 1=1-1, 
censor de todas as publicaçoe,s1 
catholicas que apparecem em 
rwma. 

pequeno numero e pouco perigo-
sos. 

plicar (Penas disciplinares e ire
solver duvidas e controversias, 
mas de modo puramente disci
plinar. Em seu moclo de <proce
der essa.s Congregações estão 
sujeitas a varias determinações. 

Não podem tratar de algum 
caso grave e extraordLne.rio, sem 
previo aviso ao Roma.no Ponti
flce, nem ,podem ;promul~ de
Cl'etos geraes que tenham valor 
de leis, sem aprovação do Santo 
Padre. 

· Por se tratar de um livro que 
aborda um assumpto de actuali
dade qual seja a guerra da Hes-

Indignado com esses delictos, 
Bernanos accusa o Bispo de Pai-: 
ma por não ter protestado con-: 
tra esses factos e por ter, ao con
trario, abençoado os fascistas;: 
passa a accusar o general Fran'lk>: 
e reprova os Bispos hespanhóes: 

, de terem escripto a famosa Carta; 
sobre a guerra da Hespanha. De-: 
testa os tedescos e. italianos que 
intervieram contra o governo re-: 
publicano e alarga a questão até' 
dar a entender que a apologia da,· 

· movimento nacionalista compro
mette os catholicos que defendem 
um pronunciamento militar que 
a consciencia christã · condemna. 
Para elle os totalltar!os não são 
melhores que os communistas e 
por Isso não se defende a jus
tiça pondo-se ao lado daquelles 
contra estes. 

t"lsta da cidade do Vaticano, onde estão installados os orgãos 

, ·panha, e que póde, portanto, ter· 
grande disseminação entre nós, o 
LEGIONA:EiIO julgou opportuno 
transcrever o comme:iltario do Pe. 
Cordovani, para orientação dos 
.seus leitores. 1 

* Em seu · Uvro "Les grands cl-. 
,nitiàres sous la· lúne"·· o escri
·ptor· · .francez Georges Bernanos. 
'.,(ienuncia' 'ao múrido ·o que . viu 
.em Maiorca, faz suas .refJ.e;xõe& 
:Sobre a guerra da Hespanha, cri
·tica a revolta dos nacionaUstas,, 
· a attitude dos cathollcos e do 
: clero que apoiaram esse - movi-, 
mento e não poupa ninguem com 
o seu dardo mordaz e 'pungente; 
poupa só os communistas. 

o livro;~u·e póde interessar os 
lltteratos e os criticas sob o pon..: 
to de vis¼ artistlco, interessa os 
cathollcos especialmente pela the• 
ee que o autor sustenta, pelas in
'-Vestidas que lança a torto e a 
direito contra a hierarchia ec
elesiastica. 
' Diz ter. passado em Maiorca al
gum; mezes durante o desenvol
vimento da. guerra, e ter sido es
~ctador de um verdadeiro ter
ror, ·de um reg!men de suspeita, 
de ·execuções summarias com as 
quaes as tropas _nacionalistas te
riam purificado a ilha de ver-
·melhos que, a seu ver, eram em 

Bernanos exprime-se em lin
guagem violenta que não raro 
confina com a vulgaridade, ac
cúsando por todas as formas sol
dados, padres e'bispos. 

E' um phenomeno typico . deste 
momento histor!co que se achem 
escr!ptores que, declarando-se ca
thollcos, sintam a necessidade de 
accusar a Igreja, alguns por 
acharem que apoia,o absolutismo, 
outros- que o combate; mas· como 
a Igreja de Deus usa de justiça 
e caridade para com todos, mas 
convlvencia e debilidade com nin
guem, succede que muitos são os 
descontentes; mas que isso ad
venha a um cathol!co é surpre
henderite e patholog!co. 

* 
Dada a gravidade da. accusa

ção é preciso que se diga alguma 
cousa a esse escriptor, inspiradas 
na seriedade e na justiça; abste
nho-me, porém, de referir-me a 
alguns trechos nos quaes o autor 
parece ·chegar ao dellrio; foi pes-

(Conclue na ·2.ª pag,) 

ou indirectamente aos meios de 
attingirem os homens. o ~eu 'fim 
ultimo. ' 

Subordinados á autoridade do 
Santo. Pad·r<> existe na' Hierar
chia varias autoridad~s. ·Dellas; 
o episc~pado. foi, -como: a auto
ridade do Summo Pontifice, 
criado :por Jesus Ch.risto. 

Os bispos são successores. dos 
apostolas, como o Papa o é de 
São Pedro, o ·primeiro chefe da 
Igreja a quem .. J'esus Christo ·or
denou apascentasse ,0.S suas ove
lhas e deu as chaves do ceu,. 
dá.ndo-lhe plena. jurisdicção · em 
toda · e. Igreja. 

Essa jurisdicção 'se ~xtende 
não só ás questões de fé,:e cos
tumes, 'mas a tudo o qué ·res
peita e. disciplina ~ ao regimen 
da Igreja. O ,poder dos · bispos 
é subordinado ao do Romano 
Pontífice, do qual decorre. 

Pa·ra poder exercer de. modo 
conveniente seu supremo poder, 
o Papa é auxiliado, no governo 
da Igreja, :por varias instituições 
creadas por Elle. Estas institui
ções é que formam a Curia Ro
mana. 

Nos primordios da Igreja ,eram 
os Papas e.uxiliados ,pelos Con
cilias geraes ou provinciaes. 
Mais tarde tornou-se difficil 
conseguir-se essas o:euniões e o 
desenvolvim~mto maravilhoso da 
Igreja, o desdobramento dos ne
gocios eccleslasticos e a crescen
te diffusão do christlaniswo le
varam os Pontlfices a crear em 
Roma, de .ma.neira ,permanente, 
uma assembléa de presbyteros 
que assistiam ao Papa no gover
no da Igreja. Este •encargo pas
sou aos Eminen"tissimos Srs. 
Cardeaes até tomar a feição que 
hoje .pos,sue na Curta Romana . 

Na Curia Romana distinguem
se as\ Congregações Religiosas, 
os Tribunaes, ,e os Officios Me-

· nores. 
As Congregações são em nu

mero de doze, e têm , como offi
cio zelar '.Pela observa.nela. das 
leis pontlficias, e ditar, instruc
çõ_es .para ,explicar, confirunar ou 
dar normas praticas ;para, a exe
cução das leis :pontificias, exa
minar , bem os varios casos ,par
ticúle.res e app!ic'a.r-lhes as:pre's

, cripções do Direito, conceder fa
culdades, mas que estas não se

,ta.m con}r:11-rlaa aos Dlrei1os,. ap~ 

E' que só o Santo Padre tem 
poder legislativo na Igreja Uni
versal. Nas deci,sões que são 
proprias ás Congregações estas 
agem ou em Congregação Ple
na - com todos os Cardeaes 
que pertencem á Congregação ,e 
residem e'm Rome., - ou em 
Congresso - o. Cardeal prefeito, 
junto com o Secr,etarlo ,e alguns 
officiaes. 

Cada Congregação tem 'llm 
.Prefeito ·que pode ser o proprio 
Summo Pontlfice ou mesmo um 
Cardeal. Consta alem disso de 
·outros Cardeaes, de consultores 
e de officie.es menores. 

A Congregação tem jurisdicção 
ordinaria dentro dos JÍ'mites em 
que foram creadas. Mas só :po
d-em tomair resol~ déntTo 
da ordem disclplinir. No entan
to, a Santa 0ongregaçil.o do San
to Officlo, ,pode edittl.r decretos 
estric'tamente doutrina·rlos. 

São em numero de quatro os 
tribuna>es, cada um com ums ju
risdicção, diversa. A se.grada. 
Penitenciaria tem jurisdicção 
apenas no fôro interno, com
pe'l'indo-lhe absolver, dispensar 
e comutar. ' 

Os demais Tribunaes são: o 
Supremo Tribunal da Signatura, 
o Collegio dos Prelados Vo'tan
tes e Refel'endarios de Signatu
ra, e o Tribunal da Rota Roma
na. 

Os offkios menores que são 
em numero de seis, comprehen
dem a Charicellaria Apostolice., 
a Sa,cra Dataria, a Camara 
Apos'tolice., a Secretaria do Es
tado, a Secreta.ria de Breves aos 
Principes e a -Secretaria de Car
tas La.Unas. 

Existem actualmente ne. Igreja 
Catholica 62 Cardeaes, 14 Pa
. triarchas, dos quaes 10 .são re
sidentes e 4 titulares. Ha 219 
Sédes Me'tropolitan8J; :residen

.cie.es ,e 36 Sédes Axchiepiscopaes 
reside.nciaes. Há 935 Sédes Epis
cqpaes resldencie.es e 772 Sé
des Epi,scope.es titulares. 

Ha 50 · Prelaturas e Aba
dias "Nullius", 292 :Vica
riatos Apostolicos e 135 Pre
feituras Apostolicas. 19 Missões 
e Distrlctos "sul juris". São 159 
as Ol'dens, as Congregações e 
os Instttutos Religiosos de Di
reito Pontiflcio. Ha, em Roma; 
10 Institutos de Estudos , Supe
riores, -10 Academias· Pontlticias 

e' 86 Institutos Eccleslasticos de 
Educe.ção e Instrucção. 

A Santà Sé ma.ntem 59 repre
sentações ;no Extrangeiro, daa 
quaes 37 têm caracter dLplomo.~ 
ticos. Deve .notar...se tambom o. 
recente creação de :qe~~!I.Q' 
Apostolica na grã Bretanha, com 
séde -em Londres. Ha 87 :repró
sentações de governos junto á 
San'ta Sé, dos ,quaes 13 «ão em0 

baixa.das. · T<Í.'lI!bem se deve no
tar _ta. elevac.ão da. Leg~çã.o da. 

pe.dos toram elevados a." e.reé• 
bispados: -crearam-se 2i abadias 
e prelazlas "nulllus" bem· ilomo 
116 vicariatos, (dos qua.ea 62 "ex 
novo" e ll6 die pret,ettui'a.s já 
<1~l11tente11),. l,51 l[)rE!fé1tu11as 
aa,oatOlt.çci.i, <laa que.os 380 foreJn 
pÓDtt.rlo:.-mento ~low4as · .$. Vi• 
ea.r1~to1:1 Ap~ot<)Uc:os, 26 Missões 
e I>í11ti-lcto:i' "11ui jurla" dos quaes 
17 fo~m, mais ta.rde, elevados 
a PreteltuMs A:po&toltaa.s. 

A m~lc.~r1Q. de,ctoa ot'(4oa dC) 

.,umponentes (Jo governo ela Igreja, n.manares a1rectos do :Pa,p&J 

Romanl-a á cathegorla de Em- governo da Igreja estão ,em pai; 
baixada. zes de Missões. 

Em 1938 falleceram 7 Car
dooes e 48 b!s:pÓs. 

E, nesse mesmo anno, foram 
Cl'eados, ;prescindindo das sim
ples mudanças de nome, 6 no
vas dioceses (Leimoeiro, no Bra
sil ; Amos e Hearst, <no Canadá; 
Madura, llla Indla; Aveiro, em 
Portugal; e Saginaw, nos Est,a,.. 
dos Unidos); 4 Vicariatos Apos
tollcos e 14 Pref·eituras Aposto
llcâs. 

Em .tQdo o Pontificado do sau
doso Pio XI foram ereadas 128 
dioceses e e.rohldioseces; 28 bis-

Como se vê, ,pelos .simples, da~ 
dos estatist!cos, que não repre~ 
sentam um apanhado completo 
de toda a actlvldade da Igreja. 
- ,pois que ,para isso ser!a.m:ne
cessarlos varlos volumes - a. 
acção -civlliaadora da Igreja não 
dlmi<nue no meio da tormenta_ 
e até as vespéris de .sua. morte,. 
o Santo Padre Pio XI, ao,mes• 
mo -!Jempo :que profligii.va o erro., 
trabalhava sem ceiisa.r e com 
extra.ordinaria efficiencfa no 
cumprimento· da ,ordem divina:; 
Ide, prega.e e. todas as genbes. 

EM MEMORIA DO SANTO PADRE PIO XI 
Sessão solemne da Parocbia de Santa Cecilia 

Realisoti..se hontem, na séde da 
Congregação Mariana, uma Ses
são Solemne, promovida pelas As
sociações Religiosas e Acção Ca
tholica da Paroch!a de Santa Ce
cilia, em memoria do Santo Pa
dre Pio XI. 

A Sessão, que reuniu uma se
lecta e numerosa assistencia, obe
deceu ao seguinte programma: 

"Crucifixus" - Fauré: Dueto 
de canto pelas srtas. Angela F. 
Sanes e Fanny Gandolfi. 

"Pio XI e a Acção Catholica": 
Palestra pela srta. Guiomar U. 
Telles. · 

"Avant de mourir - Bouian~ 
ger. 

"Souveri!r" - Drdla: · Violino. 
sr. Nelson Brusca.to. 

"Pio XI e as liberdades .huma
nas": Palestra. pelo Congregado 
Luiz Carlos Mancini, 

"Parce Domine". - GollllOd: 
Canto pela srta. Fanny Gandolfi. 

"Pio XI e seu zelo Apostoli
co": Revmo. Pe. Agostinho Men
dicute, S. J. 

Hymno Pontificio - Piano e 
Violinos: Srs. Maestro Igino 
Mancini, Nelson Bruscato, Lealdo 
Tumiattl. 

Rua lmmacula;da Conceicão, 59 
TeleDho·ne 5~1536 • -s~·o Paulo 
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Pedro o S,'êu 2:62.º succ·es.sor 

Emquanto os fieis a,guardavam a noticia da eiclção, constituiram elles uma lnnumeravel multid~ que encheu literalmente o im mcnso espaço circundado pela column:i.ta de Bernin!. E11sa mul• 
tldAo foi uma, expressão viva e tangivel da catholicidade - isto ó da universalidade - dll! S1uqa. Igreja. Chlnezes ao lado de suecos, francezes ao lado de turcos, bolivianos ao lado do tcheques, 
polacos e arabes, aguardavam. hombro a hombro com a po.pulação romana, e procla~o dQ nome do novo Timoneiro da boi-Qa de 8. l'edro, proclamação cosa que deu logar a um:. ardente ~lo-

s4o de enthuslasmo filho!, ao ser annuneiado o nome do emlnento Soc:roi1ulo de Estado do l'io XI, QUo tomou o nome de seu antocossor. 

O cora~ão apostoli~o de um grande · Papa 
manUestado atravez de seus discursos 
n:· ~. · · d 1 p DI ,.., S e ,11,,:.,,.,, ..8 a . ··1 munhas da ressureição, tudo isto _'.viscuri;o dq Car ea a-_ . -,;ur$OS ufJ. . • Q..a.lBe.116:!I.BKtJ....O r'l/!8P8.t ~ tantos .outros detalhes do dra-

ª/ XII ob E i!.,, -· t= IA/1 ma da Paixão se renovam sob celli em Budapest rr O S re a UC1t11B• e$ 11a, 6~0SSa rormas diversas nos dias de hoie. 

Senhora e as Vocações Sacsrdotaes E' a perseguição que conti!Íua. o 
esforço do mal sobre a vida real 
de Bethlem ab Golgotha conti
nua sobre a vida Eucharlstica l 
desde o Cenaculo até a consum
mac;ão dos seculos. 

•• Olhando o mundo moderno 

poderá surgir a duvida - hu-

manamente falando - de saber 

s1 se coaduna com as angustias 

a -conducta, "pa
Jaes tra sanctita-
tis". 

Num :mundo es• 
* 

de hoje os esplendores de um:i. tretremecldo e de Para tornar mais conhecida de 
seus leitores a personalidade 
invulgar que o Espirito Santo 
collocou na Cathedra, de São 
Pedro, o LEGIONA~IO trans
creve tr.echos de extraor.dina
rias orações de S. Santidade' Pio 
XII, como Legado Pontificio 
ao Qongresso Eu~haristico de 
Budapest, e dos discursos sobre 
Nossa Senhora da Bôa Morte 

Mas onde estão Herodes. Pila
tos, Néro, Juliano Apostata? A 
mesma lei de fragilidade que os 
abateu e que os reduziu a pó 
abaterá e reduzirá a pó os mo
dernos continuadores de sua obra 
de destruição e de odio. 

tal festa. 

A afflrmat!va de fé 

_Congresso Eucharistico 

sequilibrado pelas 
provocações a dis-

que O cordia, unir todos 
repre- os homens de boa 

senta não é "apezar" da gfavl- vontade numa cru

dade. da hora actual. E' preci- za-de. ªPºstº1ica de 

E, no em tanto, "Christus vln
clt ". 

Vence, não obstante banirem 
os apostatas seu nome e suas 
obras, não obstante expulsarem 
seus fieis como inimigos do Es
tado. 

aamente "por causa" 
<iari-dade para pro

da hora mover obr.a,s de 
que atravessamos. 

SIGNIFlCADO DO CON• 

GRESSO 

A missão sublime e n\':cessa~ 

ria · do Congresso Eucharist1.co é I 
a de formar, no cc>ração <lJ3 que 1 
.nelle tomam parte, unidos pela 

pâz, de salvação so-
<Jial e de sa.<iriflcio, 
inspirados pela Eu-
charistia "vinculum 
oo.ritatis". 

e as Vocações Sacerdotaes. 
Vence, não obstante os lncen

diarios reduzirem a pó e a cin
za seus templos, e profanarem 
o mysterio de amor. 

PERSEGUIÇÃO. E VICTORIA 

DE CHRISTO 

percorre com Elle no caminho da Vence, não obstante os arau-
Cruz. tos de um evangelho terrestre 

E emquanto o olhar de nossa imposto aos povos como um 
christlanismo qualquer, mas que 

alma contempla esse drama gl- nada tem de commum 
Aos nossos olhos se ergue a gantesco, ante esse duello entre Christo Eucharistico, 

o "mysterium gratiae" e o "mys-fé e pela oração, aquelle espirita lugubre frente dos Sem-Deus, 
terium iniquitatis", a lrresistivel A REVOLTA CONTRA 

de sacrif1cio e t!e heroi~mo ne;- brandido _,contra o céu e contra força de nossa fé faz brotar de 
tudo que nós temos de mais sa- nossos labios um Credo, não _cessarlos para '1~1::r.der a Igreja Um trabalho lento de der. 
grado O punho fechado do Anti- mais como um psalmo sereno dos • . . 1 1 ~ a civllisação oc~ider.tal contra dias tranquillos, mas com um agreisaçao separou irremiss ve · 
christo. mente a vida intellectual e 

a negação rel!giosa e co'nira a hymno viril dos dias de combate. moral da fé em Christo, rc/ 
.-. Aos nossos olhos, ainda, alon- Aquelle que, na presença Eu- chedo sobre O qual ena de· 

,revolução sociáL ga-se o desfile daquelles desejo- charistica do Salvador, vê a, via alicerçar-se. Base tão 
,- A ~-ssã~ :do C~gresso Eu.~ sôs de fàzér . crêr a todos os po- continuação invis!vel de sua pre- \ solida e firme foi pouco a 
charistíéo pQc\e ser · r-esumida erri · vos da terra e a cada um dos sença outrora. v_is1vel, comprehen- \ pouco substituida pela fra
tres objectivÓS. de ª perseguiçao contra ChriSto ! gil base de uma moral sem 

holl!ens que elles só_ encontrarão Eucharistlco, da mesma forma J fundamento e sem sanção, 
Num mundo onde fenece a fé, p..;osperi"dade afastandosse do f · id 'd ,. como 01 persegu o em sua VI a onde se elevou um progres-

proelamar num fervoroso e lm- Evangelho· de Christo, e que a mortal O Verbo de Deus feito ho-1 so puramente exterior e 
perturbavel "Cr~do" &s Yerda- felicidade e a grandeza da so- mem. 1 onde se elevou tambem 

_:des funclamentae-s da Rri!~ião, ciedade, como dos individuos, se A humildade do estabulo, a uma desconfiança uni-
que a Eucbat·i-'.!tia synthetiza co- fuga ante Herodes, a vida re- versa! de homem para 

. · · estiola á sombra da Cruz. Aos condita de Nazareth, a desdenho- ,1 homem, de classe pa-
mo um "Com_peudium fidei ". 

nossos olhos, tambem, se exten- sa indifferença de Capharnaum, ra classe, de povo 
Num mun_do que tende cada f · de a turba amorpha daquelles o des allecunento dos discipulos, para povo. 

\'ez mais a se afastar da l,)i di- que, sem serem pessoalmente a solidão do Gethsemani, o ve- E' a ausencia do 
Vina, professar uma submissã'.> redicto do sinhédrio, a brutali- "vlnculum 
á lei da Santa Eucharistla que 
exige a harmonia entre a fé e 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

hostis a Christo, deixam-se ba-
loiçar pela indifferença e . pela 
frivolidade, ou que, levados pe-
la corrente do dia, tornam-se por 
fim cumplices Inconscientes da 
incredulidade e da lucta contra 
Christo. 

Aos nossos olhos, emfim, ve
mos as estações dolorosas e san
a-rentas aue a Igreja de Christo 

dade dos carrascos, a roupa<sem 
ridícula, o opportunismo de Pi
le.tos. o "Crucificac-o" das 
multidões assanhadas peh 
propaganda da mentiro~"-· 
as imprecações ao 
pé da Cruz, os sei
los das autorida
des sobre o sepui
cro, os desm~n 
tidos off! ciües ire 
postos ás teste 

caritatis", de que a Eucha.ristia j No momento em qtte no orien• 
é manancial inesgotavel, que ge- te o no Occidente os canhôed 
ra o horror dessa corrida troam, a Divina Eucbatlstla 
armamentista, obsessão de fortalecerá aquelles que 00!-
todos os povos. mem do divino manj'a;r. 

Nesta hora solemne, para que poosam cum.• 
ante o altar do Rei dos prir o desejo de cacs. 
Reis, a palavra do Di- dia, na prece do Pate:t~ 
vino Mestre é Ó· reme- '' -1\dveniat rêg,n um 
dio para todos' os males. tuum" ! - o ~ -~ 

"O signal pelo qual \fei'dad(;l e da ~ . ;~ 
todos ... :reconnecerão que reino da 8'1'aÇai . e -~ 
vós sois meus disci• · .. , santidade, o reJóo & 
pulos é o amor que justiça, ~o e.mi~ • 
tereis uns aoo ~"la._ Paz!~. (Ola~ 
outros." Afüi LI( ·. ~ S.'- .. md•.t. 
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SEMANARIO CATHOLICO COM 

t'Pl'ltOVAÇAO ECCLESIASTICA 
A '.l)Olitica seguida ,pelo grande o 

·' sempre saudoso Pio XI teve 
com a-eleição rapida e quasi im

mediata do Cardeal Eugenia P.a.celli ao 
throno de São Pedro, uma grandiosa e 
completa consagração. Effect!vo.mente, 
sua -escolha para o logar ma.isi augusto 
a que possa ser elevado um mortal, de
ve ser considerada, não apenas como 
o reconhecimento das excepcionaes qua
lidades de homem de oração, de estu
dos e de acção que elle é, mas a ma
nifestação clara e dooisiiva, de que o 
Sacro Co!legio Cardinallcio cornprehen
dia e ap_provava em toda a sua exten
são e to&!. a sua maravilhosa effi-clen
cla, a. orientação política do grande Pio 
XI. 

lllusorio e funestissimo direito de li
vre exame em relação aos actos pon
tifícios. E, como um abysmo invoca 
outro abysmo, foro.m estes catholicos 
levados a acobertar sua indiscipl!na 
com a .purpura caroinal!cia., procuran
do lançar ás costas lnnocentes de ve-

douta e mais enfronhada do que um 
Conclave, uma vez que nelle hom
brciam lado a· lado .pessoas eminentes 
no· saber e na virtude, que permutam 
as mais variadas informações. Um 
tcheque, um p&tuguez, um syrio, um 
brasileiro, um ihglez, francezes, alie
-mães, um argentino, italianos, um 
belga, etc., etc., lado a. lado, expli
cam-se sobre a ,politica interna.clonai 
e sobre a vida religiosa que cada um 
de!les observa por -um angulo local 
inteiramente diverso., E a escolha fei
ta ,por taes eiementos tem todas as 
probabilidà.des huniànao de ser acer
tada. 
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da eleicão 
pontificia 

Pois esse Conélave que se dizia tra• 
be.lhado por facções, com uma forte 
opposlção á. ~litlca do Papa anterior, 
outra coi·sa não fez, senão, com uma 
-rapidez sem ,precedentes, eleger o exe
cutor, o braço direito, o "alter ego" 
de Pi~ XI, para lhe co.~tinuar a :ma.• 
~yilhosa acção, 

" exterior • -., .• 25$000 
Semestre • • • 8$000 

" exterior • 13$000 
,Numero avulso $200 

Rogamos aos nossos assignan
tes communicarem a mudança de 
seus endereços para a Caixa 

.l'ostal 2849. 
\ , ----

Annunciot 

Peçam tabella, sem compromisso 
Não publicamos collaboração de 

pessôas extranhas ao nosso qua
i;lro de redactores. 

o LEGIONARIO tem o max!
mo prazer em receber visitas ás 
1nstallações de sua redacção e 
officina, mas pede que não sejam 
J.S mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
!as. feiras, por exigencias do 
Jerviço. 

têr e propagar o 

LEGIONARIO 
~· DEVER DE TODOS 
OS CATBOLICOS 

COMMENJANOO ... 
COISAS DO RACISMO 

,'! Com o a:dvento do racismo 1ta
:1lano - copia servil do racismo 
:allemão, apesar de todos os ºpro
'testos em contrario - a impren
J;a. fascista começou a publicar 
l)hotographias de typos represen
tativos do povo italiano, para 
provar a superioridade da raça. 

Foi assim que o "Glornale del
i& Domenica" estampou o retra
to da Marqueza Paterno di Ses
~. como reclame da belleza ro
mana. Entretanto, esta senhora 
não esteve pelos autos, e proces
_sou o jornal, pois que a referida 
publicação não havia sido auto
risada. 
' Ora, nós aqui comprehendemos 
ilmito bem que a sra. Marqueza, 
portadora de um dos mais bellos 
nomes da aristocracia romana, 
tião queira servir de annuncio 
para pastas de dente, legumes em 
.conserva, racismo e quaesquer 
outros productos de qualidade 
duvidosa. Isto, porém, não está 
ao alcance dos dirigentes do mo
vimento. Acreditamos, mesmo, que 
_:rléaram assaz desconcertados com 
D protesto da Marqueza. Pois não 
tia, hoje em dia, quem pratique 
,acções desabonadoras só para ver 
o retrato no jornal? Hitler, Mus
~olln! e outros menores não man
J;êm custosas repartições só para 
1!,presental-os em poses de fazer 
jeffeito? E els que, no emtanto, 

t dona de tão bella presença se 
rita com a P:Ublicidade gratul- · 

a· - note-se bem, gratuita -
,-i.ue se lhe faz dos dotes physi
,\:os ! 

E' verdade que não lhe pedi
,ram autorisação. Não importa; a 
)Jelleza da Marqueza Paterno é 
i-considerada attributo de um re- · 
: banho humano, que é a quanto 
i:o racismo reduz um povo. Não 
:;;e leva em conta os direitos que 
cada um tem sobre a proprla pes
·goa. Não têm a minima impor
tancla as tradicções e o refina
mento da aristocracia italiana, 
.que são, verdadeiramente, um 
)notlvo de orgulho nacional, co
mo eminente valor moral e, por 
2sso mesmo, authenticamente hu
mano. Para a democratisação 

1
Jgualitaria e cafazeste do estatls
-'mo fascista não ha differença 
~ntre linhagem e "pedigree ". Es
.-ta dlstincção é-lhe demasiado 
;rubtll ... --Dr. Durval Prado 

Oculista 
a. sen. P. Egydlo, .15 - s. 

613114 - 14 e. 17 horas 
Telephone 2-7313 

A -rigor, seria desnecessarlo accen
tuar este aspecto _da recente eleição 
pontifícia. Emqu-a.nto que até os ini
migos da Igreja se viram forçados a 
reconhecer, máo grado seus invetera
dos e injustos preconceitos e não ra
ramente sua indestructivel má fé, a 
incontestavel rectidão da orientação 
de Pio XI, -pasmoso seria que aquelles 
que estão -revestidos da -sa.grada pur
pura cardinalicia, -collocados assim 
nos ,proprlos degráos do Throno Pon
tifício, e ·pat'ticipando com a maxima 
intimidade da acção diplomatlca e in
ternacional da Santa Sé, tivessem os 
olhos fechados ,para vêr e. be!leza e a 
opportunl.dade do. polltlca de Pio XI. 

Entretanto, as agencias telegraphi
cas inslnuara,m largo.mente, durante 
todos o perlodo que .medeou -entre a 
morte de· Pio XI e a -ele!ção de Pio 
XII, que havia. uma forte corrente do 
Cardeaes que, sympathieos ao recismo 
e ao tote.litarlsmo, quereriam evitar 
a eleição do Secretario de Estado de 
Pio XI, -por ach.a.rem que a ,politlca 
deste estava errada. E não -faltavam 
ce.tholicos que, fazendo-se écho deste 
disparatado modo de ver, considera
vam que, se o P.a,pa é infalllvel nas 
suas definições doutrinarias, não o é 

·. quanto ao acerto de suas attitudes 
políticas, de sorte que uma -pessoa 
,pode, sem deixar de ser muito bo,a ca
tholica, 'estar em declarada di vergen
ci-a. como a linha de conducta da dipro
macia pontifícia. 

Não discutimos essa miseria. Quem 
tem senso -catholico não .precisa re
flectir muito, pa.ra ,perceber o que ha 
de profundamente malsão nisto. En
tretanto, .pelo ardor <las paixões parti
da.rias e nacionalistas, e .por um res
quieio deploravel de liberalismo reli
gioso, muita gente se sente com esse 

\ 

nero.veis Prelados uma indisciplina de 
que são elles .proprios os unicos cul
,pados. 

• 
• l:iem entra.rmos na apreciação dou~ 
trinaria desse erro, observemos a 
questão sob o aspecto -pratico. 

O Collegio Cardlnaliclo ,se compõe, 
como é obvio, de Prelados selecclona
dos dentre os Sacerdotes do mundo in
teiro, para serem os ma.Is íntimos "ol
laboradores do Papa. Ninguem ,pode, 
pois, apresentar uma -melhor creden
-cial de virtude, saber e espírito ,prati
co, do que um Cardeal. Esses Prela
dos estão distribuídos pelos diversos 
offi-cios da, Curia Romana, ou ,pelas 
sedes archieplscopaes de quasl ,todos 
os Continentes. Os que trabalham na 
Curie. Romana têm cm mãos os mais 
graves assumptos religiosos do mundo, 
que elles· examinam do a.lto desse in
comparavel observatorio de factos e 
de ideias, que é o Vaticano. Os que 
se encontram disseminados pelo mun
do estão na direcção de importantíssi
mos rebanhos do Senhor, em contacto 
consta.nte - amistoso ou não - com 
os respectivos governos temporaes, e 
observando meticulosamente o que 
ocorre no seu Paiz e no mundo in
.teiro, com a. maisi vigilante 0.ttenção. 
Não pode, pois, haver assembleia mais 

•: 
Isto posto, passemos a outro aspecto 

da escolha pontlflcia. 
Ni-nguem, :mais do que nós, -se· ale• 

gro. ,pelo facto de ter a escolha ·reca
hldo no <Cardeal Pace!li. São tão co
nhecidos seu saber, siua.s virtudes, sua 
energia, e os innumeros predicados 
que elle ,a.presenta, que é um logar 
commum insistir a este respeito. Des
ses predicados,. ,nenhum nos causa 
mais justificada alegria do que sua. 
maravllhosa -piedade. O Papa Pio XII, 
incontestavelmente, é uma alma den
tro da qual Deus age de modo muito 
particular, e que tem todas as carac• 
teristicas dos grandes servos de Deus. 

No transbordamento d,e -nosso jubilo, 
que é -commum a toda a Chrjstanda
de, uma nota, entretanto, se deve ac
centuar. E' que, -confiantes nas vir
tudes do· grande Papa que o Espírito 
Santo acaba de designar, e confiantes 
sobretudo na infall!bilidade intri_nsecai 
e inalienavel da Igreja, não nos de
:vemos esquecer de dois grandes deve
res. O .primeiro é o da oração. Reze
mos ,pelo Papa, para que Deus o cumu
le com a ,plenitude de sSUas bençãos, 
e at'tenda a todas as suas . intenções. 
O -segu-ndo é o da obediencia. No li
miar desse pontificado novo, a.fervo• 
remos -nosso amor á Sé de São Pedro, 
formando a resolução de viver e luc
.tar -com o Papa e .pelo Pe..pa, -porque 
só assim viveremos e luct.aremos "cum 
Christo, per ipsum et in ipso". 

o LEOIONARIO qµe, tantas. 
vezes, reclamou o reconhecimento 
do Governo de Burgos· pelo Bra
sil, se rejubila pelo facto de, afi
nal, tal reconhecimento ter sido 
feito. 

O governo communistá. já não 
era, ultimamente, senão um agru-' 
pamento de phantasmas revolu
cionarios aos quaes sómente uma 
certa politicagem subversiva e ca
pciosa poderia emprestar as ap
parenclas de um governo legal
mente constituido. Impunha-se 
absolutamente a. necessidade de 
uma ruptura do '13ras11 com tal 
gente, 

* Foi notavel o senso da reali
dade que o sr. Oetulio Vargas de
monstrou, quando fez abortar os 
famosos projectos de lei, recen
temente discutidos pela. impren
sa, a respeito do divorcio, do im• 
posto para cellbatarios e do exa
me pre-nupclal. Taes projectos -
Inclusive o que se referia aos ce
llbatarlos - eram clara e niti
damente contrarios á doutrina 
catholica. Transformando-os em 
lei, o Governo se coHocaria em 
posição hostil aos cathollcos, isto 
é ao Brasil. Ora, por mais so1!
das que possam parecer certas 
combinações politicas de gabine
te e de quartel, o sr. Getulio Var
gas, que conhece melhor do que 
ninguem a verdadeira arte poli
tlca, bem sabe a precariedade de 
condições em que se colloca um 
governo que entra em collisão com 
99% da população. Por isto, com 
aquella altissima finura diploma. 
tica que é a grande caracteristi
ca de sua personalidade, 5l)Ube 
elle evitar o escolho, e por de 
1 a d o, decididamente, aqueJles 

CA THOtICOS· 
lnhabeis e myopissimos projectos 
de lei. 

Isto não obstanre, certa im- · 
prez:isa, não desanima. Ainda ha 
dias, o "Correio Paulistano" pu
blicou uma "Chronlca da Metro-> 

Comprem EXCLUSIV AME;NTE suas Joias _Presentes na conh~_cida 
pole", a favor do exame pre
nupclal. E essa chronlca não se 
llmltou a defender o exame pre-

JQALHA:RIAi 
nupcial facultativo, que a Igreja 
não condemna, mas pleiteou o 
exame pre-nupcial obrlgatorlo. 

CASÀ. CASTRO 
Indubitavelmente, certos ami

gos do sr. Getullo Vargas lhe cau
sam mais embaraços do que seu., 
mais decididos inimigos .. , 

RUA 15 DE 
Unicos 

OFFICINAS PRO;FRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina âa: Rtra Arichj~taJ 
concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELE C T R A-" 

. . *. 
Infelizmente, não''é este ô ~Unl

co desatino que témos a lamen
tá)'.. Peior do que isto, fez o 
"Diario da Noite", publicando 
as "prophecias" que- a alma do 

Os catbolicos na Conf erenvia de Lima 
Barão do Rio Branco teria feito 
sobre o novo Papa, seu nome, du
ração de seu Pontificado, etc., o 
Papa seria o Cardeal Piazza, com 
o nome, se não nos falta· a me
moria, de Gregorio XVI. 

Parece Incrível que um jornal 
publicado em um palz cathollco 

Commentando a collaboração 
dos cathollcos á Conferencia de 
Lima, escreve o "Osservatore Ro
mano": 

"Deve-se notar, antes de tudo, 
o numero elevado de delegados 
cathollcos praticantes. 

Entre elles se oobresahem o 
Revmo. Pe. J. O'Hara. E' inte
ressante saber-se que na vespera 
da abertura da Conferencia, S. 
Excia. o Sr. Arcebispo de Lima 
fez realisar-se uma funcção re
ligiosa, invocando as bençãos di
vinas sobre a Conferencia. 

O Nuncio Apostolico em Lima 
celebrou· pelos Congressistas uma 
Missa na Capella das Religiosas 
do Sagrado Coração. Ao Evan
gelho pronunciou uma allocução, 
sob o thema "Gloria a Deus e 
paz aos homens", concluindo por 
augurar aos povos americanos e 
a todos os povos do mundo, a paz 
de Christo no reino de Christo. 

Cremos que o esplrito religioso 
de muitos delegados haja in
fluido eficazmente "nas decisões 
da Conferencia. 

E' notavel a declaração em que 
se repudia toda e qualquer per
seguição religiosa e racial: e a 
subsecção que elaborou, após lon
gas discussões, o projecto acima, 
era presidida· pelo Pe. J. O'Hara, 
que loi aecund~ào com vlior e 

habilidade, pela delegada brasi
leira dra. Rosalina Coelho Muller. 
Afflrma importante personallda. 
de que o espirita da Conferencia 
era realmente confortador, pois 
que se via uma · sincera cordiali
dade unindo todos os delegados 
das diversas nações. E essa har
monia nem ao de leve foi per
turl;>ada por quaesquer differen
ças de lingua ou de raça. A Ame
rica revelou-se una no espírito, 
una nos propositos e una nas as
pirações. As trocas de idéas, o 
conhecimento mais intimo e di
recto da psychologla e das ca
racterísticas dos diversos povos, 
tudo isto serviu tão só para crear 
ou corroborar a solidariedade con
tinental, que não é mais uma 
formula platonica, mas uma viva 
realidade. 

Tambem á Conferencia não: 
faltaram as manifestações de Fé. i 
Já o Presidente Benavldes, na 1 

abertura da Conferencia, invo- ' 
cou as luzes de Deus. E o Mi
nistro das Relações Exteriores da 
Argentina afflrmou que a catho- 1 

llcidade é nota essencial aos 1 

Ibero-Americanos. 
1 

Merecem destaque as palavras 

mento aos grandes !deaes chris
tãos ,e.os seculos passados, ideaes 
que proscreviam o individualismo 
dissolvente e lnorganlco, porque 
estavam apoiados sobre a unida
de espiritual do homem, deriva
da da doutrina unificadora e fra
terna do Corpo Mystico de Chrfs .. 

O insigne estadista "yankee" 
Cordell Hull, na noite de Natal 
pronunciou estas palavras quen
tes de fé: "Ha quem creia que 
a base do mundo seja a força. 
Em nosso continente podemos 
constestal-o com segurança. A 
Historia mostra que as ldéas nc . 
bres e as forças espirituaes con-

como o Brasil dê tão grande .des
seguem, ao fim, um triumpho taque a um embuste dessa riatu
maior. Isto poftemos affirmal-o reza, quando, não raramente: em 
especialmente n~sta noite, por- suas columnas falta espaço para 
que, ha dois mil ânnos, em uma a publicação de materla religiosa 
noite Igual a esta, na·sceu o Filho da mais authentica e transcen
de Deus, que recuspu a força e dental importancla, • 
os imperios e proclamou a gran- * 
de lição do amor universal. Sem Não é só em São Paulo, que o 
a força o ·seu. reino perdura ain- Carnaval fracassou lament:avel
da, após 19 seculos. E' o Prlnoi- mente. No Rio de Janeiro, seu 
pado da Paz, daquella paz que, declinio é tão manifesto, e tão 
na medida de nossas forças, que. grande o desinteresse do commer
remos, com a graça de Deus, of- cio que o presidente de um de 
ferecer ao Continente America- seus maiores clubes carnavalescos, 
no." os F'enianos, fez significativas de,. 

E estas palavras de grande ele- clarações ao "Dlario de s. Pau
vação commoveram profunda-1,10", que as_ resumiu no seguinte 
mente a toda a. Assembléa! gatelegramma. 

O presidente do Congresso dos 

R e. e o , d' a ~ õ e s 
d 9 , _a d a v e H 

, l Fenlanos, o clube carnavalesco 
vencedor do concurso de prestitos 
deste anno, declarou á reporta
gem que, em face das dlfficulda
des que lhe . são creadas, o car

. naval carioca parece mesmo fa-s-.l•o g,, a v a-d.ais ... ,. ,,, ....... 
pa.r a s.e mpr-e r 
num filia; 
P4tht·B4by. ,,_· 

o,aTIQU.llm)OII&• oe11•c• 

ISNARD .a ClA-

dado a declinar sensivelmente. 
Para os grandes clubes, então, 
essas dlfflculdades sôbem de pon. 
to, representadas pelos Impostos, 
multas e outras taxas, A subven
ção offlclal é de 30:000$ e, só 
este anno, o prestlto ficou em 

do Ministro das Relações Exte- 1 

rlores do Equador, que transcre. l é 
vemos: "Queira o Céu que a C,. .. 
C~11fere~~1.a ati;~lflq:ii~ .. p_ renasei• 

Rv" ~ n°E! M-'10, 88 
. Pli09~â14-3081 ~e'll'~5481 • 

. 80 :000$000. 

i
' o sr, Manoel das Cunha Junior, 

presidente dos Fenlanos, tambe?l\ 
, - 1Qq~oJue Jl&. ,. pa.,:,t _ i! 
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~ão Paulo, 5 de Marçm de 1939 r;:r::GIONA'RIO 

'r Ocoracãoa " . 

manifest 
cstolico e ... um fi?unde P pa 
atr-:av·ez d seus discursos/ 

________________ ..,.,. ____ ,_..,.,....,.=------= -----------------------------, .. 

A. O despedir-se do'" p;~o briíiÍij~1;·ô, quando esteve entre nlís; no anno de 
1984, pronunciou o actual Pontifico bellissimo e tocante discurso de que 

tiramos os trechos abaixo: 

não precisa de defender com armas sua arraigada crença, como nos dias dos 
Machabeus. III.as o esplrito dos 111achabeus, esse é necessario hoje a qualquer 
povo, necessario como um emperatlvo do christão e do catholico, para defender 
os bens superiores contra o espirito de negação da autoridade. E' esse espirito 
que vos desejo. E' esse o cspirito que imploro para vós. A oração fez-nos des
pertar, nutrir, chammcjar, alastrar, esse esplrlto, que virá co·nsagrar esta hora 
de despedida. E é por isso que rogo, por vós, com as palavras do livro heroico 
dos l\laehabeus: Deus derrame, no vosso selo, seus benefícios lembrados de sua 
alllança; e vos <lê tal coração a todos que o adoreis e façaes magnanima e pra
zenteirosamente a sua vontade. DIiate elle vosso cor~ão n,~ amplitude de sua 
lei e de seus man<lamentos, e vos <lê paz ouvindo Yossa,s orações e sendo-vos 
propicio e assista-vos na adversidade. E agora aqui ficamos orando por vós. 
"Beneclletlo Dei omnipotentls"." 

e "As manifestações da alma cathollca · do ·Brasil, de que fui testemunha, 
penetrara,m-me até o amngo do coração. Elias ahl permanecerão e me 
acompa_nharão, não tanto como uma lembrança, mas como uma 
p e r e .n: n e e c o n t I n ti·a d a presença até aos pés do successor 
de l'edl·o. E quando, junto ao seu throno, lhe fizer relação do que \.'Imos e vi
vemos durante a missão que nos :foi confiada, posso assegurar-vos que o co
raç!l.o do pae estrerneeerá de jubHo. Que consolação, no melo de uma época 
inquieta e no ll],Undo agitado, poder dar gra!,'as a Deus pelo dom de tão fieis 
fiihos e filhas".· · 

.o "Um "obrigndoft no atgno clero e á massa da população brasileira, cujo co
ração cnthollco e cuja intima adhesão á terna Roma. dos successores de Pedro 
c1cu seu cunho proprlo á sua u'ncçll,o popular ás festivas horas que fleam pnra 
o passado. Concorre, para este agradecimento, urna prece vinda. em jacto do 
coração. Não a farei com as minhas palavras, mRs pedll-as-ei emprestadas á 
madre Igreja, que precl~arnonte no domingo· de hoje faz começar o offlcio dl
:vluo com o introito do primeiro livro dos lllachabcus. O pacifico Brasil de hoje 

O Se na occasião em que aqui esteve S. S. o l'apa Pio XIT, o Brasil não 
precisava "defender com armas" a sua crença, a verdade é que hoje em dia, 
mais do que nunca, os cathollcos brasileiros precisam da \'irtude dos Macha
beus para estarem dispostos se preciso fôr a derramar o sangue em defesa da 
Jnt<>.grldade de seu territorlo -0 ele sua fé, ameaçndas por surdos rumores. As-

. sim, revestem-se de um cunho nronhP.t.l"o as oalavras então pronunciadas pelo 
<1ctual Pontlfice • 

Discurso do -Cardeal Pa
celli sobre -·Nossa Senlaora 

da Bôa Morte 

. ,.,,, ...... . 

rosamente dl.riJe toclos os acon
tecimentos de nossa vida, esi;as 
pessoas teem medo dos myste
rlos da morte. Sem a devida con
fiança no soccorro da gmça di
vina, que se compadece, miseri
cordiosa de nossa rniseria e toma 
cuidado de nossa fraqueza, teem 
medo de si mesmos." 

DEVOÇÃO A MARIA SAN
TISSIMA. 

nhóra· C:esdc c:uc peçninos a sua 
ternura não satisfações tempo
raes ou doçuras da consolação e 
da piedade sensível, mas a gra
ça das graças que é a ele dis
pôr nossa alma pela pureza, pe
la abnegação, pela pratica gene
rosa ele toGjas as virtudes, a mar
char valorosamente, com a cruz 
aos hombros, seg·uindo a Je.sus, 
marchar para a morte amorosa
mente accelta, e, pela morte, pa
ra a vida bemaventurada e eter-

"rvraria é nossa Mãe na. ordem na." 

Sermão do .Cardeal Pacelli 
sobre o Sacerdocio, pro

espirito máu que ronda. (Ps. XC, 
6, 11-12). Sobem para apresentar 
diante do throno de Deus o in
censo das orações dos Santos, 
nossos desejos e nossas lagrimas, 
como em outros tempos, apre
sentavam a Deus o arependimen
to de David, os queixumes de 
Daniel e as orações de Tobias. 
(Tob. ·xru, 12). 

São tambem assim os padres. 
Sie est et Eeclesia! exclamava 
Santo Agostinho. Angeli Dei, boni 
prredicatoi-es, prredicantes Chris
Oum (In Joann. Evang., Tract. 
VII, cap. II, n. 23), 

A's vezes, a voz pe1a qual Deus 
faz sentir seu chamado é um so-

MESSIS QUIDEr.I 1',IULT.1,.. 

pro invariavel e suave impregna- "Messis qUJdem multa, operarií 
do de perfumes celestes;' é como autem pauci (Matth. IX, 37). Ha: 
uma nuvem de incenso que ene-119 seculos que essa palavra en
bria a alma e fal-a offerecer-se tristecida brotada de um coração 
em holocausto diante do altar do divino abrazado de amor, resoou 
Senhor. O murmurio ineffavel nos campos da Palestina e ecoou 
dessa voz, as religiosas - espo- atravez dos tempos suscitando hc
sas escolhidas do Christo - es- roicos imitadores de apostolos, ne.' 
cutam-no tambem quando se I pureza de sua vida, no ardor de 
sentem attrahidas ao claustro, sua palavra, no sacrifício de seu: 
longe do mundo; quando a flôr I sangue. Mas com as gerações e: 
da mocidade, os sonhos de uma os povos, as almas sentadasi 
vida feliz parecem-lhes menos J á sombra do monte mult!-1 

bellos, menos suaves. menos di- 1 plicavam-se tambem sobre a terJ 
gnos si não forem offerecidos a ! ra, implorando de Deus Sua gra..l 

"Navegl;lmos num oceano em sobrenatural. A Mãe é effectiva
que ha. uina. gr1;1nde neblina. De ment~ quem dá e sustenta a vi
um momento para outro o . barco da. Ora, nossa vida sobrenatural, 
da nossa vida póde chocâr-se segundo a palavra de São Paulo, 
com um obstaculo, que o levará é o Christo: "Christus vita ves
ao nau[Jagio. Não sabemos on- -tra" e Élle mesmo o disse ex

nunciado em Roma, aos 311 os PADRES E AS ALMAS 
de janeiro de 1932 SOFFREM 

QUE Jesus, si elles não se tornarem I ça e Sua verdade. A uma geração,\ 
uma flór eterna, perfumada de ; outra succer!-, c::>m necessidades 
sacrificio, o perfume dos lyrios e ! identicas e mesmo ampliadas: a.; 

de eUe está mas ao oontriÍ-Í:lo da- pressamente: "Ego sum vita". PUREZA E DIGNIDADE DO 
quelles ma-rjj:ilj~rros, temos toda Ora, a quem devemos o Christo SACERDOCIO 
a certeza qi_w'.' e~é: c.l;lsim~e é ine- ·e a effusão das graças pel~ 
luctavel e oo:d1;1::·d·W. :-:cié · nos:;;a vi- quaes somos. inco:porados a E!l! 

1

. "Erunt sicut Angell Dei in cre-
da mais nos · â~pt•oxtrna delle. senão a Mana, Mae do Chrlsto · lo. . . Os saeerdotes serão como os 

Mas nós somos::~~bem: ri1i,iito I Anjos de Deus no céo! Quando, 
mais felizes que os navegantes A ASS.l:STENCIA DE ~'i!ARIA NA ' nos dias calmos e radiosos do 
dos mares arç.ticos. · Podemos HORA SUPREMA outomno, o sol resplandece sobre 
avançar confiantes, pois ha olhos os Alpes, quanCílo as geleiras 
que velam por nós, e são olhos "O pensamento da morte mo- transparentes e luminosas enfei-
de mãe. difica-se e transfigura-se quando tam-se da côr suave do céo, 

:::> segredo de 'l!ma vida tran- meditado ao pé do crucifixo: de quando, as montanhas - pés de 
pesadello tenebroso, torna - se rocha e fronte de neve - escaquilla e fecunda, a um tempo, é 
uma visão pacifica, uma aurora! Iam o firmamento sublime onde, 

marcha.r com o pensamento fa- Nossa Mãe não se contenta em na beatitude, os esplrltos celestes 
miliar da morte; e marchar sob nos inculcar, com a lembrança contemplam O esplendor da luz 

·· a:protecção da Mãe de Deus con- da Cruz, 0 pensamento ·familiar divina:.. parece-me vêr uma 
{idente e collaboradora dos de- da morte. Respondend0• por seu imagem, bem fraca ainda, da pu

signlos da Providencia. 
Fiat, á mensagem do anjo, ella reza e da grande dignidade do sa
acceita ser a Mãe do Verbo, que cerdocio instltuido por Jesus 
é a vida eterna, para permittlr Christo. E' uma dignidade que 

ASSISTENCIA DE MARIA l\'A que Elle se torne mortal. E' com descansa sobre a terra, mas que 
MORTE o fim de guardai-o e preparai- eleva o homem até o céo. como 

o para a morte, que ella a con- os anjos, espelhos imaculados da 
"A verdadeira explicação des- cebeu e nutriu, protegeu e de-1 substancia divina, os padres de

sa attitude incomprehensivel de fendeu sua vida. Elia bem sabia vem brilhar de uma pureza toda 
tantos cl)ristãos, banindo obstl- que não envolvia de tantos cui- 1 celeste; como os anjos, enviados 
na.damente de seu espírito a dados o Cordeiro de Deus senão e embalxadoréscie· i5eus, os pa-, 
lembrança da morte, talvez este- em vista do sacrifício paschal, da dres são os ministros- do Senhor e 
ja na sua falta de confiança em morte na Cruz. devem ser Instrumentos fieis da 
Deus. Sem a devida confiança "Só teremos comprehendido a Sua vontade: ministri eius, qui 
na Providencia Divina, que amo- verdadeira devoção a Nossa Se- facitls voluntatem elus (Ps. CII 
===================i 21). ' 

-----------------------~------

Antes de tudo os padres devem 
resplandecer de uma pureza toda 
celeste e angelical tal como exi
ge o sacerdoclo christão que, ul
trapassando a Lei moisaica não 
está mais ao serviço de symbolos 
mas da defesa nupcial do ver
dadeiro Cordeiro Immaculado, o 
Christo. Oh! sim, a lnnocencia -
filha do céo, esplendor da ordem 
sacerdotal, lyrlo perfumado dos 
canteiros do Divino Esposo - a 
lnnocencla não cessa de florecer 
nos jardins da Igreja: almas de 
eleição, emulos dos anjos pela pu
reza da sua vida, espalham na 
terra o perfume da virtude e, 
sabendo dominar as tendencias 
corrompidas da natureza huma
na, alegram o olhar de Deus." 

A MISSAO DO PADRE ANA
LOGA A' DOS ANJOS lnd i cad or- Commercial 

"Na miserlcordla divina que os 
anjos, guardas invislveis dos ho
mens, contemplam e amam, 
aprendem a nos amar tambem e 
a ter piedade de nós. Como os via 
Jacob no seu sonho mysterloso 

(Gen., XXVIII, 12), elles vão e 

vêm, sobem e descem a escada 
do céo, de Deus aos homens, dos 
homens a Deus. Incansavels, des-

o 
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cem para nos guardar na nossa 

CASIMIRAS I rota, para nos_ levar nas suas 

l mãos cuidando que nossos pés 
Aurora - Printex - Pirituba não se choquem na pedra do ca

Nactonaes e Extrangeira$ 
CASA ALBERTO 

1 
mlnho, para desviar de nós: do 

LARGO s. BENTO N.º 10 dia, a. seta que vôa, de noite o 

"Que todos esses nos digam si, d~s- violetas.·· si não foerm uma I virtude dos paes, a religião das! 
por toda parte onde se soffre, visao de esp~r~nça de outro mun-1 mães, os exemplos dos antepaJ•I 
por onde uma alma se debate en- do e da fellcidade sem termo. sados não ;Jassam aos filhos stj 
tre o bem e o mal, entre a re-1 Todavia a vocação nem sempre o sangue qué! ell<!s receberam não 
signação e a revolta. entre o in- se apresenta como um declive fôr regenerado p(la agua do ba..' 
sulto e a vfngança, entre a vida suave e. insensível que torna o ptlsmo, que o oudt·~ dé'rrama, si 
e a morte, a elle rião veio, o padre, trajecto facil como se verifica so- o alimento da PJma não fór dacto 
com seu coração de pae. O' almas bretudo nas almas radicalmente com o leite matr:rnal, si a ins• 
inquietas, golpeadas, cansadas da bôas para quem a vocação se as- trucção e a preparação á vida 
vida, o padre toma parte no vos- semelha ao instincto que Deus não forem acompanhadas dessa 

so soffrimento, nas vossas inquie
tações, nas vossas tristezas, elle 
vela sobre a vossa volta a Deus, 
sua mão bemfazeja vos faz sentir 
a efficacia da graça intima e pe
netrante da virtude sacramental 
que pela imposição das mãos, mu
dou, ao pé do altar, o homem 
que vos fala e consola, num anjo, 
intermediarlo entre Deus e os ho-

deu a todos os seres. e no meio educação mais elevada que no 
do oceano das creaturas os atira coração lança raízes do salutaJ: 
a Elle. (Paraizo, I, 113-114). temor de Deus. ·' 

A's vezes, nas horas turvas da Quem dará o alimento esplrl1 

mens, ministro de Deus, que dá 
os conselhos de pureza, de magna
nimidade, de paclencia, de perse
verança. de doçura, de humildade, 
de perdão" .. 

vida, quando a alma é sacudida tua! a tantas creanças que pe1 
entre a illusão e a decepção, en- dem o pão? Quem servirá de guia 
tre ·o· Ideal que sobre as azas po- a uma mocidade ignorante dos 
derosas do sacriifclo, eleva-a bem perigos da sua idáde? Quem 
alto a regiões que já não são mais apoiará as almas já Iniciadas no 
da terra. . . e as sereias de mil caminho da virtude para que at..Í 
faces que a labios sequiosos offe- tinjam os oumes mais altos? E 
recem a taça embriagadora dos até quando tantas almas soffre
prazeres e dos amores da terra ... 
então a vocação é; um caminho 
acerbo e difficil, é uma corôa fei
ta de duros contrastes e de lu
ctas interiores. 

doras e perdidas, tantos trabalha ... 
dores afastados da Igreja tendo 
sido reduzidos por falsas doutr1-· 
nas de miragens seductoras, até 
quando esperarão a palavra do O DESABROCHAR DAS 

VOCAÇÕES Outra vocação será o fructo de pastor que os reconduzirá ao 
uma decisão serena e viril; será aprisco, que aliviará sua mlserla/ 

"Essa vocação divina ao sacer- o sello de uma victoria intrepida e curará suas chagas e que os di•' 
doclo póde se manifestar de mui- sobre a atracção de affeições rigirá e os conduzirá até O port~ 
tos modos. ephemeras e de paix8es humanas." de salvação?'' 

1 

Homens que 
trabalham 

Se V.S. esqueceu-se de tomar hontcm, á noite, antes de dormir, duas 
colheres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo de agua, não 
esqueça hoje. 

Tome duas colheres de Ventre-Livre hoje, á noite, antes de ir para 
a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer. 

Nos paizes mais adeantados do mundo os homens esforçados fazem 
assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estomago, os 
intestinos, o figado, o baço, os rins, a cabeça, o sangue e as arterias, os 
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfeita saude. 

Faça como elles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir. 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago e intesti

nos, e ?s limpa das substancias infectadas e fermentações to:ls."Ícas, 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás arterias, 
ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao coracão 
(pi:incipalmente ao coração), rins e a todos os orgãos do coroo. 

Tom.e Ventre-Livre hoje, á noite. 

* * * 
Lembre-se sempre: 

Ventre-Livre não é purgante 

* * * 
Tenha sempre em casa 

- alguns vidros de Ventre-Livre 

·~ 
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P~CAR TA TRABALHANDO ACÇÀO CATHO~CA 

Frei Pedro . SINZIG, o. F. M. 1 desprezo dos homens se revella o a p o S· i ·o 1 ·a d u 

• nos escrlptos de var!os dictadores o 
, modernos? Tudo Isso, entretanto, é ff A palavra apostolo vem do gre- tola.do foi sempre necessario at 

jade São Vicente, em Neuhausen,! Das_~olumnas dos jomaes sabe- 0 50 rimento perceptivel, pro- go "apostello" e slgniffoa·missão, approvação ·.,d!t Hierarchia eccle,,; 
perto de Munlch, um nazista des- se mmto pouco daquillo que, de fundº• mas ha. outro, mais com- acto de enviar. .siastica. · · 
pedaçou a pia baptismal e a cruz facto, está acontecendo. Orn vem movente. Quein pensa naquillp o. primeiro e verdadeiro apos- · · , n . A Acção Ca'thdllca, ~o emtan.... 
do altar-mór. Foi preso e proces- a noticia de se proceder ao ln- que se passa na alma dum velho · tolo, o "enviado", por excellen- to, não tem ap..~ .Bllª a.pprova-i. 
sado. Teve, então, a imprudencia ventaria de todos os bens e pro- padre que, a vida toda, traba- ela é Jesus Chrlsto, conforme El- ção mas a sua . '\'l;ocação, a, sua( 
de declarar que faria outro tanto priedades das Igrejas na Austrla; lhou na vinha do Senhor? Os fi- le mesmo se declara "enviado pe- missão. E' a pro"Ptia-- liiera;ch1aí 
cm toda uma série de igrejas. E - ora desaparece O dlarlo Ger-. lhos daquelles que por ell.e foram 10 Pae "· que chama o leig6 a seu &é:t'vlço.j 

ff 
·to i d · Assim porém que cumpriu sua 

o e e1 dessa declaração? o ho- mania que, pelo menos com O seu ens na os na Religião, agora cer- missão pessoal na terra, levou al- E Pio XI declare;~ no seu d~~ 
mem, longe de ser punido, foi nome, lembrava gloriosa tradição ram os punhos contra elle e acon- guns dos homens, que com E!le curso aos dirigent s da Acção_ 
posto em liberdade! cathollca: _ num dia é prohi- dlclonam em sua cabecinha as conviveram mais intimamente á Catholica de Roma, ·, 19 de Abril: 

Que impede que, agora, realize bido O Boletim Ecclesiastico de ldéas dos padres que lhes foram colllna da Ascensão e lhes deu de 1931: "O chama 
O 

do laicatoif 
o seu proposito? Que impede que Berlim; _ no seguinte prendem- transmlttidas pelas mentiras dos um mandato: "Ide por todo o á pa~cipação no a stola:~o b:l.e"' 
outros nazistas fanatizados sigam se padres a pretexto deste ou da. processos de ;moralidade. Só os mundo, pregae o Evangelho, a to-, rarch,tco coinstlt~...,,~~ Ve?

d
adei-t 

da creatura. Aquelle que crêr e ra,,e propr a vo......,.=·'\ 
o seu exemplo? Este caso, e mais quelle artigo, 0 que ainda tem que sabem até que ponto se ele- fôr baptlsado será salvo; 0 que Esse mandato con1:o q~ en-, 
um ou outro, tornaram-se conhe- por consequencia a suppressã.ó do va o amor duma alma sacerdotal não crer será condemnado.,, xertou ou mcorporou a,. Acçâl> Ca-
c!dos; quantos, porém, continuam jornal; _ hoje, Rosenberg (pa- o, Chrlsto, poderá fazer fraca idéa (Marcos, XXI, lS,lG.) E elles, thollca na Hien,rc~, ppdend~. 
occultos? gão declarado) é nomeado e!- do que soffre um sacerdote quan- depois d_e receberem O Espirito ~ff!.p:nar-5; <i1;1e e:xlste en,tre eir,.. 

E' quasi diariamente que lemos dadão de honra da cidade (ca- do se 'roubam almas a Christo. SO.nto de medrosos que e:ra-m ua-oruo::> 110
~

0 ~ 'l:lµtt\-S!IS 
para vender ª de Beuron, de fa- do fechamento duma escola de thollca) de Muenster; _ ama- E os paes, bons paes catholi- torna~-se valentes e sah~m •.. ~-~- 1 tre .0 braço e <> corpo~ e~tré ,o 
ma mundial. · Ouçamos, porém, o religiosos: - da expulsão de frei- nhã, elle recebe a dlstlncção dum cos que ainda conheceram á. AI- lo mundo ensinando e baptlsa-n- ramo e 

O 
tronco da arvo\':'e ' dfs.. 

~ue, _sobr~ o . tr~balho incessante; ras catholicas duma casa de sau- telegramma do Fuehrer; - de- iemanha christã! ... com quanto do.A mi~o que Jesus lhes .....,_:ns· - ,~! ~~~:~ C~~~1~~ê!~ seu .:48nual,' 
a Pl_care ª nnzista, nos conta o Ji de e da sua substituição por frei- pois da manhã é ouvido O sr. cuidado transmittiram a seus fl. •u• 

iruper10r Der Deutsche Weg, de -"- pardas,· _ da pr·i·sa-o quasi· Ih h mittiu foi por elles transmitt_ ida? Nisso reside ~ndeza,, __ ·o m!.í: 

Registramos, ha uns 2 mezes, a 
voz de um profundo conhecedor 
cio nazismo que annunciou, para 
Janeiro, o fechamento de todos 
os conventos e institutos da "Al
lem&nba-maior ". O mesmo regis
tro foi feito, em outros paizes, 
pela imprensa independente. Fal
tou, até agora, a sensação dum 
golpe subito que acabasse com 
tudo duma vez, mas proseguiu o 
trabalho surdo da picareta que, 
füa por àia, faz d~smoronar es
te ou aquelle muro, esta ou aquel
la casa. Ainda hontem, um in
tellect:. ,1 da Hol!anda nos com
municou que os Monges Benedi
ctinos vcnde.am a celebre Abba
dia de Marii 'Laach, na Rhena
nia (foco de piedade, sciencia e 
arte) e que estão em negociações 

·- Strelcher (J.udeofago), por fim o os ª erança chrlstã! E esses á Hi hla E J i ti · la ó d _._ A "~ Ol4_!lnzaal, HoJianda, a 22 de Ja-1 ct1·ar1·a de padres por um serma-o filhos - 1 d erarc cc es as ca'. ,: ! gre, P de-.se ·'-"" . . ,«:~,ea..-. 

1 

sr. Rust e o lnevitavel Goebbels; • agora, sao eva os a com- Vieram os dias agitados :e cç,i:,.. tholica que torna tttn :shnple&Jel•' 
nelro p.p. e de sua deportação para Dachau _ dias depois é suprimido um metterem . sacrllegios contra .o fusos em que vivemos e ~ gr~llde go participante do ~postoladó :a... 

"Neste momento, o Osservatore 

1 

(campo de concentração), não livro cathollco, sendo protegido Crucificado, e a quebrarem -as ja- e saudoso Pio XI, o •papa for- ·cerdotal. ; i'. 
Romano está contando um facto faltando varlos assassinatos de um antlcatholico; _ filhos são nellas aos paços episcopaes! midav:1 do seculo XX, l;pstitµiu A razão de ..ser desse aJl()StO]a.· 
communicado pela c. P. Na igre. padres. tirados a seus paes, porque es- Pensemos tambem nas lacunas a Acçao Catholica, pela qual chá- .do . está porém no ,mandato, :l'.lâ 

b t · mou os cathollcos leigos. _a par- missão que foi Ad-Aa :por · Tn_,~ aos 
tes são cathollcos, em vez de se- ª er as por esses homens sem al- ,....... =-ticiparem do apostolado ''hierar- Apostoles e nos é .datla, .hoje, .:pe-, 
rem nazistas; - quanto ás Cu- ma em tantas familias! O pae chico, tornando-os assim "man- la Hierarchia. : 
rias episcopaes, o documento de eStá num campo de concentração datarias da .híerarchia ", como es~ .' E' uma· co:lsa.. tão :espantosa, 4' 
Friburgo informou largamente so- ou foi obrigado, por força, a Ir sa é "mandataria de Christo." .: · uma -graça. tão est~rida, .'tlue :o 
bre as exlgenclas que se lhes fa- trabalhar em Jogar longínquo; - Jesus disse aos Apostolos: "As- leigo, apostolo da Acção Catholi• 
zem. um filho mais velho já é assas- sim co moo P;ie me enviou as-. ca, se sente como que esmagádo 

com tudo isso, não falamos sino na SS; - outro teve que sim vos envio; vos escolhi e vos e ·no dia em que fudos os catho• 
1 destinei pa=· __ irdes pelo mundo licos chegassem a ·com. prehendet' 

ainda dos ataques nru imprensa em grar; - e, por cima, esse me- 1 • .,, d evar fructos de vida .. .-" (São· o sentido da Acção Qatholica; o 
do partido (nazista). Não ha um 0 • esse medo ininterrupto, de João, XX, 21; XV, 16.) mundo, num relance, -sé tràns-
unlco numero que seja do Sch- ouvir bater durante a noite e ver A Igreja diz. hoje aos leigos da formaria e terlamos, em pleno·~ .. 
warzes Korps, nem tão pouco do levada mais uma vlctlma ! Acção cathollca: "como Chrlsto culo XX, a vida, doo chrlstãos 
S-A-Mann ou da Bewegung, sem Além do mais, vem ainda esse me ·enviou, assim vos envio: vos. da primitiva Igreja. ·· 
artigos ant!cathollcos, muitas ve':. soffrimento silencioso, invlsivel, escolhi entre todos os catholiços, · Para comprehender, poréni, · ar 
zes de repugnante odiosidade e pela sorte da Allemanha. Ha · um para irdes no melo da sociedade· ·graça desse apostolado ;participa .. 
vis. Offensas ao Papa estão 'ai- patriotismo tanto mais genuino, levar fructos de vida espiritual." · do, é necessarlo, antes de tudo, a: 
t quanto · f t d Por conseguinte, a Acção_ ca..-: comprehensão exacta da maravi .. 
ernando com discursos atiçado. mais a as a o de frases d I is thollca alguma coisa mais ql.\e: : lha do sacerdocio catholico. E·· 

res contra as democracias. e nac onal mo e de fanfarrona- · um simples apostolado auxiliar lé necessario vêr no Padre, não ai 
Não esqueça nlnguem que em das. Era esse O patriotismo da um apostolado offlc!al, visto rea:- pessôa humana em si, -màs.ac'tuel .. 

toda a imprensa do 3.º Relch, mãezinha que chorava ao ver lisar-se por um mandato expli- le que recebeu de Chrisoo a mít• 
sem excepção das revistas, ou não passarem soldados estrangeiros, cito da Igreja. · são sublime de -pregar o ~va·a .. 
se escreve mais cousa alguma do depois da guerra, pelas pontes do _ E' claro que para fazer apos- gelho e de salvar .-almas. 
chrlstianlsmo ou, então, ataques Rheno. Que são, entretanto, es
contra o chrlstianismo, mentiras sas lagrimas' deante dessas ou-
e calumnlas. tras, choradas porque o povo al

Delxamos ainda de folhear 11_ lemão se tornou infiel a sua mls-
vros escolares, e de dizer como 

O 
são chrlstianisadora, e se appro

enslno religioso é abolido metho- xlma dia por dia mais do abys
dlcamente, - como é banido O mo! 

Gimnasio S, N .. de--_·Sion 
()fF_ICIA:LtZADO , 

7-dias.em ._re.vista 

Antigo Testamento, _ como se Eis o Kulturkampf quotidiano 
faz outro tanto ao apostolo São e suas vlctimas. O sequestro dos 
Paulo. Tudo isso, é como uma tor- bens eccleslastlcos, nisso, apenas 
rente de lodo que, sem cessar, tem papel secundario. O mais 

. corre p~r cima do povo allemão, te_rrlvel é justamente aquillo que 
tocan<):o tudo e sujando a popu- nao constltue nenhuma sensação. 
lação toda. O sensacional chama a attenção; 

Â entrada ,,Para a:s internas se effeétuará no tlia 
13 de Março de 14 horas em diante, as semi-inter
nas devem estar no Cofüigio no dia 14 ás·S horas, 
as pequeninas do 'jardim da inf-a.n~j~_;eó.meçlil:rão ..•. 
as aulas ás 12 horas río' dia 14~ · ·· -- · · 

(Conclusão da 2, pag.) as duas potencias. Transcrevemos Não é tudo ainda. Fazem par- levanta, talvez, protestos no mun
alguns topicos desse te!egramma: te desse Kulturkampf (luta con- do; desperta a solidariedade da ·rez declarações pessimistas, a 1.-es

peito do futuro do carnaval, di
zendo que as difficuldades se 
apresentam, não só em relação ao 
Poder publico, mas tambem ao 
cqmmercio que, de anno para an
no, reduz o seu auxilio ,aos clu
~s. Os 30:000$ de subvenção des
apparecem todos, reverte1'ldo aos 
cofres publicos em impostos, li
cenças e outras taxas. AssiI u, tudo 
parece Indicar que o tradjcion.al 
carnaval carioca desappa'recerá 

"Roma, Fevereiro. (Via aerea) tra a religião) as offensas da di- sociedade humana. Cortam mais 1 

- Desenvolveram em Roma, du ~nidade humana, - a tortura de ~undo na c~rne_ as co7rentes que A 
rante algumas semanas, entendi- mnocentes, - 0 assassinato quo- inguem ve; sao mais ardentes 
mentos entre os governos da Ita- tidiano de pessoas que cahlram as lagrimas que se choram em l ,t 
lia e da U.R.S.S. para o esta no desagrado. Cahem na vista as plena solidão. 
beleclmento do accordo commer investidas e demolições, em gráu Será um quadro sombrio que 
eia! de que mandei noticia cabo- malo1' ou menor, do palacio do ahi pintamos? Na realidade, é 

DOsicão dos catholices 
perante o radio e o cinema - :,,_/ 

1 1 
O radio e o cinema. augmen- • Diversas cidades têm tlalas· dei 

tam -cada. vez mais seus cam- projecções catholicas. Temos ai 
pos de influencia, Por isso é critica catholica, que _ol'ienta o 
necessario que os catholicos me- espectador inru ;escolha de lfil•\ 
ditem sobre as consequencias anes, / 

mesmo. 
Seja como fôr - concluiu o 

entrevistado - este foi o ultimo 
carnaval em que trabalhei..' En
cerro aqui os meus 25 ann.os de 
actividades carnavalescas, pé,rque 
reconheço que é impossivel zatis
fazer a tanto encargo e a ·tanta 
·ex!gencla." 

E ainda ha qtiem supponha 
que o commercio do Rio lucra 
com o carnaval em virtude do 
affluxo de · turistas. Se ass:im fos
se, deixaria elle morrer o .carna
val, . quando gasta milh~s de 
contos em reclame? 

* O "Diario de S. Paulo" man-
tem um serviço telegraphico pro
veniente da Italia, de onde é di
rectamente transmittido a<1 Bra
sil. Esse serviço, que tem um co
lorido evldentememte fascista, 
sem o qual a policia italiana não 
o toleraria, é, aliás, muito infor
mativo e interessante. 

E' curioso notar que nesse ser
Vlço telegraphlco se incluiu na 
semana passada uma informação 
sobre o accordo col'nmerclal italo
russó, que mostra a intensidade 
das relações commerciaes entre 

graphica. Cardeal Innitzer, do cardeal nessas trevas que se manifesta 

O 
Faulhaber, do Bispo de Rotten- uma luz maravilhosamente con-

accordo é de largo alcance, 
de importancia muito maior do burg, do Bispo Conde de Galen soladora, pois desse soffrimento 

que a t 
mas... quantas outra-s reslden~ renascerá o chrlstianismo, de ta-

que apresen avam os pre 1 1 
cedentes. A Russia fornecerá á c as foram saqueadas no 3.º Reich, ce mas bella e mais divina, do 
Italia, entre os productos cons e roubadas, sem justificação ai- que o anterior. Nessa guerra fol". 
t~ntes da relação;: grande quan- guma! mam-se soldados de Chrlsto, taes 
tidade de materias primas com- Damos noticia da profanação quaes a epocha presente os re
bustlvels, entre as quaes gazoli- de nossas igrejas, mas foram ata- clama. Os que hoje soffrem, um 

Cada t b dia saberão consolar: um olhar 
na, oleos minera,es, manganez s am em casas de Deus de 
madeiras, carvão, sementes, de~ outras religiões, o que não deixa para a Hungria e a Polonla faz 
terminada especle de gramlneas, de ser igualmente Kulturkampf. ver que o catholiclsmo, lá, pas
etc. ~ ~o sará por golpes semelhantes aos 

oa PAULO M,QDAS do 3.0 Reich. 
Considera-se, tomando-se por 

base calculos feitos pela embal- CHAPll;US 
xaaa sovietica, que ª cifra das M me. C armen 
respectivas exportaçõ_es e Impor R 
tações entre os dois ·paizes poss; : ua Sebastião Pereira, 21 
alcançar a somma annual de um Teleph. 5-5795 
blllião. Tal 1mportancia, já por Não temos filial 

si consideravel, :surgirá em todo 
seu alto valor, quando se relem
brar que, pelo ultimo tratado, o 
valor das trocas se mantinha na 
base dos quatrocentos milhões de 
!Iras." 

"E' interessante registrar, 
accentua a noticia - que justa
mente nestes dias foi assignado 
outro importante accordo entr>; a 
Allemanha e a Russia dos Se-
viets." 

Nlnguem ignora, hoje cm dia, 
que não ha boas relações com
merciaes sem boas r0Iações diplo
matiéas. 

Affligimo-nos pela sorte dos nos
sos padres, e do vlgarlo Niemoel
ler e seus confrades de crianças, 
- mas ha tambem attentados 
contra leigos catholicos, o que, 
do mesmo modo, é Kulturkampf. 
Que aspecto, hoje, . apresentará 
Schuschnigg? E o burgomestre 
Schmltz?.. . São nomes symbo_ 
Ilcos para centenas e milhares de 
pessoas. 

Estando ameaçados todos os pe-
quenos paizes em redor do 3.º 
Reich, não o estão menos os ca
tholicos. Ainda que o cathollcls
mo floresça, como aqui entre nós, 
na Hollanda, não passaram ain
da 6 annos, que havia um ca
tholicismo igualmente florescente 
no 3.0 Reich, não havendo, en
tão, ninguem que tivesse acre
ditado num quadro no futuro 
como hoje se tornou real. ' 

l!Jlll!lllllllllUIICllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllCIIIIIIIIIIIIClllllllllllltlllllllllllllClllllllllllltlllllllllllllea' 

1 Alfaiataria "Esperança" 1 

Dia por dia, o carro de Thes
pis (criador do palco attico) du
ma Justiça que enlouqueceu, an~ 
da atravez do paiz, sendo arran
cadas as victimas da casa dos 
homens, como o carniceiro arran
ca o gado dos curraes. 

Pequena passagem duma carta 
recebida ha pouco, nos mostrará'. 
o.té onde já chegamos e que já 
não ha necessidade de grandes 
golpes. Num vapor allemão qual
quer, que contava entre os passa
geiros alguns padres, a tripula
i;ão quasi toda era catholica, sem 
nenhuma hostilidade contra a 
Igreja. Não havia dia, em que 
não podessem ter assistido á san
ta Missa; não o ousaram, porém. 
Cada qual receiava que, indo á 

1 ;::: :o::::A EM 10. ~RESTAÇõ$S 1 
Acab·amen_;; f erfeito j 

R. da Coiisolação, 156 ~ Phone 4-7034 j 
1aumm1mcm1mm11[ll!llMNIIIICllll!UlllllWIIUIIIIJIUUJllll!fflfflUUIUIIHIUUuuil 

de Missa, estragaria todo o seu fu
-------------- turo; deixaram, pois, de ir. Dei. 
Por ser util, recorte e xaram, com pena. Seus filhos 

Tereis esquecido, que monte 

tambem deixarão, já sem o sen-gua rd e tirem ... ,, 
A picareta, sinistra, - mir. 

centenas de milhares, milhões de 
de picaretas estão trabalhando 
dia e noite para derrubarem o 
christianismo. A ordem sensacio
nal de se fecharem, num mesmo 
dia, todos os conventos e institu
tos religiosos, póde não vir: o 
trabalho das picaretas ornadas 
com a cruz swastlca, não será 
menos diabollco e funesto. 

Estudar sozinho exige orien
t~ão. Recorra ao Prof. Dr. O. 
Guimarães, que solucionará suas 
duvidas por correspondencla, 
corrigindo suas lições, systema 
unico, 20$000 mensaes. Redacção 
de catas, etc. Correcção e re
visão de provas typographlcas 
Busca e remessa de livros novos 
e usados. Outros serviços. Rua 
Fero Le~e. 113, :releph. 3-8495. 

que resultam do radio e do ci- Já é alguma cousa, ane;s ê/ 
nema mal oriente.dos. ;pouco. Precisam os catholicos' 

O saudoso S. Radre, Pio XI, brasileiTos apoiarem· to<las a,s dni, 
na Encyclica "Vigilan'ti Cura", ci-ativas 'Para. a. complete. mora• 
,poz de sobreaviso os catholicos lisação <li> rodio e do cl-nema. : 
quanto ao ci,nema. O Cardeal 
Pe.celli, -ta.mbem -escreveu a rés
peito do -r.adio. Agora o Cardeal 
Vero-ier, Arcebispo de Paris, em_ 
uma. Carta aos catholicos fra-n-
cezes, aborda o ,a,ssumpto, mos
trando qual deve .ser a posição. 
dos ,catholicos em relação ia.o 
radio e ao cinema. Mostre. a 
enorme influencia alca.nça'<ia ;por 
,essas ,invenções modernas, d
ta-ndo cifras altamente signifi
ca:ti v-as. Basta dizer que 300 mi· 
!hões de -pessoas ·se .reunem .se
manalmente ,nas saias d:e pro
jecções, que ,são •902.000 no mun
do -todo. Existem 87 milhões de 
apparelhos .receptores _de ,radio 
no mundo. Dos frequentadores 
de cinema, 75ojo .são adolescen
tes ou elementos ,popula,res, nos 
quaes a influencia >Cinematogra
phica é muito .maior. Por isso 
se verifica o grande perigo que 
representam o ra,dlo e o cinema, 
mal orientados como são. O Ca.T
deal Verdier incita os catholicos 
a. fazerem uma "verdaideira. cru
zada para moralisarem o cine
ma ·e o -radio". 

J . .STRAUSS 
• .. ... ~. • • ·~ _:;.,i .. 

-Dentista 

·• 5$ obturações •e ex:trahções sen1l 
dôr. Plvot',s, 25$. Coroa;s 49$-t/ 

Dentadura ,completa 150$. 4 

• RU.A DA PENHA N.0 1M 

CONGRESSO REGIONAL DA 
ORDEM TEROEfflA DA 

PENITENCIA 

Realiza-se nos dias 21,- 22.,e 2à1 

de Abril ,p.f., :n Capital Federal 
mais um Congresso da-s Venera.-) 
veis Ordens Ter.ceiras <la. P-eni-<
tencia, :no qual deverão :tomar; 
;parte a-s Fraternidades · dos Es-: 
tados de S. Paulo, Minas, Espi.,.' 
rito Santo, Rio d-e J:a.;neiro·e Dis,.! 
trito Federal • · São convidadas Aqui no Brasil já conseguimos 

alguma cousa. Temos estações as fraternidades sem disti-nção' 
emissoras de -radio catholicas. das diferentes obediencias. 

Alfaiata;ria lngleza 
Acce1tamos · FEITIO de ternos, trajes ·'de .rjgor 

e tailleur. 
PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras naciom,ea • .·.·. 
eatrangelras. 

Rua Benjamin Cónstantt, 159-161'. 
TELEPHONE: Z-59'16 

( 

.. 



:Sló Pauto, 5 'de Ma:tço dê 19:3~ 
L' E G TONAR l=C2a··================~"·'=:·• ==.._=5=='Á 

:Eleita a nova mesa administrativa 
da Or·dem Terceira da Peniten.c.ia 

Sob a direcção do R.evmo. eé d·e Taubaté (Benjamin Ne
gri-ni)_. 

SECRETARIO - Ir.i;não Ivo, 
reeleito á~atai Spozato), 

VICE-MESTRE: DE. NO'VIÇóS 
- .. Jrmã.o A;ige\ico (,André S11~ 
vei-lo Boneii). / 

Frei Thiago Maria de civedl
ne, foi eleita a ,nova Me{!a Ad
ministrativa da V. O. T. da. 
Pehltencla· do Convento da. Im
macula-da Conceição, tendo sido 
os novos titu~s dos diveraos 
,oorgois emposs!J.ilPS no primeiro 
<lomingo de Màl-ço. 

MESTRE; Dl\) DISÇ.IJ;'LI:t:<:A -
VICE-SE:óRETARIO - Irmão Ii;-n'ÍÍio 'Aff~nso, reeieito (Fran

Conrado d:0 Cor1tçã.o de Jesus, ti~co Antonio' Ta:iiá;(s'i). 
ree!ei'to (José Carlos Cezar Mi
né). 

São ell~s os seguintes Irmãos: THESOUREIRO - Irmão Ju
lio, iteeleito (João Baptista Ces

MINIS'!'RO - Irmão Salva- sero). 
, .dor de Rio C!n,ro, reeleito (Dr. 
.J.osé Gonzaga Fvanco>,_ MESTRE DE NOVIÇOS - Ir

mão Luiz Maria (Leopoldo Glo
"VICE-MINIS TRO - I;rmão Jo- 80 Sobrinho). 

CONSELHEIROS - \. Irmão 
Diogo, r'i;:~i•elto ,(Ernes'to Montei
ro - Irnião José·· de S. Paulo, 
:rMlelto (Thomà.z de Aquino C. 
e Silva) - Irmão Leão Itu', re
eleito (João Bll.ptista de Souza) 
- Irmão Es'tanislau Kostha (Jo
sé Gonzaga Carvalho). 

Critica Cinematogras,hica da A. J. C. ·,:: 

Orientação moral dos espectacu/os 
Orientação Moral dos Espectacu~ 
los - Critica Cinematographica 
da Associação dos Jornalistas 
C.atholicOS· 

O ANJO DA FELICIDADE 

. (da 20th. Century Fox, com 
Shirley Temple} 

guez. A comicidade que envolve 
. todo o filme muito atenua essas 
falllas, mas mesmo assim não 
póde ser visto por crianças e ado
lescentes. 

cotação 
adultos. . 

1 • 

Acceitavel para 

MINHA IRMÃ DE CRIAÇÃO 

Pelo desfecho correcto e pelas 
scenas repassadas de espir!to 
christão, podemos approvar o 
iresente filme, dizendo que póde 
ser visto por qualquer publico. 

Cotaçã.o - Bom. 

O PORTO DE SETE MARES 

(da Metro, com Wallace Beery, 

t f!l (da Ufa, com Meg Lemonnier e F-nk Morgan e Ma,ureen Desenvolve-se es e me em · •w 

h ir ~enry Qarat) ')'Sull1'van) torno da vida de um engen e o, 1 

que, por difficuldades do com- Temos aqui uma comedia fran-
mercio, vê-se impossib!l!tado de ceza contando a' vida de um ar-

. aproveitar seus projectos, sempre tista famoso. Grandes peripecias 
grandiosos e potisso mesmo dis- de uma jovem para approx!mar
·pendiosos. Um ··engano da, prota- se de seu astro. Multo canto e 

·_·gonista principal produz situações musica. Varias scenas são apre
. · interessantes aué se destinam a I sentadas inconvenientemente, bem 

r;sí'i1ver'·a questão-:-Ao lado dessa 
, historia, um pequemo romance. 
amoroso. Tudo é apresentado com 
discreção, motivo pelo qual póde 

·;o filme ser visto por qualg\ler 
l)Ublico. 

Cotação - Acceitavel. , 

SEMPRE A MULHER. 

·:(da, Oolunibia, com Joan Blon
dell e Mel\'yn Douglas) 

comedi.a policial, em que o dê; 
:tective é substftuido por um ca
sal amalucado, sendo a trama re- · 
solvida espalhafatosamente pela 
protagonista. Diversas scenas pec
cam por indiscreção. Além disso, 
ha um caso de infidelidade con
jugal não esclarecido, dois assas
·s1natos e uma sce:na de embria-

como, dia.logos de significados 
maliciosos são bastante communs 
Por esse motivo e ainda pela fri
volidade do assumpto, o filme não 
póde ser aconselhado ao publico 
Os adultos de espírito formado 
encontrarão nelle, apenas uma 
comedia. 

cotàçãõ' _:i"estrkto.. 

JULIKA 

(da. Folies de Viena,, com Paula 
Wessely e Atilo Hor'.·izer) 

Uma jovem camponeza hones
ta, piedosa e trabalhadora, im
pressiona e con,segue levar para 
o bom caminho um official do 
exercito. Este rehabilita-oo de 
uma fallencia completa, graças 
ao auxilio da jovent, 

. ·· 1.,.-~~~~~~~~~i·~~~~j:~~'\'~;'i'.+:~'.+:'.+:'+''.+''.+''.+:~i·'.+0~~:;;;,~~;iti'.+'~~-

· r cvm·n·as 10 ... s. an tü .. Al~Crt ü "I 
;.; (Sob inspecção federal permanente - Classificação excellente) ;+; 
$ Externato dirigido pelos Padres _Carmelitas ~; 

N * -~ ~ ~ 

~ Curso Primario: em funccíonamento - Horario: ;z 
;! de meio dia e meio até 161/2. - Curso Secundario: ::; 
~

1 Acham-se abertas as matriculas até o dia 14 de :..' ~., ~ 

~ março inclusive. As aulas terão inicio no dia 13 do :., 
~ ~ ~ .. mesmo mez. - Horario: das 8 h. até 12 horas. ·+· 
~ w 
~ *' ~ ~ ~ 
t! '.Acceitam-se transferencias de out~os collegios. !; 
~ ~ 
~ As inscripções para os exames oraes e de :~ 
~ 2.ª. épçç~ ~~rmi~am em· 2$ do corrente. ~: ~- * ; ~ ~ 
~ ~ a Rua Martiniano de Carva1lio, 156 !i 
~; Phone:; 7-2634 S. PAULO ;:J 
~- . . ~, 
~;:+::+:~:+::+::+:~: .. ~~:+::+::+::+::+:~:+::+:~:+::+::+::+::+::+::+::~:+::•::+::+::+::+::.-:o,:+:~~:+::+::+::,: 

Não sabemos qual o mtoivo do 
seu titulo, pois durante o desen_ 
rolar do filme vemos poucas sce
nas marítimas. O enredo está 
quasi todo baseado nas desventu
ras de uma jovem, que comette 

· grave falta, vindo mais tarde sof
frer as consequencias de seu mátf 
passo. Ha situações de!lcadissi
mas, phrases um tanto fortes, o 
que concorre para que a pelli
cula seja classificada entre as 
q1.1e só podem ser vista por pes
soas adultas de ·criterio formado. 

Cotação - Restricto. 

OS HOMENS SÃO UN'S 
TROUXAS 

(da. Warner, com Wayne Morris 
e Priscilla Lane) 

Este filme aborda um impor
tante problema da vida social mo
derna: deve ou não a esposa tra
balhar fóra do lar? O enredo, 
apesar de bem intencionado, con
tem varios trechos inconvenien
tes, como sejam: intimidades de
masiadas entre namorados, phra
ses• de significação dupla, etc .. Re·
sumindo é de nosso parecer que 
os adolescentes não pódem assis
tir este filme. 

Cotação - Acoeitavel para 
adultos, 

FILMES QUE SERÃO APRE
CIADOS NA PROXIMA SEMANA 

"O COW-BOY E A GRAN
FINA" - Acceitavel, pela "Le
gião da Decencia". 

"PATRULHA SUBMARINA" 
- Acceitavel, pela "Legião da 
Decencia ". 

"A ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

fundada por 
Jackson de Figueiredo 

Dirigida por 
Tristão de Athayde 

Assignatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sawaya 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio 

N.0 3005 - C. 2 
Telephone: 4-0347 

CAPITAL 

EVANGELHO 

A 
Em Cesaréa de Philippe, por uma 

revelação especial do Pae, Pedro, 
em nome dos Apostolos, professára 
fé na divindade de Jesus Christo: 

aterrados prostravam-se em adora
ção, o Pae Celeste d:a,va testemunho 
do seu Divino Filho: "Este é o meu 
Filho bem amado". · ·· · · 

Era bom que aos apostoios, des
tinados a testemunhar a agonia do 
Gethsemani, offerecesse Jesus para 
confortal-os anteriormente o espe
ctaculo magnifico da sua transfigu
ração, bem como, a homens tão tar-

"\ 

"Tu és o Christo, filho de Deus vi
vo". - Seis dias depois, toma-o J e
s us a parte com Thiago e João, sóbe 
a um monte e dá-lhe bem como aos 
companheiros mais uma prova es

tupenda irrefra. · · · dios no reconhe- ) 
6ave1 de sua orí. 
gem divina. , 

Transfigurou-
1 

3e aos seus olhos 
manifestou - lhe 
toda a gloria que 
era devida á sua 
natureza huma-
na, graças á u
nião substancial 
com Deus. Para 
corroborar este 
facto, ,Moysés e 
Elias, a Lei e os 
profetas, os ho
mens mais 
eminentes 
do Velho Testa
mento, os mais 
acreditados re
presentantes de 
Deus na terra, 
alli appareceram 
par a render 

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA. 

São Matheus, cap. XVII, vers. 1-9. 

.Naquelle tempo, tomou Jesus a Pedro, Thw· 
go e João, seu irmão, e conduziu-os de parte 
a um monte elevado, e transfigurou-se deante 
delles. Sua face tornou-se refulgente como o 
sol, e seus vestidos alvos como a neve. E eis 
que lhes appareceram Moysés e Elias, falando 
com Jesus. Tomando a palavra Pedro disse a 
Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, si queres 
façamos aqui três tabernaculos, um para ti, 
outro para Moysés e outro para Elias. Falava 
ainda elle, quando uma nuvem deslumbrante · 
os envolveu. E sahiu da nuvem uma voz que 
dizia: Este é o meu Filho bem-amado, em quem 
puz as minhas complacencias: ouvi·-o. Ouvin
do esta voz os discipulos cahiram de bruços e 
tiveram grande medo. Porém, Jesus se appro·· 
ximou, tocou-os e lhes disse: Levantae-vos e 
não temaes. Elles alçando os olhos a ninguem 
mais viram sinão a Jesus. Descendo da mon_ 
tanha lhes ordenou que não dissessem a, nin
guem o que viram sinão depois que o Filho do 
Homem resuscitasse dentre os mortos. • • . • 

cimento da pai-::::: , 
xão d o 1 o r o s a 
que, segundo M :: 
Escripturas, de-···· 
via sof frer o 
Salvador désse a 
misericordia de 
Deus para assei' 
gurar-lhes a :fê 
um argumento 
insophis~ 
mavel da divin
dade do mesmo 
Salvador. 

A .nós, ·· â 
t.ransfi. g uração 
de Jesus 
Christo lembra
nos uma grancfo 
e capital ma,){f • 
ma do Christia
nismo. AqÚella <: . 
gloria que Ji;. · 
sus manifes-

homenagem ao Mestre. Por fim, pa
ra que não restasse a menor duvida 
sobre a natureza divina de Jesus 
Christo, o signal proprio das theo
phanias, a nuvem lucida sob cujo 
veu Deus, se m~mifestava ao seu po
vo, veiu·ena tambem envolver o Sal
vador .. E em quanto os apostolos 

tou aos seus apostolos, conquistou-a 
Elle definivamente por seus muitoil 
soffrimentos: "Foi necessario que 
Jesus muito padecesse e assim ên
trasse em sua gloria". Tambem pa
ra nós nossa gloria se condiciona á 
participação nos soffrimentos do 
nosso Divino Mestre. 

"RclcouemoS essa vel~aria arc~eologica para o museu!' 
iffirma um iornaLJaBoista.referindo".'.se. á Religião:·1. 

Os quê afríaá" acreditam que o foi publicado um artigo de Ma
fascismo ,pode ;perf-eitam~nte I rio Rivoir.;, . ~tacando aberta
harmonizar-se -com o eathohcls- mente a igreJa e chamando a 
mo, deveriam acompe.nhar mais Religião de "velharia archeolo
attcntamente o que se .passa na gica". 
Italii. Dia após dia, os factos O "Osservato!'e Romano··, com
confirma.m que o fasclmo é mentando o e.rtigo, faz uma 
igual ao nacional-socialismo em comparação das pri,ncipaes af
relação á Religião. As suas di- firmações <lo articulista, com os 
rectrizes •são paga-nisantes, e principies do Tratado de Letrão. 
chocam-se inteiramente com a o e.utor nega a existencia de 
Igreja. O estado tota.Jitario quer uma ,politica religiosa, o carac
governar dictatorialmente tudo, ter religioso do estado (emquan
inclusive o pensamento, 1mpon-
do-1he as idéas religiosas que 
lhe convem. 

to a Concordata o declaVÍ!i''ci'-' 
thol!co), reduz a conciliação e; 
uma separação e affirma ,a; "ori
ginalidade e prioridade" do xa• 
cismo italiano, anti-catholi'co., 
Distancia-se. ,portanto, do -espl, 
rito fascista d:i. época da Con• 
cordata. · 

Esse artigo, .nu.ma reviste. ru.., 
rígida .por um ministro do esta..' 
do. é mais uma: triste manifes-. 
tação do anti-catholic:nmo do 
actual regímen italiano. 

Uma doutrina com ·esta orien
tação nunca .poderá harmonisar
sc com a Igreja. 

Os fascistas já não procuram 
me.is esccnder as divergencias 
do seu regímen com o ca'tho!i
clsmo. As directrizes racistas, 
antichris'lãs, são seguidas. E os 
artigos contra a Igreja appare
cem na imprensa semi-official, 
e official o.té. 

Os melhores preços e a melhor qualidade - Gene
ros alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas, Biscoutos 

Ainda agora na -revista "Criti
ca Fascista", dirigida pelo mi
nistro da Educação da Italia, 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Êm frente á Ig-reja 

Jmmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
<listrlbuldores da ,. 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das mantelgas) 

'.A.D VOGADOS lndicad r Prof issiõiiãl DR. MARCOS VINICIO 
l\lOREIRA 

Dr. Vicerite Melillo 
~ça da si N'.~ .. 3 -· 2.0 andar 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
'Oliveira 

Dr. JOSE' EGYDro BANDEIRAI JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA I DR. VICENTE BALZANO 
DE MELLO 

Rua 15 de Novembro, 150 - 5.0 • . • 
Rua 3 de Dezembro N.º 48 Raios X - Cirurgia - D1athermie. 

6.0 andar - Sala 6. ªndªr • si 51 -55. • Phone 2• 6365· - Vitalidade Pulpar 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 

Molestias do App. Digestivo •· 
0.110-rectaes. Hemorrhoides, fis.' 
suras, etc. - Cons. R. Benj~ 
Conste.nt, 51 - das 2 ás 4 horas. 
Phone: 2-1693 - Res. 5-3332.,1 

S. PAULO " 

Qua Qul.nitno Bo6~yuva N.0
, 54 DR 

1.0 - Sala 323 -· :Tel. 2-7276.. • . CARLOS MORAES 
ANDRADE 

DE ENGENHEIROS 
Dr. Milton de:-:Souza ;, 

:MeirelÍes 

Rua Benjamin Cons'tant, 23 -
4. 0 andar - sala. 3ª, Phone 2-1986 AMADOR CINTRA DO PRADO 

s. PAULO Engenheiro Architecto 

Rua da Liberdade, 512 - Sobr. Resldencla: Largo s. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Telephone 2-1346 - S. PAULO Cons.: R. Quintino Bocayuva, 3f 
Das 3 ás 5 horas. 

GYNECOLOGIA 

Rua Quintino Bocâyuva N.0 54 Architectura religiosa, collegios, DR. CARLINO DE CASTRO 
1.0 - Bala 319 - TeL 2-0035. DR. PAULO MORETZSOHN residencias collectivas. 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 as 4 horas 

Dr. Barbosa de Barros· 
Cirurgia, molestlas de senhoraa,· 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - n.o 
Predio Itaqueré - Phone 2-2741 
Resid.: Rua Alfredo E!lis N.0 301 

Phone 7-1268 . 
DE CASTRO . Pelo curso de doutorado da Fa-

. Rua Libero Badaró N.0 641 
DR. VALENCIO DE BARROS R. da Quitanda, 139 _ 2.º andar SÃO PAULO cuida.de de Pharm. e Odont. de 
R. s. Bento, 279 - s!loja - si 12 ,Phone 2-6769 s. PAULO 
Phone 2-1796 s. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
Jlua Benjamin constant N.0 23 

~ 0 andar - Sala 38 
Pbone: 2-1986 

Drs. Alvlno Lima, Ernesto. Cha.m
ma e Nilo S. de Carvalho 

R. Quintlno Bocàyuva., 54 - 5.• 
and. - Salas 509 e 510 - Pho

ne .2-7893 - S. PAULO 

<J>R. FRANCISCO P. REIMÃO DR JOS'lll ESTEFNO 
HELLMEISTER . . . 

;';...,, 0 J Rua BenJa.mm Constant, 77 -
_tt,, São. Bento, 224 - . 1. andar - 6.• andar - Phone 2-2988 - Caixa. 
1,JJ.-'lo..!, ;Fhon~ :H299. • s • .P;AU~O :Postal 327a 

DENTISTAS 

Arnaldo Bartholomeu 
Clrurglão-Dentlsta 

Raios X - Diathennia - Clinica 
Dentaria em Geral 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
'.l'elephone, 5-5478· 

S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den

tista do Lyceu Coração de Jesus. 

Especialidades: Pivots, Coroas, 

Pontes, Dentaduras anatomicas 

e sem abobada palatina. - Con

sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 

19 horas - Cons. Rua Direita, l 
64, 2.0 andar, si 7-7 A. Res.: AI. 

Barão de Piraci9aba 499-St~ul!>. 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

Cons.: das 10-11 e das 14 ás 17~ 
Babbados, 10-11. · ' 

PROFESSORES . 
DR. VICENTE DE OLIVEIRA 

RAMOS PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
Da clinica Obstetrica da Fa-
culdade - Clinica Medica - pela Universidade de s. Paulo. 
Hygiene Pre-Natal _. Partos Aulas. particulares de: l\.fathema-
- Molestias de Senhoras _ tica, Physica-Chimica, H. Natu-
Cons.: Rua Xavier de Tole- ral, Musica e demais ma.terias do 
do, 16-A, 3.º a. _ Das 13 ás --- Curso Gymnas!al, _ 

~m:f;~ ~º~-- .::f~1ti~~;t,: l;~~~~~~~l}Q:t~~~~;,;~:r~ 



.. 
Solemnes exequi;;·por in

tenção do Santo Padre 

·,Pio XI 

T~' ~ ~ T O N A R T O 

1 
São Paulo, 5 de Março de 193!f: 

. (1 
,,-···· NA 

R EALISOU_SE no Rio a 27 do . -------------------------------

Emquanto isso, o sr. Negrín. 
chefe do governo, continua a pro• 
palar noticias de que o governo 
communista hespe.nhol acha-se 
preparado para resistir ás ·tropas 
do general Franco' e o sr. Alvarez 
del Vayo, está desapparecido. 

. de pirataria". . . "Comtudo esta

. mos promptos para participar de Aecordo franco-hespanho( mez p. findo soleinne ponti- • Assumiu interinamente a 1.ª 
fica! de "reguiem" por intenção I sub-chefia do Estado Maior do 
;lo Santo Padre Pio XI. Estive- ' ~xercito o coronel Orozimbo Mar
ram presentes O Presidente da tms Pereira, por ter o general 
Republica acomp(Lnhado de suas E~tevão Lei~e de Carvalho_ assu
casas civil e militar, todo O cor- m1do a chefia ~aquelle orgao du
'po diplomatico, ministros de Es- rante a ausenc1a do general Goes 
tado e outras altas autoridades, Monteiro, 

BRAS·IL qualquer trabalho sincero para a 
, limitação ou reducção dos arma

mentos, que se realize sob uma 
fiscalisação eff!caz. 

carioca e pelo secretario da Edu
cação, o ensino religioso será 
mantido em todas as escolas pu
blicas do Distrlcto Federal, nas 
1.'.lesmas cond2;,.ccs dos anno:; an-
teriores. 

cedeu a uma corre1çao nos car
torios repartidos - distribuidor e 
depositaria publico - e nelles 
encontrou varias irregularidades. 

; 

O sr. Léon Bérard, emissarl~l 
da Fr,ança junto ao governlYj 

nacionalista e o general Jordana._.i 
ministro do Exterior do governe(' 
de Burgos, reálisaram repetida4' 
reuniões em Burgos, afiin dei 

sendo os convidados recebidos pe- . 
la commissão de protocollo do : • Pelo Presidente da Republica 
Itamaraty. · foi assignado decreto na pasta àa 

A pontifical foi celebrada por 
B. Excia. Revma. D. Aloisi Ma
sella, Nuncio Apostolico, assistido 
por Monsenhor Oosta Rego, go
vernador do Arcebispado, e Co
negos Pinto e Gonzaga. Monse
nhor Benedicto Marinho proferiu 
a oração funebre. Junto ao altar 
achavà-se presente o Cabido Me
tropolitano. Uma força do bata. 
lhão de Guardas prestou as hon
ras devidas. 

Guerra approvando o regulamen
to para a Escola Technica do 
Exercito. 

e Assumiu o commanc:c do 
26.0 Batalhão de Caçadores, 
aquartelado em Belém do Pará, 
o tenente.coronel Othelo Fra11co. 

o Foi nomeado para fiscalfaar 
a rota aerea, Rio-Corumbá o ma
jor Ranulpho Oliveira Paredes. 

O regresso do Embaixador o Realisou-se no Rio a solem
nidade do lançamento da pedra 

-,,-.- José Bonif acio fijidamental da nova séde do 
.:.::,;,;:, Club Militar. 

CHEGOU de· Roma pelo vapor 
· "Oceania" o embaixador 
·José Bonifacio, recentemente apo
sentado. Assim se manifestou o 
ex-representante do Brasil junto 
ao .Vaticano sobre a acção do 
Santo Padre Pio XI: 

Escola de noivas para os 

japonezes residentes no 

Brasil 

A imprensa diaria publicou um 

2. · Reconhecimento o gover-
-----·----- no brasi
leiro reconheceu o governo na-
cionalista de Burgos. 

3. Banqueiros Chegaram ao 
Rio pelo 

transatlant!co "Brasil" os srs. J. 
H. Perkins e J. H. Durrel, res
pectivamente presidente da com
missão directora do "National 
City Bank of New York" e ge
rente geral das fillaes da mesma 

5. Ponte Estão quasi termi-
nados os trabalhos 

da oommissão designada pelo mi
nistro da Viação para estudar as 
propostas de construcção de uma 
ponte ligando o Rio a Nictheroy. 

6. Mausoleu Será inaugurado 
------- em Maio proxi
mo, na Cathedral de Petrop:ilis, 
o mausoleu dos ex-imperadores 
do Brasil, 

7. Penhores O movimento 
das casas de 

organisação. penhor no Rio durante o Carna
val foi de 468 :268$, segundo in-

4. Çorreição Petropolis que formações prestadas ao 3.0 dele-
Informam d e I gado auxiliar da Capital da Re

o juiz de direito da comarca pro- publica. 

USE SO'MENTE 

HOMEOP THI 
do . Dr. ALBERTO:: SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO E_M 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

Por outro lado, duzentos pro
fessores do Collegio de França, 
varias decanos e profeS;;ores de 
Faculdades publicaram um mani
festa declarando inacceitavel ad
mittir, mesmo em principio, ne-
gociações sobre o assumpto, que 
"por si proprias constituiriam uma 
forma de capitulação em plena 
paz." 

Lord Halifax, na Camara dos 
Lords precisou tomar a palavra 
para retirar possíveis duvidas so
bre a lealdade das declarações de 
solidariedade á França do· sr. 
Chamberlain, affirmando que o 
primeiro ministro inglez previne 
a França contra os perigos· que 
a possam ameaçar, indicando-lhe 
qual o melhor caminho a seguir. 

Sobre uma possível mediação 
do sr. Chamberlain na questfü:,, 
o jornal "II resto dei Carlino" 
faz biagues, affirmando que só á 
Italia competirá decidir o assum
pto. 

Dissolução do partido na

cional-socialista na 
I' Hungria 

O governo hungaro, como con
sequencia de sua politica to

talitaria, e tendente ao fascismo 

/ ' combinarem um accordo franco.1,, 
hespanhol. · 

Os circulos governamentaes,f 
tanto francezes quanto h~spa..i 
nhóes declaram-se satisfeitos· comi 
o resultado dessas conferencias,\ 
embora não se saiba ainda quaes ' 
são os termos desse acc.ordo, / 

10 
"•1' 

No tic1 a:si 
do Mundo; 

1. Encouraçado Foi lançad<>i. 
ao mar ol 

n o v o encouraçado britanntco.' 
"King George V", ped_indo aindai! 
o governo um credito supplemen- · 
tar de 7. 990. 000 libras para as, 
despesas de ~mamento. · ·'\ 

2. Demissão Na Belgica ª 
------- sr. :Pierlot con 
seguiu organlsar um gabinete enr 

"Sua Santidade passou o resto 
tte seus dias, quando a preearle. 
:!ade do estado de sua saude ,1ão 
)ermittia maiores esforços, na de
resa. intransigente da paz. Tudo 
fez Sua Santidade para evitar a 
conflagração que mais de uma 
vez ameaçou desabar sobre o 
mundo. Tantos trabalhos apres
saram-lhe a morte. 

Pto XI era um grande ami.;;o 
rto Brasil. E isso mesmo me as
severou mais de uma vez o Car . 
::leal Pacelli. Disse-me esse mus
~re prelado que Sua Santid~c!~ 
procurava conheéer com especial 
carinho o movimento catholic·o 
na America do Sul, principalmen
te o do Brasil. Sua Santidll.de li;\ 
~ annotava os relatorios que o 
~ardeal Leme enviava ao Vati
:ano~" 

telegramma de Tokio, segun
do o qual vae ser creada uma es
cola na capital nipponica desti
nada ao preparo de futuras noi
vas para os japonezes residentes 
no Brasil. Ao que consta, o Con
selho de Immigração e Colonisa
ção porá difficuldades á vinda em 
massa dessa leva de japonezas, 
por contrariar o plano de nacio
nalisação e assimilação dos nu
cleos ruraes, que visa evitar a 
formação de kystos raciaes no 
paiz, 

• e nazismo, dissolveu o partido 
nacional-socialista hungaro, que 
era chefiado pelo commandante 
Izalssy. EX.TERIOR 

· substituição ao sr. Spaak, recen-
1 temente demittido depois da ag

gressão que soffreu numa das, 
ruas de Bruxellas. Tres dias de-, 
pois, o gabinete foi obrigado ai 
demittir-se, por não poder con• 
tar com o apoio dos socialistas\ 

. ao seu programma. : 

1 
3. Miaja O Mexico informou. 

Notas economicas e 

commerciaes 

·• Foi publicado o decreto-lei 
n.0 1.113, de 22 do mez p. findo, 
que dispõe sobre taxas de juros 
nos emprestimos sobre penhora. 
~or elle fica vedada a cobrança 
de juros superiores á taxa de 
12% ao anno ou commissão 011 

desconto, fixo ou percentual, -~ci. 
bre a quantia mutuada, além da
quella taxa. Tal disposição não 
se applica, porém, aos contract,os 
já celebrados. · 

• Encerrou-se terça-feira ulti-
ma o convenio dos estados caré. 
eiros. Entre outras resoluções '.lP· 
provadas, destaca-se a relativa á 
manutenção da quota de sacrifi
cio, sendo estabelecido a de 30% 
para os cafés communs e a de 
15% para os cafés preferenciaes. 

e O Ministro da Viação offi
clou ao director da E. F. c. B. 
communicando ter designado o 
engenheiro Costa Pinto para pro
ceder ao inventario de todas as 
propriedades e bemfeitorias per
tencentes ás linhas ferreas de 
"The Leopoldina Railway", de 
concessão dos governos dos Es
tactns de Minas e Rio de Janeiro. , 

Noticias militares 

• O Presidente da Republica 
da Republica assignou decreto-lei 
transformando o Collegio Militar 
de Porto Alegre em Escola de 
Formação de Cadetes. 

·e Pelo vapor "Oceania" seguiu 
para o sul o general Góes Mon
teiro, chefe do Estado Maior do 
Exercito, que vae fazer uma es
tàção de repouso em Alegrete, 
onde se demorará até 15 de 
Março. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUF 
TOME SO 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

·, '.Accidentes durante o 

Carnavai 

O reconhecimento do go

verno de Burgos 

ACABAM de ser divulgadas as A França e a Inglaterra reco-
estatisticas dos accidentes oc- nheceram incondicionalmente 

corridos 11a Capital da Republi- na ultima 3.ª-feira o governo na
ca, durante o Carnaval. São em cionalista do gal. Franco. Em de
numero de treze os ma.is graves. claração feita á Camara dos Com
Eis um delles, a titulo de exem- muns, o sr. Chamberlain afir
i,lo: · 1 mou que a guerra hespanhola ti-

"Na praia de Botafogo foi nr- nha terminado com a conquista 
rebatada do estribo de um bonde da Catalunha pelo general Fran
por um auto em disparada a ~o- co, e só acarretará derramamento 
ven N. F., solteira, de 20 annos. inutil de sangue uma resistencia 
Depois de atirada ao solo, ~- vic- prolongada dos republicanos .• 
tima foi c-olhida pelo mesmo au- As declarações do sr. Chamber
tomovel que a feriu gravemente. lain foram muito mal recebidas 
Conduzida ao Hospital Miguel pelo partido trabalhista que por 
Couto, N. falleceu pouco depois intermedio de seu llder, o major 
de dar alli entrada. Attlee, interrogou o governo so

7 Noticias 
do Brasil 

bre a razão de ter o primeiro mi
nistro lnglez declarado na Cama- i 
ra dos Communs, poucos dias an- 1 
tes, não ser intenção do governo 1 
lnglez reconhecer logo o governo 

1
1 

de Burgos. O sr. Chamberlain 
1. Cathecismo De accordo annunciou então, que a questão 1 

com as 11:s- 1 do reconhecimento fôra entregue 
trucções expendiclas; pelo prefeito completamente a lord Halifax 

que o resolveu no fim da semana 
passada. 

Innumeros paizes seguiram o 
exemplo da França e da Ingla
terra, inclusivé o Brasil. 

Os Estados Unidos, no emtan
to, não quer reconhecer o gover
no nacionalista, emquanto o ge
neral Franco não evidenciar a 
política que seguirá com a Ame
riea do Sul. 

Incidente franco - it~liano · 

FALANDO no "Amer!ca Club" 
o sr. Daiadier affirmou que 

"a França resistirá a quaesquer 
ameaças de força ou de tactica 

Cole gio Santo Aoostinb. o 
(SOB INSPEÇÃO FEDERAM 

Externato e Senil:internato. Curso primario e - N-ovo e summoso eu1nmo com toaas as "--,;~ncia!J 
ginasial. Matrículas abertas. Estão já funcio- da moderna pedagogia e higiene. 
nando as aulas para os cursos prima.rio e de 
admissão. Aceitamos transferências para todas as 
séries ginàslais, O Colégio acha-se situado no lu
gar mais alto e salubre da Capital e possue es
paçosas salas de aula e laboratorios bem provi
dos, amplos salões e vastos páteos para recreio, 

Não esqueçais, pais de familia, que o melhor 
legado para os vossos filhos é a formação integral 
do espírito e do coração. Cienela e vh·tude é o 
lema que mantiveram sempre os Padres Agos
tinianos. 

Praça Santo Agostinho, 79 (Rua VeroueiroJ Telenhone 7-1348 

O partido nazista hungaro or
ganisara, ha pouco tempo, um 
attentado anti-semita e disso 
aproveitou-se o governo para 
dissolvei-o e ordenar a prisão de 
seus chefes, privando-os dos fun
dos que recebiam do estrangeiro 
e confiscando todos os seus bens. 

De agora em diante, as acti
vidades direitistas na Hungria se
rão exercidas exclusivamente pelo 
partido governamental. 

A viagem do conde Ciano 

á Pofoniá 

O conde Ciano, ministro das 
Relações Exteriores da Ita

lia, dirigiu-se a Varsovia afim de 
conseguir da Polonia, a sua adhe
são ao eixo Roma-Berlim-Tokio. 

Coincidiu com sua viagem um 
accrescimo das repr!!salias por 
parte da população poloneza con
tra os allemães que lá residem. 

Verificaram-se innumeros inci
dentes, como a invasão da "Casa 
dos estudantes germanicos" e 
grandes conmctos em varsovia, 
Cracovia e na cidade livre de 
Dantzig. 

o general Miaja que ) 
seria recebido como hospede de. 
honra, caso seja obrigado fJJ1 

abandonar a Hespanha. j 
4. Fascismo Foi eleito o no 
------- vo directorio d 
partido fascista italiano, tend<J 
sido conservado o sr. Starace na 
secretaria geral. 

5. Partida Partiu para Rom~ 
o patriarcha Mi• I 

ron Christea, cp.efe. do goyern~ 
rumeno. .. , 

6. Candidaturas Já existe 
tres candi• 

datos para a presidencia do Me-', 
xico. São elles: o general Avu:i;: 
Camacho, ,indicado pela Confede• 
ração dos Trabalhadores mexica
nos, o general Mojlca e o general 
Joaquim Amaro, ex-ministro d.a, 
Guerra. 

7. O annel de o "Anel dê 
-------- Pesca dor" 

pescador que será usa• 
do pelo novo 

· Papa achava•se prompto, espe• 
rando apenas a sua eleição para. 
ser gravado o seu nome. 

Nesta ultima cidade os estu-
dantes germanicos organisaram 8. Legião ex O sr. Hitler' 

prohibiu que 
trattgeira o• allemãea 

uma contra manifestação, sendo 
affixado no local da reunião car
tazes com o dístico: "Não é per
mittida a entrada a cachorros e 
polonezes". 

Os estudantes polonezes, rom
peram em Varsovla o cordão de 

façam parte 
ou permaneçam na Legião Es~ 
trangeira Franceza que conta com 
grande numero de allemães em 
suas fileiras. 

isolamento da policia em frente 9_ Expulsões 
1 á embaixada allemã e depreda-

A Italia inl• 

ram o edificio. 
· O conde Ciano; em Varsovia, 

foi recebido com vivas á Italia e 
Polonia e, morras á Allemanha. 

Não é, pois, muito propicio o 
ambiente na Polonia para que o 
conde Ciano cons!,ga realisar o 
objectivo de sua viagem. 

O governo hespanhol 

: O sr. Manuel Azafia demittju-
1 se do governo communista 
hespanhol, tendo desculpado es
se seu acto com a allegação que 
varias nações democraticas já re
conheceram o governo de Burgos. 

~u successor seria o presiden
te da Camara, sr. Martínez Bar
rio, que r.ecusou-se a acceitar a 
presidencia do governo republi
cano. 

"NOSSO 

ciou uma cam• 
panha systematica de expulsão 
de jornalistas francezes de seu 
territorio e a. França, em repra.. 
salia, de jo,naJistas italianos, 

1 O. Visita Os membros , di 
------ missão aeronautice, 
brasileira. · presidida peJo tenente 
coronel Ararigboia visitaram as 
fabricas de aviões allemãs. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

-~;,~~ 
CREOSOTAOO! 
de João da Silva Í 

Silveira , 
GRANDE TONICO 

PÃO" 
A casa preferida pel&s melhores fa.mWas de São Pa11le 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
--[]--

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4·3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N. º 426 Fone 5-4229 
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7 de Marco 
Aquelle que ·seria o Doutor 

tAngeJico, nasceu no castello de 
Roccasecca, perto da cida.de de 
:Aquino, da qual o -seu pae era 
,:!onde. 

tava-o \nvar!avelmente sobre to-1 tava para resolver q:ialquer pro
dos os problemas graves. Duran- blema, .punha-se strnplesmente 
te todo o tempo em que esteve diante do Santíssimo Sacramen
em Pai·is, o Rei o tinha habi- to sabendo jú. que lá receberia 
t_ual,meµ.te como s-:u comensal, inspiração. 

Menino de excepcional intelli· 
tencia, e de indole ~x.tremamen
~e doei!, o futuro frei Thom0.z 
Jl.fagava ia vaidade ·de .seus ,p_a~s 
e de 'toda e. .sua fe.tni!Ía. :Mas 
tünd0. muito q;,equeno, na abba
iiia, de Monte Cassino, onde es
~udava, .tomou a ,resolução de 
,-bandone.1-,a, !l)ela .o~_em_.qu_e o 
~ucava. Para [lvrti.l~o da -influ
Jincla constante e ';pernl~[osa de 
aeus pa:rentes, pr.etendera:'m os 
roonges mandal~o ~ri Paris, 
gnas os seus tr.mã.oa ae oppuze
cre.m formaimente a essa ;reso

. iução. Pouco an't~~ :·.de sua pa:rs 
!tida, tlra.rarit-.n:o a.' f-or~a do mos
teiro, e conduzimm..no ~/ c\ts
J;ello de S. Glovam-nl •. Lá.; tódos ·e divertia-se ,com as sua.s cons• 
ps meios foram usa.dás -para tantea diS'trações. Uma vez, no 
)lfasta.l·o deMa. . !'lua. -r'esolu(rão,, meio de uma prosa animada, 
:11nesmo oá,màis tor,pes. :Mas .irada Frei Thome.z, que se mantinha 
•IO demovia de sua . .résolução, rea- oa1ado, exclamou de :repente: 
gindo sémpr.e swene.pien~i'. Por- "Graças a Deus, eneontrei um 
!fim, ,sua ,mãe, i,&nallsada e edi- argumento decisivo contra os 
,1cada -pela con~t,ancla e pacie_n- Manioeheus". 
~ia desse elml>,les men~no, _ipediu o .traço caracteristlco do ca-

. J).o co!Jde que o delxa.sse ,seguir a· :racter desse gro.nde ga1io, era. 
:ciua vooo.ção, e ordinou aos fi- entretanto uma virtude des_co
J.ilhos que o deixassem. nhecida hoje de nossos menores 
\ Lngressou então o futuro Sll,nto !ntellectuaes: a humildade. A al
,ia Ordértl Domin!-cana, ,p,a,i;tindo guem que insinuava que e1le nem 
lmmedlatiamente-:para Paris,',-in(lo siquer era talentoso, respondeu 
jlepois de lá a:. Bolonha, o~d-e"foi ingenuamente: Deve ser isso 
idiscipulo de Santo Alberto Ma- mesmo, .;,ois -sempre ·me vejo na 

i...... neces_ sidade de estudar. ~ .. o. 
' A sua :lntelligencie. admiravel· Ensinando c·onste.ntement!e, 
~ogo o dist!.ngulu . .,Um dia s. Al- não deixava de estudar e es
lberto Mag.no, o llllái!):1-.dÔutor de crever. Uma das obras mais 
iseu tempo, -como 01i1_~Jse que os !!)Ortclltosa.s do mundo, a "Sum
icompanqeiros de lfr~ Thomaz só ma 'J'heologica", foi por elle es
., chamassem de boi, ;por causa· eripfa ,entre as .preoccupações ,pe
de seus grandes olh'os med1ta:ti- dagogicas. O s'eu genio não era. 
Nos, disse: Os seus :mugidos re- entretanto exclusivamente o .phi
'lboaram pelo ,mundo fritei to, ~ por losophico. Hymnos ma.gnificas e 
,multo .tempo. Era um genio que poesias de uma inspiração feli
\descobrie. e admirava um grande eissima eram as suas obra-s de 
(ll"enio. Jazer. A sua erudição ,prodigio-

A .sua fama de •cientista já sa não fanou a frescura de seu 
liere. enôÍ:-me ao começar a aua espirlto. 

Uma vez que elle recorria ao 
Santissimo Sacramento, Deus 
lhe di13se: Escreveste muito 
bem de mim Thomaz, que re
compensa queres ter? 

- A Vós, .respondeu o 
Santo. 

A sua morte, que .se deu num 
mosteiro de Cistercienses, em
quan'to explicava o Cantico dos 
Canticos, encheu de dor ao ·mun
do inteiro. As suas ob1•a,s entre
tanto esclarecem até hoje as 
intelllgencias .afastadas de todo 
o pedantismo intellect-u_q.l. 

Procle.Jnado em nossó·s dias o 
"Doctor Comm\Jnls Ecclesiae" e 
guia dos estud.G,ntes, "studiorum 
Ducem", S. Thomaz mereceu ter 
a sua doutrina recommendada. 
officlalmente pelos ultlmos Pon
tiflces. E desde a Encyclica 
"Àeterni PatriS", ge S S. Leão 
XIII, .processa-se no mundo in
teiro um brilhante "renov<'!au" 
da ,philó.sop~la. thomiBta re.per
cutindo nos triais vttrlados cam-
--pos do saber humano, taes como 
a :pedagogia, o direito, a -psy
chologla, etc. 

Nas offlclnas graphicas do 
LEGIONARIO foi editada a obra 
"Latim Fundamental pelos Tex
tos", pelo prof. Raymundo Cin
tra, cathedratico da Escola Nor
IDi;\l e Gymnasio Diocesano de 
Botucatú. 

Esse oompendio obedece á pe
dagogia moderna e contem os 
principios basicos do latim. 

Methodo intensivo e progressl· 
so. o "Latim Fundamental pelos 
Textos" teve franca acolhida 
pelos lentes do Lyceu Rio Branco 
e Escola Normal Modelo. 

/,carreirà.' de !Prof-esoor. Os Pa:pas O grande .genio foi ;até a sua 
\() estlmavam e ima,nlfestava.m morte como Jesus no Evange• 
·~berta,mente essa sua. estima, of- lho deseja que nós sejamos: oo
lferecendo-lhe honra.e e dlgnide.- mo as criancinha,s, A sua pie· O custo desse compendio -
·.eles, :mas elle tudo (recusava. O I dade era simples e -confiante, e 10$000 - representa grande eco-
rel de Luiz XI, consul- . quando bas- nomia 

. . .. ..,,., 

Cas~núr:~s, lliiºs 
.+= · ,. · · pâdrõ;es, 

CASA 
s. BENTO ~/. '10 

J)hone f~23,~6. .J 

S., ~!JLO/ 

e 
y. 

I.,inhos, nos mais 
S. encontrará na 

ALBERTO 
,; 

·, 

~lJA, FREI GASPAR N.º 39 
,Phone 4-476 

~ro& ,, 

Federa~o das Gm2m1eua- ,:-........................ ~ .. ---------.--....................................................... ~ 
ções ~iai'!mms ·! PHARMACIA, ,E DROGARIA~. 

- · ~ SANT A~:~/CECILIA -
ASSE:\IBLE'é\ GERAL. ~ SORTTI'rIEJ\"TO OOMPLETO DE ESPECIALID.WES. 

Re,:i.liza-s~ hoje 'ás 16 horas, no ~ PHAR.t'MACEUTICAS ~ 
Salão da Cur,a Metropolitana, 1 Drogas, anipolas, artigos de borracha, perftllnaria.s' ~ 
mais uma Assembléa ger.al da ~ finas, fa.rinha6 para laçtantes, etc.. -; 
F. e. ?.L em que se trotarão as- O: MANIPULAÇA.O ESM'ER.Nf?A I 
sumptos de magna importancia ~ ' ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO ) ' 
e ,µa,ra a qual se convidam to- L Rua das Palmeiras, 12 - Phone: 5-2667 ,. 
dos os Congregados Marianos 
da Ca·pital •••• ,..-.-.-.~-,,.~•.-.•.•.,•.•.•.-..• .. •.•_,. • ._ •• ._ •••• •,.•.•.•.•.•.-.-.,,.•.~ .. 

DADOS .. ~BIOGRA;PHICOS lDE> S.UA 
SANTIDADE PAPAi PIO Xllt 

(Conclusão da. 8.ª pa.g.) 

Apesar de sua actividade Inces
sante e cheia de imprev1stos, 
sempre se distinguiu S.S. o Papa 
Pio XII por uma pontualidade 
modelar, que se tornou já pro
verbial no Vaticano e por toda 
a parte em que tem estado. 

RECORl'>ANDO A VISITA DE 
PIO XII AO BRASIL 

Ultimamente, Sua Santidade o 
Papa Pio XI incwnbiu ao seu 
Secretario de Estado diversas 
missões de excepcional significa
ção nas varias partes do globo. 
Basta lembrar, entre outras, sua 
vinda á America do Sul em 1934, 
como Legado Pontlficio no Con
gresso Eucharlstlco de Buenos 
Aires, sua participação das fes
tas do Centenariô de Lourdes, re
presentando igualmente, o Santo 
Padre e do Congresso Eucharis
tlco de Budapest, tambem como 
Legado do Santo, Padre. Do dis
curso pronunciado por Sua San
tidade Pio XII na Capital da 
Hungria. durante o Congresso 
Eucharlstico, publicamos alguns 
trechos na primeira pagina. Es
teve tambem Sua Eminencia o 
Cardeal Pacelll nos Estados Uni
dos, onde o povo e governo lhe 

Ju~ileu sacer~utal ~e 
· frei Leão Mei 

.f Por edital recente, a Curia Me
tropolitana da Archldiocese as
signalou á attenção dos fieis o 
jubileu de um virtuoso Frade 
franciscano, que é largamente co
nhecido nos círculos catholicos de 
São Paulo. Trata-se de Frei Leão 
Me!, O.F.M., que, depois de de
dicar por largo espaço de tempo 
seu zelo pastoral aos fieis que 
frequentam a Igreja de São 
Franciseo, foi nomeado pelo Ex
cellentlsslmo e Reverendissimo 
Sr. D. Duarte Leopoldo e Silva 
para exercer as funcções de Vi
garlo de São Miguel. 

Dotado de bellas virtudes, de 
wn trato affavel que lhe gran-) 
geia immediatamente todas as 
sympathias, e de grande capaci
dade de acção, Frei Leão Me!, no 
curto espaço de tempo que pas
sou em São Miguel, conquistou 
alll lnnumeros amigos. 
~Por"'este motivo, a Missa em 
acção .· de graças, celebrada em 
seu jubileu na Igreja de São 
Francisco, foi largamento concor
rida por elementos desta Capital 
e de São Miguel. 

o LEGIONARIO, que tem em 
Frei Leão Mel wn amigo, tele
graphou a S. Revma. por occa
s!ão dessa data. 

prestaram as mais calorosas ho• j "logg!a" da Basilica de São Pe• 
menagens. dro. 

Passando pelo BrasAl, em 1934, Numa admiravel continuidade, 
foi o então Cardeal sebretario da que é a propria contint\idad.e da. 
Santa Sé, alvo das mais vivas de- Igreja atravez de seus Pontifices, 
monstraçõt:s de jubilo por parte aquelle que fói o braço direito do 
das populações dos portos em que immortal Papa Pio xr, sµrge aos. 
atracava o "Conte Grande". Es- olhos da multidão aggJQmerada· 
teve tres dias no Rio de Janeiro, na Praça São Pedro e dÉ/tocfo o 
sendo ah! recebido off!cialmente orbe catholico, par~ grande ale,; 
pelo sr. Presidente da Republica ·gria dos fieis quif no pre.~\l,to e; 
e demais autoridades civis, qµe virtuoso C~rdeal E~· -1?acellr' 
com s. Em. o Cardeal D. $e- · saudam, agora O Santo P-adr@ 
bastião Leme com.pareceram á Pio XII. 
sua chegada e ao seu embarq_ue.. •<HABEMUS -PONTn'ICEMI ·~ 
Governo, no Palacio São Joà
Esteve, então, no Palaclo do 
quim, na Camara dos De
putados e na Côrte Suprema. Ce
lebrou solemne Missa. Campal e 
do alto do Corcovado, ao pé do 
Monwnento a Christo Redemptor; 
deu a todo o povo brasileiro a 
benção do Santo Padre. 

Essa mesma benção, transmitti
da então pelo -representante de 
Pio XI, receberam-na agora os 
catholicos bras!Jeiros do Santo 
Padre Pio XII, logo ap6s a sua 
eleição quando o novo Papa 
abençoou a todo o universo da 

"GAUDIUM MAGNtrn4!,. 

Empor.fo~- ~~arla e 
-Confoi&tiâ: : 1Par:1ná 
Generos é.'i:tmentrolq~ pltes e 
bfsceutios «e todas .•'llS q,~
d~ - Al>~~:.cse ~-
mi~~s~~~ 
A~A B~qAnm&o 
LutZ ANTONÍO N." 119'1 

pµgzw = 'T-q.1}53 

Maravilhosos Controle de S.óh 

RadlorglJ_o 
6 4 Mara vilho.s:as··Sono,_li{ii . .lle 

Modclo 7 S 323 

AMERICO N I C O LA ·r T ll 
Praça Ramos de Azevedo N." 18 - 1. • Jandatj 

P~one: 4-4423 

Liceu··~ Cora~ão r de J:esus 
CURSOS COMPLEMENTARES 

;Funcionam este ano as seguintes classes: 
CURSO PRE-MÉDICO (pela manhã), 

para Medicina, Farmácia e Odontologia. 
CURSO PRE-POLITÉCNICO - (à tarde) 

para Engenharia, Química Industrial e Arquit(:itura. · 

FACULDADE DE ESTUDOS ECONôMICOS 
(C11rso Superior de Administração e J<'ina~à.8) 

para os que t<~rminaram os Cursos de Perito-Cont.ador ou de Atuário 
(funciona à noite) 

Para todos estes Cursos já se acham ~~er~s a.s rµatríeulas. 

Informaçõ~s na $.:eeretaria, à 

Rua Dr. Dino Bueno N. 535 ·-· F 6rltú1 . 5-3693 
·, 
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Uma gloria para Pio 11 • _ ~~ . ~~ _ . . . . 
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'Deney Sales '" ;o/±5 ~·"=~·Je:.~Jei;c;.,..... 1-r~.., . ...,,.,e~:~·.w.·.-.-s·,:r:;,:;;.:·~~ .•. ,:,=!'S,,.,.~,.,,..........:·fi .. 
' '.A: ft'.g'tlr.a cxtra'órdinarla de Pio XI recebeu sempre o reconheci- Anno xu São Paulo~' 5. dr Márço::·de 19lÍ9 1 ··'6 J "'. " ,1 

$üt. 33$ ·imi~nto de suas altas qualidades por todos - cathollcos ou lnl
lDllrOfl' - que ac:ompanharam sua actuação destacada, e seus 
lcJOtes de inte~~igencla sem par, atravez de tantas e tão brilhantes 
~o~~~õe·s. ' 

Nesse· ~ro -apenas não se encontravam os que têm a mentira 
,'18 a calumnia como pi:imeiras armas de combate, e podem dellas 
(Usar seni medo de provocar o proprlo desprestigio emre seus/ 
}J>artlcb,aÍos, pela certeza de que a verdade não e11tra em seus do_
:lllinios ..;.. eommunistas e naizistas. 
. Et-tes mesmos, não ;podendo multas vezes negar a evidencia· 
fberr&D.te, explicavam a eondemnação ás attitudes do Summo Pon
'.ttfice accusando-o de politieo - o famoso eathollclsmo polltlco 
!ciue constltue a mais dlabollca calumnla contra a Igreja, em 

Dados biograJ fricos de Sua "'Urb~ª~t 
Santidade o Papa Pio Xll orbi • 

:ai.ossos dias .. 
A eleição de Pio XII velu Iança'r por terra as suas mais 

~ras e11pel'/lnças, que consistiram em esperar a eleição de um 
papa que elles pudessem manobrar, Incapaz que são de compre
»,.e~Rer o alcance da asslstencla do Espirito Santo ao successor 

de s. S. Bento XV. Encontra
va-se o -'' kaiser" na linha de 
frente, para ahi se dirigindo S. 
Excia. Revma. Mons. Pacelli, 
Nuncio de Munlch. 

minantes, com firmeza de ani
mo inabalavel, por fazer trium
phante a vontade mediadora do 
Pont!fice. 

!iie São Pedro. 
· . ;~<>li ca~holicos capazes. de sentir com a Igreja, ,a escolha do 

,tla~deal Pacelll - Pio XII -, vem encorajai-o em suas luctas, 
)contortal-os em suas tristezas e recompensai-os em sua obedlen
ilC!a, co~o um auxilio á sua fé, pols a escolha do conclave slgnl
lflca, de uma maneira sensível, a maior gloria ao pontlflca:do de 
IPio"XI, eis que é a ratificação pelo Esplrito Santo de toda a 
:Ori~ntação de seu governo, pela escolha de seu collaborador prl
.~otdlal para continuar na !neta em que se empenhara afim de 
,levitar os escolhos que difflcultam o caminho da Barca. de São 1 
'.:Pedro em sua gloriosa trajectoria. 

Sua Santidade o Papa Pio XII 
nasceu em Roma no dia 2 de 
Março de 1876. Desde a infancia 
destinou-se ao sacerdocio. E foi 
ordenado em Março de 1899, de
pois de brilhantissimo curso no 
Col!egio dos Nobres. 

Indicaram-no immediatamente 
para redactor da Congregação dos 
Negocios Ecclesiasticos Extra
ordinarios, graças ~ sua 
vasta erudição e pro-

Entre perigos, intrigas e amea
ças sem conta, esforçou-se o en
tão Mons. Pacelli com a calma 
que é das suas qualidades predo-

- E si não o conseguiu, ntngtiettl 
mais o teria conseguido. Assim 
julgou a Santa Sé que eni 20 de 
Junho de 1920 nomeou-o seu re-1 

. presentante . junto ao Reléh, on- [:
de, si Hitler ainda não havia/ 

lançado seu guante, netn 
por Isso era fat:il s11._l-.. 

O que pensam do:3 missiona
rios catholicos as autoridades 

militares japonezas 
1 

Um jornalista quiz saber por-1 grande prestigio entre os bran-1· 
. que se adoptava uma attitude cos; a Igreja Catholica dirigida 
muito liberal em favor dos Mis- pelo Papa tomou uma posição 
sionarios catholicos no norte da muito nítida contra o communis
China. mo; uma longa permanencia no 

O jornal de Tokio "Katorlku Extremo Oriente permittlu aos 
Shimbun" publica a resposta das Missiona.rios comprel\ender a fun

. autoridades militares japonezas. do as questões Iocaes, elles vi-
Consiste elLa em cinco pontos: vem em celibato e estão anima-
~ Não podemos negar a im- dos de um grande espirita de sa

mensa influencia da Igreja Ca- erificlo, afrontam o périgo com 
thQlica, uma igrnja capaz de con- coragem e não abandonam seus 
duzir seus adeptos até ao, mar- fieis nas difficuldades. 
tyrio; as Missões catholicas estão Esse testemunho official de 
·acima das questões políticas e só pessoas que vivem em estreito 
trabalham pelo bem do paiz e 
de seus habitantes; a religião ca
.tbolica é univel'sal, ao passo que 
ó hudhismo está limitado ao. 

contacto com os missionarias ca
tholicos e que não podem ser 
suspeitas de favoritismo é digno 

Oriente e o Islamismo não tem de nota. 

, ,•. ,. -- . -- -~ ... ~:--- .. ·--·'l.· -., ..... ,.,·,:· .... --.--..-.-·~-,-,:----'"-----..,,...,.4.:-~~ 

J\'IOY.i~ento iníelleétual · · · · · · 
catholico 

Uoilâçã<t · de grau · na Faculdade de Philosophia de 
~ão Bento - lnaug.-r~ção do Instituto Superior de 
. óultura Religiosa 

. ·Realisám~se no prox!mo dia 71 rio de phllosoph!a na referida 
do corrente, festa de Santo Tho- Faculdade. 
maz de Aquino, as cerimonias da 
formatura dos bachareis e licen- INSTITUTO SUPERIOR DE 
ciados de 1938 da Faculdade de 
l?hilosophia, Sciencias e Letras 
de São Bento, com o seguinte 
programma: 

A's 9 horas: Na Basilica de 
São Bento - Missa em acção de 
greças celebrada por S. Excia. 
~evmá. Dom Domingos de Silos 
Bchelhorn, Abbade de São Bento. 

A's 21 horas: No salão de fes
tas de São Bento, solemnidade da 
collação de grau. 
· Collam grau ao todo 17 
alumnos daquelle instituto, sendo 
Dr. Leonardo Van Acker, que .:ieJ
esta a maior turma até agora 
formada pela Faculdade de São 
·:Bento. E' paranympho o Prof. 
de 1922 vem exercendo, com a 
mtí.xillla :proficencia, o magL:;te-

CUL'I'.URA RELIGIOSA 

Tiveram inicio 4.11-feira ultima, 
no Collegio São Luiz, as aulas 
deste novo instituto, cujas fma
lidades já tivemos occasião de 
expôr aos nossos leitores atravez 
da palavra de .seu Director, o 
Revino. Pe. José Danti, S. J. 

Immenso auditoria acompa
nhou com grande interesse a au
la inaugural, a cargo do Revmo. 
Pe. Roberto Saboya, que disser
tou com grande eloquencia, ele-
vando-se ás mais transcendentaes 
cogltações phllosophicas. Em se
guida, o Reitor do estabelecimen
to proferiu algumas palavras so
bre o anno · lectivo de 1939. 

f u n d o conheclménto 
das questões concordata
rias, do direito romano e inter

·vaguardar os interes
ses catholicos. 

nacional Começou nessa i----~ Uma serie de concordatas en-· 
cabeçadas pela da Baviera. 
e a do Saxe, foram pelo 
apostoUco e habilissimo 
diplomata, negociadas e 
levadas a feliz termo. 

epocha a interesar-se pe
las questões religiosas na 
Allemanha, asiÍwnpto de 
que é em dias de hoje, a 
maior autoridade. 

Em 1912 foi elevado a 
secretario da supra citada 
Congregação e a consultor 
do Santo Officio; em 1914 
já erà consultor da Con
sistorial. 

Nomeado mais tarde Pre
lado de sua Santidade 
Bento XV, foi por este de
:,ignado arcebispo titular 
de Sardes, e sagrado em 
13 de Maio de 1917. 

Com effeito, foi Bento 
XV, o eminente Pontifice 
q'tÍe teve seu breve · pon
tificado torture.do pela 
calamitosa guerra mun
dial, ·quem sou'be ~lscernir 
;.... profundo conhecedor de 
·'.homens que era - as ex
. cep~lo;i:iaes qualidades que 
sf' oecultavâm no então 
jovem prelado. E profun
da' amizade ligou bem de
p1·~a o Summo Pontifice 
âqUelle em que via o em
b~ixador perfeito para sua 
gtande obre. de pacificação. 

UM GRANDE DI
PLOMATA 

Enviado ainda em 1917 
a Munich como Nuncio 
Apostolico e incumbido de 
missão de relevante signi

: ficação na Allei;nanha em 
, pé de guerra, proferiu o 
' Revmo. Mons. Pacelli um 
: discurso de paz que lo

grou mundial repercussão, 
e no quâl esta'belecla as 
condições christãs da ces-
8ação das hostilidades. Es
ta oração precedia a fa
mosa mensagem de Sua 
Santidade o Papa Bel),to 
XV á Allemanha com as 
proposições de paz que não 
foram acceitas. · O a-ctual 
Summo Pontífice foi na
quella occaslão encarrega
no de apresentar ao Im
perador Guilherme II da 

· Allemanha a mensagem 
nacional.' Começou · · nessa 

Homenagem do 8-rasil ao 
.Papa Pio XII 

' Todos os brasileiros a.inda ·se re
cordam da honrósa visita que o então 
legado Cardeal Pacelli fez ao Brasll, 
quando de passagem para Buenos Ai
res, onde ia representar Plo XI no 
Congresso Eucharistico. Essa visita 
pr-Op<.irclonou ao Brasil a hónra de 
abrigar dur111nte algumas horas aquei
le que é, l1~Je, o Vlgario de Christo na 
terra. Além de Pio XII, só um Papa 
esteve no Brasil: foi o. Pà.pa Pio IX, 
que; como r.epresentant6 · da Santa· Sé, 
no ChÍie, pass1>U pelo porto de Sa.ntos, 
onde 11.ernoitou no Convento dos ItR 
PP Friinç,~cã.nos, no Sil.boó, f.átito· es
te commefui:irado por tima lapide de 
màrmore que ,·.a.ln.da s.e encontra na 
Igreja daq~é'.(ie · Convento. 

Comrri~moràndo a pa$sagem de Pio 
XII pelo· Brasil, ma_ndou o ltamaraty 
cunhar moedas de bronze, das quaes, 
por especlallssima atten!ião, foi envia
do· um ei<emplar ao museu da, Curta 
Metropolitana. 

Com a acquiescenciaJ do Revmo Pe 
Paulo Aurisol C. Freire, director da
quelle Museu, e expressa autorfsação 
do Exm~. Revmo. Mons. João Baptls
ta Ladeira, Viga.rio Capitular, foi es
sa medalha emprestada ao "Legiona
rio" afim de ser publicada hoje. 

Esclareceu-nos o Revmo. Pe. Paulo 
A. C. Freire não existirem no Brasil 
outros exemplares dessa moeda,, a não 
ser os do Ita.maraty e da Curia. Alem 
disso, o aetual Pontifice, S. S. Pio 
XII, conserva comslgo igual moeda, 
cunhada em ouro, que lhe foi:· presen
teada naquella occasião. 

A' extrema bondade do Exmo. Re
vmo. Mons. Vigarlo Capitular e do 
Revmo. Archivista da Curta, deve o 
"Legiona.rio" o singular obsequio de 
permittir a publicação dessa· obra de 
a)rte. 

Esse facto é tanto mais honroso, 
quanto significa uma grande exeepção 
ao que até aqui se tem feito, exeepção 
essa que, entretanto, o vulto absolu
tamente Invulgar a situação em que 
nos encontra.vamos com a eleição do 
novo Papa, 'i 

te.;p<?~lla- a ,Jn_te_reasar~se pe-_11-,----------------

Em Berlim, o Exmo. e 
Revmo. Mons. Pacelli te
ve de enfrentar os revo
lucionarios que assalta
ram armados o Pala.cio da 
Nunciatura, fazendo-o com 
a mais absoluta calma e 
lembrando os assaltantes 
do privilegio de exterrito
rialidaqe daquelle Pala.cio. 
Sua attltude sôhranceíra e 
el,i_~r,g!ca dominou inteira
riiente ', os revolucionarias, 
q~· se afàstaram sem 
:iiiã;wres consequencias. 

Efu 1929 foi chamado 
para Roma. 

qom solemne e comµio
vedoras homenagens, a Al-
1emanha catholica demons
trou seu pesar profon4o 
pela retirada do Nt.ttiofo . 
No percurso de tres kilo
m:etros que medeiam en
tre Berlim e' ai ·éstação de 
Anhalt postaram-se vinte 
mil horµens conduzindo 
tochas, 'à illuminar a noite 
em que o Nuncio se des
pedia da Allení.anha. 

Ainda. em. 1929 rece'beu 
as, insignias cárdinalicias e 
depois oa enfermidade do 
Cardeal· Gaspárri substi-: 
tuiu-o em 7 ,._de Fevereiro 
de 1930 como Secretario 
de Estado de ·sua Santi
dade a. que já havia a 
Concordata restituído a 
soberania temporal. 

A PERSONALIDADE DO 
ACTUAL PONTIFICE 

No alto cargo que teve 
de desempenhar dahi por 
deante, fulgiram , sempre 
no então Eminentíssimo 
Cardeal Eugenia Pacelli, 
ao par dás já menciona
das qualidades diplomati
cas, as mais solidas e pro
fundas virtudes. siia vida, 
de uma austeridade a toda 
a prova, tornou-se logo 
motivo· da maior. edifica.• 

M . .. , '·7 
Nosso <1llch6 apresenta um 
contraste curioso: os antlquls
slmos e harmoniosos carrilhões 
de São Pedro toca~ junto ao 
mlcrophone que trltnsmittlrá 
para O mundo inteiro. QS $CUS 

sons. O sino e o radio são 
respectivamente o processo 
má;Ís antigo e o mais moderno 
para attinglr as massas. ven

'cendo a,s distancias e attra
hindo para a Fé as .inultldões. 
Nunca foi possiveJ .-fazer co
nhecer ao mundo inteiro,· com 
tanta celeridade quanto agora, 
a eleição do Papá, graças ao 
auxilio do posto emissor do 
Vaticano, apparelhado tão ef
ficientemente por Pio XI que, 
pouco depois da eleição, a ai• 
vi~reira ~tieia se diffundia 
por todo orbe, annuJiciando o 
"gaudlo magno" ela escolha. :. 

de.Pio xiI. 

ção para os que-o viam no des./ 
empenho de seµ ministerio sa .. 
cerdotàl e das suas ,' funcções de 
l;lecrefarlo de E'stàilo da . santa 

:Sê. o~ cíue. tiveram a ventura de 
colilleéer Sua Eiminencia o Car• 
deal Pac~Ili . durante o Congres• 
so Eúcllà.ristico de . Buenos Ai• 
res, gµardam da figura do_ actual 
Pontlfice a mais grata das recor• 
dações. Grande piedade . trans• 
paréce em seu porte de ; as-. 
ceta, que é no Vaticano notado 
por todo,s. Nas cerimonias· em que 
toma pàrte, seu. andar.· compas
sado e suas palpebtas abaixadas 
·impressionam profundamente. 

E a essas qualidades moraes que 
adornam a personalidade de Sua 
Santidade o Papa Pio XII, re• 
unem-se os mais excepcionaes do• 
tes de intelligencia. Uma grande 
erudição e uma eloquencià bri• 
lha11te alliam-se, em seus dlscur• 
sos, á uncção com que os pro• 
nuncia e aos grandes descortiniolf 
de sua intelligencia. Sua Santl• 
dade fala correntemente · 7 ldio• 
mas, a saber: francez, italiano, 
hespanhol, portuguez, inglez, al• 
lemão e latim. 

Difficilmente se encontrará. um 
homem de tanta capacidade de 
trabalho como o actual ·Pontiflce. 
Não conhece férias e consagra is 
horas de seu dia â oração e,aos· -
trabalhos. · Seu • unico · descanso 6 
meia hora de passeic, no Pincio, 
ainda fazendo alguma leitura. 

· ·· , (Conélue na. liª. ~ 
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PLINIO CORRll:A DE OLIVEIBA São Paulo, 1~ de Março de 1939 D.iref! . . ,/· 

FRANCISCO M()l!,l'tEm;O MMJl!A:JlO ...... - $ " lfkiSPI 

* iCINGIRA' HOJE A TIARA PONJlf IA O SINTO r· 
Mons. Rosàlvo da Costn Rego, 

\rigario geral do Rio de Janeiro 
recebeu de s. Em. Revma. o Sr. 
Cardeal D. Sebastião Leme o se
guinte telegramma: 

"Apenas eleito, antes mesmo da. 
cerimonia de adoração dos Car- · 
deaes, s. s. o Papa Pio XII disse 
textualmente: 

"Para o Brasil, do . qual conser
. \'arei ihlmorredoura lembrança, 
uma benção especial e grándis

: llima. 
Ao prostrar-me aos seus pés, na 

cerimonia de atjoração, s. s. os
culando-me continuou: 

"Desde, o.'.momento em que ti
ve. a fortuna de conhecer o Bra
sil, incomparavêl pela be!leza na
tural e espirit,Wi.l, ficou definiti
vamente gravádo. em .m()u cora
ção a sua patria, para a qual re
novo uma grande benção apos-
tolica." · 

Como se vê, Sua Santidade o 
Papa Pio XII aproveitou uma 
circumstancia particularmente so
!emne, para reaf.firmar a grande 
estima que nutre por "T'íosso paiz. 

· Essa estima é produzida pela 
grande esperança que o Brasil 
desperta no mundo ca.tholico, e ,a 
nós nos cabe a tarefa de orar e 
trabalhár cada vez mals para edi
ficarmos um grande Brasil catho
lico, além de não desmerecermos 
essa affeição particular de Sua 
Santidade para comnosco, que {, 
um indice da nossa mamv!lhosa 
vocação historicâ e sobrenatural. 

*' 
O jubilo .univer~l do dia de 

hoje, que it.~!;!ignala · a ascenção de 
um grande e srmto Pontifice ao 
Throno de Sã.o Pedro, rião, póde, 
.lnf~mcnte,. faz..,r; esquecer. o l'!l
tô am:irgó'ii~<:l!lta de hont~ril.. l. 
- , ' . . ' . ,.,• '·;'1..7';, ,;,t·, .... ., . - . 

' ' . ~~·. a,)ttJê "'Z~ .~ ã.S; 
~ .·.: '\m~'·ct1í~f-~in~fÚ , 

· tnehte um cíps ,ni!Iió:res,. . . 9~0: 
seculo, determínou 'o· esmagamen
to brutal de um.a ·n.aqão. de glo
Tiosissimas tradições v.Jstoricas, de 
wna alta c'illtura e de UJ'!la per- : 
ronalldâde múito ms.rcada, pelo · 
tacão brutal das botas nazistas. 

Ha um anno, que· esse crime ,.. . 

.,.. -MA DIGESTAO? 

Acção suave 

;.. 
e seguro 

ID'N.O 'Saldo 1D, Frudo' 

foi perpetrado com os applausos 
do sr. Mussolini e a i.ndifferença 
vergonhosa da Inglaterra e da 

'França. 
' Entretanto, esses 365 dias que 
1decórreram não dim!nulra!ll nem 
i:por leve a dôr dos verdadeiros ca
tholicos, que lamentam hoje 
aquelle delicto com uma amargu
·ra identlca. á que sentiram ha um 
· anno atraz. 

* Infelizmente, sobram motivos 
.-para essa dôi:. O crime praticado 
! contrai a Austria foi planejado d!
! rectamente para att!ngir a Santa 
! Igreja de Deus. 
!. . Um anno fez bontem, que a 
f·Austria, cabeça do antigo e Sa
, cro Imperio Romano Allem.ão, 
: :soffre a maior . perseguição reli
:g·iosa da· Historia. 

Para., commemorar sinistramen
. te esse lugubre anniversario, o 
,governo. nazista baixou um re
,eente decreto. 
) . 

* 
A Austria defendia cuidadosa-

• mente a fé de suas· creanças, im
. pedindo que paes que abjurassem 
sua antiga religião pud(;)ssem pe
dir nas escolas publicas . que sua 
nova religião fosse ensinada a 
seus fill1os. 

O sr. Hitler, nos menores deta
lhes, como bom. perseguidor do 
Cathollcismo, · procura· combater a 
Igreja Catl;loUca. Afim. qe favore
cer a abjÚrai;ão dd Catholicismo 
nas familias austriàêas, elle re
vogou essa substituindo-a por ou
. tra, que dá inteira liberdade aos 
. pacs . de coagirem os filhos a ac
ceitar tambem a sua nova reli-
gião. . 
• E depois dl~ tudo, ainda ha 

()on~ ~_.a pag. 

~· 
u aue são as cerimonias de ,.ft:ffli!l·:~~~.4"\ . "4,."f:.~ 

~v.:Jã·:~v.~~~. u~ 

. ( Conforme noticiàmos, ~'. Papa ant~s. de ser co~oado d~ve cio nome.de De~ e.p,roWlt~ de .• e..Snia·~ja."'~w~ ... ·.y 
celebrar no sumptuoso .Aftar da ,Confissão o Santo Sacrifiçio· 
~~~~ : .. " 

,.corôa ·cingirá p,ooeas· haras·· d6po.ts... Nosso dkM~~. Q;: . f 
Santo Padre Pio XI,· cujo oome ·o novo P&tpa *'~ ~'~ , : 
cuja tiara:vae·~r coroádo, celel,lrando no m~·Allm.~ ~-- ·'' 
é privatjvo:doJ~omano Pontifice, o Sacrif_iclo ~~: .. J 

Segundo o autiquissimo .cedmonial. pontificio, o ,Papa Pio 
XII offerecerá hoje ·o Santo Sacrificio "para louvor e g:~otia 

Tocto O orbe ~atholico exul
tou · rte alegt!a com a eleição 
do novo successor de São Pe
dro, na pessoa augustissirna 
de sua Emlnencia o Cardeal 
Eugenio Pacelli .. E para a co
"""cão do Santo _ Padre Pio 
XII, que ... se' dará hoje em 
~oma, voltam-se todas as at
tenções dos fieis do mundo 
inteiro. ····" -. 
· A personalidade do ex-se-

rretario de Estado do Vatica
no, agora continuador da obra 
do !mmortal Pio XI, já con
qui.l,tou d"º\::Qração de todos 
quantos, nas diversas· partes 
do globo, conheciam e ad
miravam suas virtudes e sua 
extraordfi~arÚi. actividade. O 
nome de s. Em. o Cardeal 
Pá'<ielli já se celebrjsou por 
toda a pai:te., Dahi. o desusado 
interesse r manifestado mesmo 
por não catholicos pela co
roação do, ,novo Pontifice. 

A COROAÇÃO DO PAPA 

As cerimonias para. a co
roação do Santo Padre, na 
Basilica ,de•· São Pedro em 
Roma, são feitas com grande 
magnif!ce!}ci~. segundo costu
mes antlquissimos, que se 
continuam a observar com 
todo p respeito e a venera
ção que · ·merece a pessoa do 
Vigario de Nosso 'Senhor _Je
sus Chri~t,o:-, 

Segundo alguns, a primei
ra coroação feita com as 
pompas <ie'êiue se reveste tal 
solemnidade foi feita com 

' São Leão III, em 795, achan
do outros.,.q1,1e tenha sido com 
Nicolau Í, em 858. 

p dia escolhido para a co
roação .Jiem"-Sido sempre do
mingo .óu um 'dia santificado, 
embor,{ Clemente VII, Paulo 
III e,pol' ultimo Clemente XI 
tivessem ,sido. coroados em 
'i!as fer~ 

No dia precedente ao da 
coroação,. são .di$tribuidas es
molas ao~ pobres que se pos• 
tam no Belvedere do Palacio 
do Vaticano, o mesmo se fa
zendo caQ.a . 11,P.:µo no anniver
sario' da côri.uú;ão. 

Antigamente 'era uso collo
car-se, ao amanhecer da data 
fixada para a coroação, de
ante · do novo Papa, sobre 
uma columna, um gallo de 
bronze, para recordar a ten
tação e a quéda de São Pedro 
e assim fazer pensar na fra
gilidade humana. Não é, po
rém, verdade que se costu
masse, erjtão, corno disseram 
alguns, dizer ao novo Pon~i-
fice "non videbts annos Pe• 
tir" pata indicar que nenhum 
Papa chegaria a alcanQar o 
mesmo numero de annos que 
São Pedro na chefia da 
Igreja. 

Antes da cerimonia, dirige
se o Papa., para a Camara dos 
paramentos, onde j:i se en
contram os Cardeaes. revesti
dos dos paramentos de gala 
para a solemnidade, mesmo 
que seja tempo de Advento 
ou Quaresma. O Papa sobe 
na sua sedifl. gestatoria r,om 
os flabellos ao lado, tendo 
então inicio a procissão que 
se dirige ao portico da Praça 
São Pedro. Emquanto os 
canfores da. basilica entoam 
o "Tu es Petrus", o Papa 
desce da sedia gestatoria e 
sobe ao throno que se acha 
alçado na porta santa, sobre 
os baldaquins. Os Cardeaes 
occupam os bancos em torno 
do Throno, ·cerrado pelas mi
lícias encarregadas de conter 
a grande multidão que se 
ac~rnula na Praça para 
saudar o novo Pontifice. 

O Cardeal Arcipreste beija 
os p~s e as mãos do Papa, 
recebendo um duplo amplexo, 
Em .seguida, o mesmo" Purp11• 

rado pronuncia uma 01•ação 
grb.tulatoria, em que· exprl.m,e 
sua alegria, e a do capitulo 
Vaticano, pela assump<,ão ao 
P.ontificiiA<> do novo eleito 
pára occüpar a cathedra de 
Pedro. 

Depoil$ da cerimonia da ad
missão dos conegos, benefi
ciados. e capellães "Innocen
ziani" a beijar os pés do Pa
pa, este se dlri~e. na sedia 
gestatoria, pela porta maior, 
onde suas anuas já se en
contram deante das im~ens 
de São Pedro e São Paulo, 
a adorar o Santissimo Sa
cramento exposto na mesma 
capella. o Papa desce da 'se
dia e ,depõe a mitra. Toda a 
bas!Íica está, então, orna.da · 
com damascos vermelhos.· 
Após breve 01:ação,. o P.~pa 
retoma a mitra, sáe . nov.a-. 
mente na sédia, e é condu
zido á capella de São Gr.e
gorio, chamada Clementina, 
por ter sido edificada no 
pontificado de Clemente VIII. 
Ah!, o Summo Pontifice re
cebe a homenagem de obe
diencia dos Cardeaes, Bis
pos, Abbades e penitenciarlos. 

Terminada a cerimonia da 
obediencia, o auditor da Rota 
subdlacono apostolico se avi
zinha do solio com a Cruz 
Pap!J-1 e pronunciando o "Sit 
nomen Domini benedictum", 
o Papa dá a benção ao po
vo. respondendo os cantores 
pontif!cios. 

Seguem-se os prepa.rativos 
para a Pontifical. O Papa. 
tirando a Mitra, entôa os 
psalmos e orações pre.par'.l•o
rias e em seguida, :ia szcth, 
gest0,toria, e com os dois fl!:.
bellos ao lado, ret!ra-se da 
Capella Clementina. 

A . Missa é celebrac:::i "º 
'(\ltar Papal, onde, logo q~1e 
çhega·; desce · o· Pon:tifice da. 

sedia gestatoria e começ11. o 
introito. ' 
;': Terminada a Missa, o Papa 
com todos os param·entos e 
tambem as luvas, deixando 
no . altar sómente o manipu
lo, é· conduzido na sédia ges
tatoria ao portico superior da 
Basilica, na grande lÓggia dá. 
be_nção solemne. 

'Ah!, á vista de todo o po
vo, senta-se. no thro.no e o 
côro · de cantores dá Inicio 
ao mot~te de Palestin~: "Co
rona aurea super caput ejus". 
Em seguida, o Cardeal deca
no recita o Padre Nosso, ao 
,qual se seguem os versículos: 

V. Cantemus Domino. 
R. Gloi:iose enim magnifl

, catus est. 

V. Buccinate in neomenia. 
tuba. 

R. ln in:signi · dfu -soieinni::'. 
tatis vestrae. 

V, Jubilate Deo omnis 
terra. 

R. Servite Domino in Iae-. 
titia . 

v. Domine exaudi oratio-
nem rneam. 

R. Et clamor meus a.d te 
veniat. 

V, Domlnus vobiscum, 
R. Et cum spiritu tuo, 
O mesmo· Cardeal recita a 

seguinte oração: "Omnipotens 
sempiterne Deus, dignitas sa
cerdotii, et autor regni, da 

<sratiam famulo tuo -~ Pó~~
tifici nostro, \ eec~ toam 
fruct.uose regendi, ut q\Ji tua 
elementia "Pater ·r~ et 
rector omn.ium tiile~ 'clons.;. 

. tituittir et coro:náttif. sa,hÍbrl 
tua dispositione cunct& bene 
~ubernentur. Per Christw:a., 
etc.". Os cantores · todos rés
pondem "Amen ". .. ... ,, · •'\ 

· Depois dessa oração, ; o 
Card:al segundo diaco9,Q· ºtfra. 
a Mitra do. Ponti!tce' 'é' o 
Cardeal primeiro diact>no . a 
quem .cabe .corQar_ o ·P9ntÚice. 
Romano, colloca so'Bre a.; sua.'· 
cabeça a Sàg.rada ".I'iara pro
ferindo estas palavras-:·,,. .. Ae. 
cipe tiaram : tnbus cor.onfs or
,na~, et SCia,s :~ eSS., pa,~~I 
_Pr?ncipwn,_ iit ~ r.~gllll!i ~ç19• 
rem orbis, in terra: vféa.rin,m. 
Saivàtoris noi.tri JesÚ' Çh~tt 
cui est, .: honor ·et 'irlhrià ia 

·,sreecuJa s~culornin .. Apién; .. , ' 
Dizem as Mtiéi~s de Róma 

que o novo Papa, Pio XtI? 
-~rá, -Conforme·. Se'4'), i}ei,ej~ 
coroado · com a mesma tfara 
que ós Mifariezes offereéeram 
a Pio XI, seu glorioso ante. 
cessor. , r;. ... ~. · 1 

E' o momento. suprei:no .da&.·• 
. grandes cerµnonia,8, Dispara~ 
os morteiros da guardá sulssir. 
do Va.ticano. Dão as sâlvas ~ 
canhões do . Caste·no· Sant..o 
Angelo. E ao som das··ba·rtdâ& 

Conclué ná i.• pago. 
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sella, o Dlrector 1!0 LEGIONARIO, em seu nome e nó d~ todo• 
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. o LEGIONARIO tem o maxl
mo prazer em receber visitas ás 
tnstallações de sul!, redacção e 

'.officina. mas pede que não sejam 
~ mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
,4as.. feiras, por exigencias do 
,,serviço. 

COMMf HIANOO ... 
FAPA DEMOCRATICO? 

~--.,., 

'. Certa Imprensa anda assoa
lhando que Pio XII será tão ar
àoroso defensor da democracia 
como Pio XI. Ora, a verdade· é 
que não houve 1;1inguem menos 
democrata do que o fallecido pon
tífice, assim como não houve nem 
haverá nenhum Papa democrati
co. Tudo isso nã,o passa da mais 
redonda · tolice. 
". '.Sá~ni>s-. que êssâs ~ções· 
poderão· cal.l.S!lr alguma. extranhe
ea. em certas'Ypessoas. /.: causa é 
b.ão haver talvez palavra mais 
~qulvoca. do que democracia. Cos
;uma•se incluiL· sob este rotulo, 

:t pour cause, uma porção de au
ihentlcas e santas virtudes, tá'es 
:orno a. caridade, a humildade, a 
jllagnanimidade, etc. Entretanto, 
a democracia não é propriamen
.te nenhuma. dellas, mas consiste 
/formalmente nisso: num igual1-

'tar1smo horizontal e anti-perso-
1nalista, fructo do orgulho despei
,.tado, que não admltte superior, 
ie que, por isso, quer· tudo achin·•· 
!<'alhar, num nivelamento por 
ll>alxo: • 

Este é 6 principio subtil e de

f tnoniaco, que, muitas vezes, se 
/ apresenta sob a especie daquellas 

/virtudes. Mas esse principio é por 
\ tal forma venenoso, que as pro-

. \prlas virtudes, de qae se veste, 
1 ~ por elle deshonradas e cor

}'ompidas. 
i As!,im, a caridade se transfor-
' " 

ª
a numa vaga e suspeita. sollda-

edade, sentimento exterior e 
.egoJsta,. que s6 se preoccupa. com 

N 
O dia em que se desenrolam em - ' Um verdadeiro vendaval poiilico-

"}: Roma. as cerimonias. faustosas social foi a. ,consequencia da,. pregação 
;/ d,a .coroação do novo' Pontifi- das dou trimas 11.beraes. Esse venda vai 
,:\ .ce, deve ser grato aos ,cora- suscitou a tendencia. geral .para uma 
' çõe-s catholicos meditar attentamente consolidação da. autoridado. Todos os 

as drcumsta.ncias dentro d;a.s quaes povos, outr'ora minados pe-1,:i. febre da 
essa -solemnldade se realisa. liberdade, -se sentem hoje .trabalhados 
... Nô"':.Seculo·· .passado, em qu·;-;;-Hbe- por uma intensa propaganda a favor 
re!lsmo politlco grassava peh Europa da consolidação do Poder ,publico, com 
inteira, agravado ,por uma monoinania preterição ou até supressão dos mais 
democratlca vis!nha do dellrlo, as sagrados direitos da ,pessoa humana.. 

amigo dos Estado-s Unidos. E os .povos 
fracos da •terra tremem. Para. comple
tar o quadro, seria suftlclente que um,i 
legião de demonlos apparecesse no 
céo, vociferando ·em gritos agrestes: 
gloria ao novo messias, e opressão, na 
terra, ,par.a os ,povos que não .tem ca
nhões! E o mundo inteiro app}a11de ou 
treme, mas, quer ,applaud!ndo quer 
tre~,:~~o, sec~e~amen~e admira ! 

• g.randes :9olemnidades ,pontiflclas se Os novos Cesares, como o exige a 
:natureza d,a.s doutrinas que ipregam, J 

desenrolavam, não raramente, sob o . f' ·,:d' E' .nob·' 
0

' sl"',ho dessa durn· ·llturg1n· olh•a.r hostil e a censura surda de gran- sentem a necessida.dE' de con 1rmar sua ~ ,,, = ~ 
des ,sectores da opinião publica. Evi- autoridade com os signaes -exteriores do odio e dia guerra, do -sangue e da 
dentemente, durante toda a vida. da do poder, desenvolvidos atravez de lue'ta, que o :mundo curva a ,cabeç::i. 
Igreja, nunca faltou a esta O amor de imponentes cerimonias civicas. E, com em attltude respeitosa e admirativa. 
filhos dedica.dos e enthuslasta-s. Entre- isto, ~odo um cerlmonl,a.1 polltico re• Nessas grandes festas ,publioais, .não 

!::!~o~ ~;c;u~~:i!::sv~es;~:· b:~a:e;~~~ ' ~ '.1 .. v~ ;· ~:ac:~:0dog:ud~~ ::7!º sa~is~:lt:~g~~~ 
vas de amor alternavam sombriamcn- ;e, são ,propriamente festas, esses tre-
te com O rancor igu;al!tario daque!les mendos "sabba'ths" clvicos. Sll.-0 bacha• 
que, na faina de destruir toda a or- naes em que as multidões não se -em-
d:em religiosa, .po11uca e social, não Plinlo CORR8A DE OLIVEIR 1\ brlagam, mais, como no .tempo dos 
suppol'tavam O espectaculo grandioso Cesares, com o vinho ce.pltoso e -,iubtil 
das cerimonias do Vaticano. os argu- dias plantações ltallca-s, mas .com o 

llcor espiritual grosseiro de um ·pa-
meri'fÕSnã.o faltavam para servir de trtotlsmo levado até a loucuro.. 
pretexto e. tanto Tancor. O ,primeiro R' E' .x ... . . . - ..,. ,.. ----~ delles, já antigo, era da autoria de Emquanto isto, morre -para o mundo 
Juchs Iscariotes: porque gasta.r tanto e nasce ,placidamente ,paM: o Céo o 
dinheiro, <em. Jogar de dar aos pobres? Papa Pio XI. Sua morte não é an-
o outro, de ,'l-0.bor mais a.ccentuada- nunciada pelo .troar dos canhões, mas 
mente luthera.no: ,não -haverá idolatria. - ~-, pelo eom paternal e -suav,e dos sinos _ . . _ . .. PA C I F I C U S , de São Pedro, que repercutEl,m de cam-em se prestar·,a- um"7iõme'in 'fãn't:iúi .. pro- , • pana.rio em campanar!o, e.té os ex tre-
vas de summo respeito? Finalmente, a. mos da China ou· da Groenlandia. Ne-
blasphem!a anarchlsi:à. não deixava de nhum Departiamento de Propaganda 
ae fazer ouvir neste .triste concerto: engaiola. as multidões paNI. levai-as á 
quando cliegará o dia feliz em que en- força -para Roma. Mas Roma se enche 
forcaremos o ultimo Papa nas tripas w de uma tmultidão qu~ farla babar do 

""' do ultimo Rei? inveja o Minlsterio da Pr,opagi:i.,nda da. 
A Santa. Sé •nunca deu attenção a: ·~1 '.A.llemanha, e :muitas :repartições .con• 

:t:aes rancores. Com um:a ,sublime e · gcneres de outros paizes. Não ha des• 
desassombrada energia., ella continuou nasce em· nossos dlo.s, que bem pode- files marciaes de soldados, uem des-
a manter intacto "leu magnifico e sum-. ria ,ser chame.do a -liturgia faustosa enrolar de tropas aggressivas. Apenas 
ptuoso ··cerimonia.!, que outra co!s,:i., não dos ·novos ldolos que as massas le- a "gendarmerle" .pontlflcla, que con-
~ senão a affi"rmação, atravez de ce- tem e ,policia ·paternalmente e. mÜ!'tl-vanba.m acima de si mesmas, ,para lhes 
,rimonlas perceptlvels :pelos sentidos, dão ipaciflca e enlutada.. 
do .principio da auforldade, de que o preStar adoração. 

Interes nt L t ·t Annuncla-se, depois, o novo P;a,pa, Papa é o ma.is alto e mais sagrado sa e " no ar, a es e ,propo-
lt bl Uma multidão aguarda. seu nome. 

representante na Terra. s o, o am ente que cerca essa nova .. 
Outras multidões affluem de 'todas as 

Nas fileiras .catholicas, não faltou: e extranha llturgki. po!ltica. Duas no- ruas e de todos os becos de Roma, 
infelizmente, quem tiv.esse a a.udacia. t'Aas ª caracterisam: força e domlnlo. pare. saber quem foi o eleito. Todo o 

· ttente-se pa.ra uma cerimonia nazis-
de propor á Santa Sé que, para con- .t,a. Em algum immenso est.adlo da mundo applaude. Mas ainda ah!, não 
.ciliar melhor a-s -sympathias das mas- Allemanha, comprime-se uma multidão ha outro echo senão o das. sonora-s e 
aas, e vencer mais facilmente a revo- muslca:es trombetas de prata. dos arau-lncontavel, que ee torna. cada vez mais 
,lução ,social que se fazia 'Prenunciar t ha onl~s graves dos .ôinos da 
de modo -stniHtro, 

0 
Papado se "demo- densa ,porque os omnlbus e os trens · os, as r.m = ~ 

" Cidade Eterna, e os vivas da multi-
cratlsasse ", e o Pontlflce Romano re-. despejam ºndªs humanas -sempre ma.is 

numerosas Parn encher o tempo ln dão. Nã.o, o Vaticano nã.o é a casernia. nunciasse ás manifestações exteriores · ~ · • • 

.e solemnes de "leu supremo ,poder. ~:::;:s u:lt~;~:~~~~e~o t~::s7~!e:llc~ ~~o q~:r: !ªdc:r!~:~:;, ém:::re:1:1~ , 

.. A, Igreja! entreba.nto, nunca deu ou• I?:il,..,.Iucta.,@ .. .-RªÃ'.qçto, !lazl,s~, d,e~uai1,. sl.l.mP.tuosa. porém acolhedora do Pae 
1,f'. !,l ,'Vld,$Mi;·'8s~li,tiiwtoy.;,p!'OPOSt~. ·. NlLo ,, "(,'fflróiÍJas~p!'ssJ:a!l'.'f;"Ja'íâ1'1Íl' inlmigôi'' tuEJ'•,'- ~nifu'hlh•"(q\i~/. é • ~''. :Ú1;~i·i!elíplritu'a.l'"'de, ;_;w 

1
. é de -seu felUo ,transigir · co_m o erro, esmagou, esmagia. e esmagará (?), todos os 'povos· da '.terna., que ali! hom

ou procurar ente.bolar com elle um Quando, ao cabo de uma longa série breiam uns com os outros, numa ale
duello de eubtt'iezas e a1ttuci,as, NÓ de injurias e de ameaças, o locuto·r se gria despreoccupada e pacifica, de que 
momento em que o principio da auto- cala ,para tomar follego, a multidão só o Vatlcano, hoje em dia, é theatro. 
;rida.de ·periclitava no mundo inteiro, entôa can'ticos guerreiros. Reflectores Finia.Jm~nte, annuncia-se a .coro~ção 
,pondo em risco a autoridade de todos. deslum,brantes erguem para o céo ,co- do Papa. Nenhuma cerimonia, no 
os monarcha.s e ·chefes de Estado, não lumnas vertice.es. Uma tribu-na lmmen- ,mundo I.ntelro, é ·.mais majestosa. Ne
ena O Vigario de Christo, do . Qual sa, com.posta de blocos. gnanltlcos pe- nhuma, ,porém, é ao mesmo tempo 
provem toda a autoridade, que toma- sados e brutaes, se ergue no centro de ,mais ,pacifica, mais serena., mais fa
ria ares de ,pS:ctuar com a revolução. tudo Isto. De repente, estrugem gritos miliar. O povo 11ão 'treme diante de 
A missão d~ Igreja não consiste em e urros de enthus!asmo. E' o "filhrer" um ídolo, mas delira de contentamen-
se ad,a,ptar aos seculos, mas de ada- que chega. As canções guerreiras re- to diante de um Pae. o. povo não se 
pte.1-os a si ,propria, Elia nunca bai- dobram, Os canhões estrugem. A mui- ajoelha di,a.nte de um algoz, mas beija 
xará oté os -erros dos homens, mas tidíí.o ulula .como um mar enfurecido. reverente os pés daquelle que é uma 
elevará a humanidade até· si. O "fUhrer" começa ,a. fala·r: do outro branca e suave figura. que lembra, na 
' .. '.Por isto, emquanto as monarchia; lado das fronteiras, Chamberlain tre- santidade de sua figu11a e ria mafés~ 
ruiam fragorosamente, a.s republlcas se me de medo, apoiado em seu .guarda.- tade de ,seu porte a Santidade e a. 
dissolviam ·!l/1 anarchla das e.rises so- chuva, Daladier prefere fingir que não Majestade Suprema do Creador. 
claés, e as mais antigas dentre as cor- ouve, para não ter de brigar (,como os E, no ,ménor Estado do Mundo, que 
tes sobreviventes se democra't!savam a inenlnos bem educados·, quando pas- é O V>a!ticano,. uma das ma.tores .mu_J. 
olhos vistos, o Vaticano conservou in- sam perto de moleques, na. .rua, e ou- tidões que a Italla _ mesmo G fas-
~a.cto seu grandioso cerimonial.. vem seus insultos fingindo não notar cisba - tenha jamais contemplado, ce

ve.m a.gora 
,questão. 

• 
o outro aspecto da 

na.da). Mussolini presta attenção: é lebra, á sombra do Vlgarlo de Chrlsto, 
tão bonito·; quem sabe se elle conse-
gui.rã fazer igual! Roosevelt não en- ao mesmo tempo a mais ·pacifica e a 
tende bem comú é que, tendo elle tan- mais jubilosa das .cerimonias deste si•· 
tos milhões de dollares, Hitler não é ntst~~ 'seéulo -de luctas e de guerras. 

CATHOLICOS 

, q(fo"''!'la!!'A i 
lemanhA 
não existi 
perseguiçãc 
religiosa, ou 
que o sr. 
Hitler 'não 

pa.rticipa dire-
ctamente d e s s a 

campanha que, dizem 
feita a sua revelia, ex

clusivamente pelos seus collabo• 
radores. E' o caso de se pergun. 
tar: que é o "führer"?. , 

* Não adianta, porém, que nos 
confinemos numa dôr esteril: 

"opportet semper orare ", orar nq. 
afflicção como na alegria, porque 
é só de Deus que nos vem a tia.1~ 
vação. 

Por isto, o LEGIONARIO se 
fez representar na Missa que a 
colonla austríaca fez celebrar 
hontem na Basillca: de São Berito, 
pedindo que a miserlcordia 'de 
Deus baixe sobre a gloriosa Aus
tria e o grande Schuschnigg, que 
o mundo hodierno parece hàVet 
esquecido na mão de seus algozes, 

* o regimen de exagera.da. lltnf-
tação de liberdades indlvldu!Í.es 
que o governo nazista inaugurou 
na Al!emanha; Impede que o mun
do conheça realmente a opposlção 
que nel!a existe contra o sr. 
Hitler. 

Por meio de eleições fabricada! 
por especialistas e realisadas sot 
as vistas da "Gestapo" consegut 
o ':führer" allemão dar uma ap
parcncla de adhesão dos paizei 
por cl!e assaltados e do povo al
lemão a ser governo. 

Mas, naturalmente, a Austria, 
em particular, não póde esquecer 
a liberdade que lhé foi tirada, 
assim como Dollfuss e Schusch• 
n!gg seus heróes e verdadeiros de• 
fensores de sua soberania. 

Um echo bastante significativo 
desse reconhecimento do povo 
austriaco para com os seus mais 
altos valores catholicos e patrio
ticos é a Missa que hontem. a 
colonia austriaca, aqui radicada, 
fez celebrar na Igreja de São 
Bento por alma dos que deram 
a sua vida pela independencla da 
patria. 

. Na Austria~-o-sr-:- Hitler:,impeda 
a força de campos de co1icientra

. ção, essas provas· de reconhecí-
-i:.iiieti,to,dó~~ô 'àustr.iâooA~~ . 
;eµs .. dadeiros chefe~. mas ca-
da austríaco sabe perfeita.mente 
quaes são seus defensores e não 
é a "Gestapo" que conseguirá. 
obrigar esse glorioso povo a ac~ 
ceitar conscientemente a dieta. 
dura conquistadora. 

CINGIRA' HOJE A TIA
RA PONTIFICIA O SAN. 

TO PADRE PIO XII . 1· 
(Conclusão da l.ª pag.) 

militares (guarda civlca, ca
rabine1ros, etc:), das grandes 
ovações e vivas da multi4ão 
immensa, o Papa dá· a .:suá 
benção apostolica. 

Em seguida, os Cardeaes, 

~

··,proxlijlo, porque são inelutaveis 

as'·Je~c~~s n~. à~~iente social. 
· A: Jiumil!lade', · .o apanagio dos ~ _ ·,88:~t~. ~i-~)~~1 S& .~eco1.111ecem, C9m,p_r~m 
as' biil)E!F(e,.ções;:,wt c~!'-~Jim e sua 

~l'dipa.~~~ .. ~·;fl'éadot /oorrom
.. · se nuiii'li;garõtament.o'indign.o, 

EX.CLUSIVAMENTE 
·JOALHARIA 

suas Joias e seus ~rese_l!t~.~ 

· revestidos dos sacros para
mentos, cobrem-se com as · 
capas vermelhas, acompa
nhando o Papa na sédla ges
tatoria, sempre circundado 
pelos flabellos. Dirigem-se 
para a Camara dos paramen
tos, onde são depostos os ha
bites pontlficios. Ahi o Car
deal decano, em nome do sa
cro Collegio, pronuncia um 
discurso encomlando ·as vir
tudes do novo Pontiflce e ~r
minando por invocar o auxi
lio divino e a intercessão da 
Bemaventurada Virgem e dos 
Santos Apostoles. Dahi o no
vo Papa recolhe-se aos seus 
aposentos no Vaticano. 

IJá .: l)gnlj!)_cida j 
i=======::::;::::. ' . . . . ...... . 

a: falta. 'de cb'J;;;)ia. e colrlpostu-
• na grôsoorii 'e na va.lorisação 

gúlb,~-.\t~ tudo o que é ras- · 
~éf~ chfuo. · 

CASA C-.ASTRO 
... . )· OFFICINAS PROPRIAS 

t· --- -- . - .,. ... ·,--, ( p lfomeni . f_l_~. po,S, reduzido 'r 
,ií ~:~ro· valor numerico, com-

!Pletamérite profanado até no :R .U A; 
[recesso de SUa intimidade e de ;,I• 

l5fDE-NOVEMBRQ:7"N.6 ·26 (Esquina âà Rua Anchi~ta) 
~u . coração, despojado de signi-

!11cação pesso~t al!enado de si 
~esmo, exactamente como o com
munista de Stalin ou o nazista 

,de . Hitler. 
Ora, isso tudo é radicalmente 

~ntrario á · doutrina da Igreja, 

,.ique 8.f'!irma o valor incomensu
. n.vel da pessoa. humana, destina

i:csa a. um enriquecimento espiri

:&ual progressivo, destinada a: _rea-

Unicos 

tifica, no seio da Santissima Trin-
dad~. . 

IGREJAS PARA SÃO PAULO 
Antigamente a cidade occupava 

pouco ma.is do que o planalto si
tuado entre o Anhangabahú e o 
Tamanduatehy. Tambem era 
muito viva a fé dos paulistanos, 
antigamente. E o exiguo espaço 

,.Jisar-se em profundidac;!e, muna coalhou-se de igrejas. Apesar de 
~uração constante, até a~tlngir ,muitas dellas já estarem demo-

\i..}!~1'.eW,a"---~ç~p~o-~~-;. ~Í, Bii ,:e,s~~- ~rv~~ :rara 

concesstonar10s. dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

-alimentar a devoção de uma pe
quena visita ao Santlssimo entre 
dois negocios urgentes. Neste par
ticular salienta-se a Igreja de 
Santa Antonio, situada estrate
gicamente na Praça do Patriar
cha, ponto de passagem obrlga
torio para quem trabalha na ci
dade. 

Acontece, entretanto, que o 
Centro urbano se está espraiando 
pelo morro do Chá, região das 

,Elf~5 .• ~fí..9_g,~_lt.~~t~~~ g.Q 

~M 

Maio e adjacericlas. o'!\', todo 
este trecho, entre a pequena 
Igreja do Paysandú e a Matriz 
da Consolação, não tem igrejas. 
Os homens de negocio, que ahi 
exercem sua actividade, já não 
poderão ter a bella devoção da. 
pequena. visita ao Santissimo. 

Urge construir Igrejas no morro 
do Chá. Que a generosidade dos 
cathollcos de hoje seja tão grande 
como a dos paulistanos de anta-
D,p,Q, 

! A devoção a Nossa Senhora 
na Hespanha Nacionalista 

A fé na Hespanha, apesar das 
terríveis provações por que pas
saram e passam os catholicos, 
durante a actual guerra, tem 
permanecido firme como sempre 
o foi. 

O governo nacionalista · tem 
procurado restaurar todas as tra
dições quebradas pela republica. 
e .. p,elo . dominjo . vermenw, .• NlS,1,m 
é que acaba de proclamar pa
droeira da marinha hespanhola. 
a Nossa Senhora do Monte car
mello. A devoção entre os mar! .. 
nheiros hespanhóes a Maria San~ 
tissima, sob esse titulo, vem de 
ha. muito tempo e o rei d.li. Hes~ 
panha a proclamou o:lflela!mente 
padroeira da frota hespanhola, 
em 1931. Com mais esse-: acto do 
governo de Burgos, a verdadeira 
Hespanha continua a retomar <l. 

.~eu. lu,gat ~ wi ~ç?_es ca.~ 

f 
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São Paulo, 12 de Março de 198t r; E G I o N A R r'o 

f acul~a~e ,~tPilimsephia-dt-S. Bento 
----! 

Collaçã.o de gral.! • 05 discursos do 
paranympho e do orador da turma 

Realisou-se no dia 7 deste mez, 1 da turma, p1·ocedendo-se em se-
1 

problema viti,,l, o desejo de todos 
dia de Santo Thomaz de Aquino, guida ao juramento sobre os de augmentarem seus conheci
a· cerimonia da formatura dos Santos Evangelhos, após o que I mentos e aprofundarem sua cul

. alumnos da Faculdade de Philo- cada alumno recebeu um diploma. \ tura. "Mas ao lado e no fundo 
sophia de São Bento. Occupou a seguir a palavra o j de8Se centro de attracção, um ou-

Pela manhã, ás 9 horas, foi paranympho, professor Leonardo; tro objectlvo dominava a todos 
celebrada missa na Basilica de Van Acker, que discorreu sobre! talvez. Preoccupações multo niais 
São Bento por S. Excia. Revma. "Philosophia e Poiitica Pan- serias e muito mais profundas. 
D. Domingos de Sy!os Schelhorn, Americana". Preoccupação que o trato dia.rio 
Abbade de São Bento, assistida As palavras do insigne mestre com os mestres do presente e do 
pelos diploma.ndos e familias. foram demoradamente applaudi- passado foi desenvolvendo e deli-

A' noite, teve lugar a cerimo- das pela numerosa assistencla, e neando com nitidez. Foi a preoc
nia da recepção dos :Upl:imas re:a- em seguida encerl"Ou-se a se~são. i cupação de saber mais para me" 
Usada no salão da Farntdadl') sob ! Damos a seguir uma summula i lhor viver e para proporcionar a 
a presidencia de D. Xavier de I dos dois discursos proferidos. j outros melhor vida." 
Mattos, O. S. B., reitor ela Fa-

1 
Prosegue dizendo que o curso 

culdade, com a presença cte S. O DISCURSO DO ORADOR DAI de philosophia mostrou a todos 
Excia. Revma. Mons. .Joõ.o Bap- TURMA ! de modo vivo a veracidade das 
tista Martins Ladelra, Vigario I palavras de Pasteur, affirmando 
Capitular, S. Excia. Revma. D. Começou o sr. André Franco i que "sem theoria a pratica nada 
Domingos Schelhorn, Abbade de Monto1-o por mostl:ar o valor da l mais é do que a rotina creada 
São BentQ, professores da Facul- phllosophia para a vida, dando, 1 pelo habito". 
da.de, representantes do goven:o assim a razão de ser do lemma j Toma por thema de suas con
e numerosa assistenci«. escolhido para o quadro de for- siderações a distinção feita por 

Usou da palavra o diploman- .matura: "sapientia vitam inspi-1 Santo Thomaz, entre individuo e 
do André Franco Montoro, orador rat". 1 pessoa. "Individuo é qualquer ob-

"Uma turma de bacharels em l jecto distinto dos demais; pessoa 
philosophia continua a ser uma : só é o Individuo dotado de na
cousa esquisita. Nosso meio ainda/ tureza racional. Cada homem é 
não está acostumado a taes ex-

1 
individuo e é pessoa. E' tambem, 

centricidades. Philosophia conti-1 e principalmente, pessoa. porque 
nua a lembrar os grossos e aus- é dotado de natureza racional. 
teros alfarrabios de folhas ama- E' de sua personalidade que ema
rel!ecidas pelo trabalho dos annos I na seu destino superir.r á finali
e o estudante de ph!losophia a i dade do proprio Estado. Por ser 
evocar a figura de um individuo i uma pessoa e não apenas um in
extranho, vivendo fora de si e de ! dividuo é que o homem tem di
seu meio, incapaz, pela sua des- reitos superiores e anteriores aos 
attenção, de praticar os actos ru- da sociedade." 

QUANDO O FIG ADO 
ESTA' DOENTE, O ES
TOMAGO E OS INTES-

TINOS TAMBEl\l 
SOFREM 

Figa.do doente, dolorido, erescl
~o, boca com gosto ruim, fastio, 
nervoso, insonia, gases, estomago 
que digere mal, intestinos que não 
runcionam bem, péle feia, iteri
cia, .. Que horror! 

Você já verificou si o seu fi
gado está com saude? Olhe que 
o figa.do doente produz isto e mais 
alguma coisa. Remedio para o 
figa.do só remedio vegetal e re
media vegetal só a ultima desco
berta que é a Alcachofra. O He
paéholan Xavier tem por base a: 
Alce.chofra e outros medicamen
tos só para o figa.do. O Hepa
cholan Xavier cura, mas cura de 
fát~, as molestias do figa.do. o 
Hepacholan é fabricado em Ii
qui,do e drageas. 

dimentares de sua vida quotidia.- Demonstr.i, em seguida como a 
na. Phllosophia e ph!losopho ain- , sociedade moderna vê no homem 
da assustam. São termos estra- j apenas o individuo, constituindo
nhos que designam cousas exotl- : se em negadora radical da per
cas e sem valor." sonalidade. Confirma esta these 

Indagando dos motivos que po- pelo exame da situação creada 
deriam ter levado á Faculdade pelo progresso scientifico, pelos 
os alumnos que a deixavam ago- grandes inveI)-toS e pelo aperfei
ra, referiu-se ao attractivo que çoamento da technica. 
muitos poderiam ter sentido pelo Passa em seguida a analysar 
inédito do sophisma ou o enge- essa mesma tendencia negadora 
nho da argumentação, outros pe- da personalidade nos regimes po
la technica do syllogismo, a cspe- liticos que consagram a subordi
ctativa de alguns de encontrar na I nação Integral do homem ao Es-
phllosiphia l', solução de algum . . (Conclue na. '1.ª pag.) 

. O Revmo. Pe. Antonio'. d'Álmeida Moraes Ju
nio·r, da diocese de Taubaté, brindou os aman
tes da bôa leitura, com duas excellentes obras. 
Fazendo prodígios de b&a. appl!cação do tempo, 
o Revmo. Pi!. Moraes, em meio de ·suas innumc
ras occupa,::ões, conseguiu, num verdadeiro "tour 
de force" -publicar ".J'esus Chri.sto e os Philoso
ph0s'' e "CapltaJ e •.rraba !ho". 

"Jesus Christo e c,s Philosophos" é e, tradu
ção do admiravel "Jesucrlsto y los Filosofas" do 
Pe. Cantera. 

• 

--------------------------
Os 

~-

Medicos Parteiros 
e 

as Mulheres\ 
Os bons .LVIedicos Parteiros sanem que os mais perigosos sofrimentos. 

das mulheres são sempre causados pelas congestões e inflamações de 
importantes orgãos internos. 

Os sofrimentos, ás vezes, são tão grav~ qu~--~u.itas_mulheres têm 
medo de enlouquecer r 

A vida assim é um inferno ! 
Para evitar e tratar as congestões e as inflamações internas;· e todos 

estes terríveis sofrimentos, use Regulador Gesteira sem demora. 

,~_t_. .., 

Regulador Gesteira evita e trata os padecimentos nervosos produzi
dos pelas molestias do utero, a asma nervosa, peso, dores e colicas no 
ventre., as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez; 
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra
queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, tristezas subitas, palpita
ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de ar, tonturas; 
peso, calor e dores de cabeça, donnencia nas pernas, enjôos, certas 
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas 
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas ·? 

as perigosas alterações da saude causadas pelas congestões e inflamações 
do utero. 

Regulador Gesteira evita e trata estas congestões e inflamações desde_ 
o começo. 

Regulador Gesteira evita e trata tambem as complicações internas,•:· :l. 
q~~~ão a:inqa IUais perigosas do que as inflamações. / - · - • 

Comece hoje mesmo 
a usar Regulador Gesteira' 

Instituto Profissional para Cégos "Padre Chico·~ 
Lançou esta novel Instituição 

pelo microphone da radio "Ex
celsior" um appello a todos os 
que têm a felicidade de ver, para 
a acquisição de uma ma.chi.na im
pressora do systema Braille, mar
ca Sterotypia, no valor de 3 :80.0$. 
Os que apenas leem com os de
dos não dispõem de livros suffi-

cientes para desenvolver a vida 
1nte!lectual. Note-se, outrosim, 
que contribuindo todos com um 

Esperam os .ceguinhos, anteci .. 

pada_mente ag~li:decidos, sua con..-

pouco permittirão aos asylados no tribuição por intermedio da. Ra.-:,: 
"Padre Chico", na maior parte dio "Excelsior" ou enviada dtreJ· 
em idade escolar, a felicidade de ctamente ao Instituto "Padre 

uma lnstrucção, distração e maior Chico", Av. Nazareth, 81 Ypi~ 
desenvolvimento intellectual. ranga.. 

_relação q~e faz o douto sacerdote, -sempre a.poia, 
1 

do na ,mais extrema orthodoxia, entre o ,salario ;;_,' 
a familia. A pagina 68 deveria ser muito bem 
meditada por todos os que têm uma -paz-cella de 
-responsabilidade na questão opera.ria., .tà.ntÓ pa. 
trões como operarios. 

Vertida em linguagem accessivel a. obra do 
Pe. Cantera naturalisou-se brasileira, .pela ma
gia. do estilo do Revmo. Pe. Moraes. 

Não queremos aqui fazer a. critica da ohr~ 
cm apreço. Apenas queremos recommendal-a. 
aos<leitores do "Legionario", como trabalho ve,·
dadeire.mente digno de ler-se. 

1 ''Jesus Christo e 
II ''Capital e 

os, Philosopho_~" 
Trabalho" 

A' pagi-na 73 começa ,a -examinar-se a natu.-, 
reza <lo capital. E, affirmação de legitimidade 
da propriedade - capital - .pessoal, tem gran
de força, ,porque exactamente é este um dos 
;pontos impugnados ,pelos socialistas -no .afan 
louco de parecer .nivelar tudo. E a -expropriação 
do -capital é um erro e uma injustiça, uma vez 
que essa ·expropriação, a.lem de ir contra. o di• 
a-eito natural á .propriedade não resolveria o pro. 
blema economi.co.. Porque. "o -capital -constitua 
um fundo de reserva e. ·ser appl!cado na i-nten. 
sificação de. producção, de .modo a corresponder, 
ás grandes necessidades humanas que crescem 
dia a dia . Mas essé .pa.ptl intensificaclor do ca
•pital só se realiza sob um agente profunda
mente psychologlco e humano: o inte1-esse pro. 
vado". 

De uns tempos para cá, depois que se tor
:nou obsessão a -mania das hiographias, toda. a 
gente quer fazer "Vida de Je.sus":· Evidentemen
te a maioria. dessas vidas de Jesus podem ser 
tudo: romance - poesia - comedia - tragedia. 
o que não são é vida de Jesus. Par.a. escrever-se 
sobre a "Vida de Jesus" é necessarlo multo, 
muitíssimo estudo. Porque é assumpto serio. 
Jesus ChrlS'to não foi um homem -como outro 
qualquer. Foi um Homem-Deus. E .podemos che
gar fi. acceltação de divindade de Jesus guiados 
tão só -pela luz natural da. razão. E' Isto o que 
faz cocegas a muitos "espíritos-fortes", que se
guindo a influencia naturalista - que tomou 
grande folego com a Renascença, - exila.ram 
a Religião dos domínios nacionaes, para os "ce
lestes 1paranos" da Revelação. Ingenuamente 
como se a Fé niio fosse questão de Razão tam
'bem. Porqu<' a fé " deve ser racional. 

No ·prologo do livro, o Revmo. Pe. Cantera 
faz 11 m resumo admiravel do esplrito a.nti-chris
tão qu:e infecciona a mentalidade moderna e 
contempora,nea. 

1Cspirito naturalista que desvirtua o signifi
cado da vida. de Jesus. Desde o inicio da era 
chtistã a.tê nossos dias. Tomando alento com 
Soutcro e desavifivelando a mascara com Kant, 
Go:>tlob, Strauss, Rena:i e Loisy. 

· E o espirita anti-chris'tfto que domina. esses 
aurores está impregnando as "Vidas de Jesus", 
atravez dos literatos sem occupação. 

o Pe. Cantera usando só os meios da razão 
humana -prova, de modo cathegorico e ir~efutavd 
a divindad<' de Nosso Senhor. 

A figura adoravel do Ra.bl da Galilea das 
,paginas quentes deste livro - grito de fé - tal 
qual é: o Homem - Deus. O Homem a quem pro
-curavam ··OS· antigos, .pelo qual suspiravam os 
patriarche.s de Israel, e empós de quem seguem 
as multidões modernas que têm fome e séde de 
Eternidade. 

O livro é um brado de combate contra o 
grande inimigo de Christo: a razão inal· orienta
da, subjugada. pelas más intenções e viclos da. 
vontade. , 

E o Revmo. Pe. Cantera; toma,ndo o ;4=1on'to 
de ·partida da razão humana, examina todos os 
-erros philosophicos modernos e a elles oppõe a 
ioutrina christã. Porque nos ensinamentos dt 

Jesus estã. contida, explicita ou implicitamente 
uma grande philosophia. e unica verdadeira. 
Porque é absurdo querer-se duas verdades: uma. 
philosophice., outra theologica: a. verdade theo
logica não é mentira philosophica. A unica diff-e
·renç,a é que a razão fonte da philoso.phia não pode 
muitas vezes, alce.nçar o objecto da fé. Mas, por 
isso que não ·pode alcançar o objecto da fé, não 
pode 'tambem contradizei-a. Porque o objecto 
'da theologia transcendê o objecto da philosophia. 
E a phllosophia não tem o direito de não acceitar 
o misterlo só porque é mlster!o. Tem sim o de
ver de criticar eis "praee.mbula fi<lei" a vêr se, 
nà verdade, são fidedignos. 

Dahl é que ,partem os erros contra a fé. O 
Revmo. Pe. Cantera, pondo li. razão no seu ver
dadeiro lugar, chega. de modo a.dmiravel, refu
tando uma por uma ll.s objecções racionalistas, 
até á prova de Divindade de Christo. E -a ra
zão, assim convencida, só poderia exclamar: 
"Salve Jesus de Nazareth. Filho de Deus - Crea.
dor e Redemptor dos Mundos. Eu Te adoro, bem
digo e louvo ... Descanse em tua gloria, nobre 
fundador da. mais sublime das doutriné.s; tua 
obro. está concluída, tua divindade está demons• 
t.rada. 

Entre Ti e Deus não ha dis'tlncção"' ! 

Entre os grandes problemas que cruciam 11. 

sociedade moder.~a está o conflicto entre patrões 
e operarias. 

Es~e conf!lcto é explorado, de modo escan• 
daloso, ·pelos socialistas de todos os feitios. Os 
nacionalistas não fazem mais que envenenar a.a 
relações entre o capital e o trabalho, suggerin
do aos operarias idéas dé revolta, como se a. re
volta pudesse resolver alguma cousa. E' que o 
problema antes de -ser economico, é ethlco. De
vemos buscar-lhe a solução em uma ph!losophia 
integral, que proclame os direitos tota.es dos ho
mens, -sem esquecer-lhes tambem os deveres. 
Essa·,philosophia é a Catholica. Philosophia que 
para a comprehensão total do -problema, foi bus

. car. lµz_es .na. Theologla. 
E é o que muito bem faz o Revmo. Pe. Mo

ra.es ao offerecer -esse precioso livro -a.os que que
.-. ·rem conhecer bem a solução -catholl-ca das rela, 

ções entre operarias e .patrões. 
Inspiradamente o Revmo. Pe. Moraes co1Jo, 

cou, -no inicio do livro, ~ palavras da Epistol9 

de S. Thiago Apostolo. Epistola ·em que o grande 
apostolo traça vigorosamente os deveres dos ri
cos e os deveres dos pobres. 

Excellente é o ca.pitulo sobre a desigualdade 
-concreta dos homens. Porque a igualdade, dil-o 
muito bem a. .philosophia catholica, comprovada 
,p<'la experiencia, só existe abstratamente. E .por 
isso é gre.nde má-fé estar querendo solucionar o 
problema entre ricos e pobres apena-s com a 
igualdade humana.. 

Embora os homens sejam desiguaes no mun
do .-concreto, a Igreja sempre, sempre, -protegeu 
aquelles ,a quem era devido o auxilio. E Leão 
XIII que dizia "é impossível existir a sociedade 
com ::i. igualdade de condições" 'lambem foi o 
maior homem do seculo XIX a clamar contra os 
abusos do Industria.lismo liberal e socialista que 
ia pouco a pouco sµffocando o operariado. 

Uma vez estab~lecida a desigualdade social, 
é mister traça.r o panorama das relações entre 
as diversas c!asse.s sociaes. Essas relações de
vem ser de cooperação nunca de luta. E por 
isso a Igreja estabeleceu nitidamente os deveres 
e direitos dos .patrões e os direitos e os deve
res do operario. E essa solução é admiravelmen
te exposta pelo Revmo. Pe. ~oraes no seu livro 
me.is recente. 

Entre os deveres do operaria, é evidente que 
<lev·e intisfazer a remuneração que recebe do pa
trão. Deve, pois, o operaria traba.lhar. E traba
lhar de modo perfeito, consciente, humano, .pro
dutivo. Pelo que os deveres do opera.rio decor
rem da aoceitação racione.! da desigualdade so
ei.a! e dependencia mutua. das classes, sem haver 
luta. Evidentemente, dever é correlativo de di
reito. E operario tem, pois, direito: a) direitos 
quanto á alma - direito á pratice. da religião e 
o direito de ser respeitado quanto á obra -e á 
virtude - b) direito quanto ao corpo - hygiene 
do meio, trabalho á altura da natureza. humana, 
trabalho que não exceda os limites da ca.paci
dade humana, trabalho que não prejudique a 
saude, e direitos da operaria que ha de ser 
mãe . 

Desde fraco resumo, se vê quanto satisfaz o 
livro do Revmo. Pe. Moraes. Livro que abraça, 
resolutamente todos os aspectos da questão ope, 
.ra.ria. 

No capitulo sete o Pe. More.es examina hem 
a delicada. questão do se.lario. E é a4mlravel a 

E deste modo a solução da Igreja ao probJe. 
ma economico, não foge -como a de Marx e Kant,, 
ft. rea.lidade. Porque a solução da Igreja é total 
·e abrange os problemas humanos taes qu.aes. são, 
sem fantasia. 

Mas a Igreja, pugnando pela legitimidade do 
capital, não protege a dasse rica contra a pobre, 
não. A Igreja. faz obra de fé e de justiça. Mas 
tambem mostra aos capitalistas seu·s dti:veres,. 
·pilgnando .pelo · respeito á personalidade do o.pe. 
ra.rio que é um homem, e obriga.ndo os ricos a, 
observar as leis christãs, refreando a ambição do 
gozo e contendo o capital dentro da. moral christã. 

E sobre a questão do salario o Revmo. Pe. 
Moraes tece excellentes considerações - mostra. 
a todos a solução chrlstã, solução que resolve, de 
vez, o conflicto entre o capital e o 'trabalho. E' 
necessar10 que os patrões e os operarios sigam a. 
doutrina da Igreja, abandonando ,as teorias egois• 
tas, falsas do socialismo e do Liberalismo, que,. 
em um seculo, já mostraram o que reservam ao 
capital e ao trabalho: a destruição de ambos. 

Fecha o livro uma rapida apreciação sobre 
a. Russia. Apreciação justa., decalcada m11itas ve• 
zes sobre a opinião e a.ffirmaçõ~s dos propri~s 
communistas. Apreciação sobre o fracasso total do 
communismo. Fracasso que attlngiu a· arte e o 
pensamento russos. O communismo bestializou o 
homem ... 

No 15.0 capitulo,, o autor faz um ligeiro pa.ral
lelo -entre o opera.rio e o burguez, pat1a.Jlelo psycho
logico. Interessantisslmo o capitulo, que põe ao 
vivo as mazeliis da burguezla, a -cujo negativis
mo, se deve em grande -parte, o mal estar contem• 
•pora.neo. E em ultimo capitulo, traça a fin,aJida• 
de do capital que deve ser a ampola do .pobre. 

E' como se vê, de raro valor a obra do Revmo. 
Pe. Moraes. E' de obras assim que precisamos .. 
Obras que levem, em estilo simples e conciso, e, 
verdade cathollca a todos os corações que dese
jam um pouco de ,paz nestas horas em que já se 
,prenunciam as nuvens da tempestade que vem 
proxlma, se Deus Nosso Senhor não insp!re.r aOll 
homens um l)Ouco de sua Paz Divina,. 

' 
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IJJ!}GJONARJO São Pàulo, 12 de'" Màrço de 193!J' 

ACÇÃO 1"Não 
A ·-Ac,cão .Cat-holica e Hitler. 

- . . • J . . 

CATHOLICA precisamo·s: dé 
nos foi 'envia.do 

Igrejas: 
p:or Deus"'1 

as obra3 auxiliares Como se envenenam na A/lemanha as.almas Juven/S'-
; 

- Isto sobretudo; o facto della I ponder. Ruborisam-se um pouco\ 
ser completamente exclusivista. sob o ataque, balançam a cabeça. 1 
Ser-se protestante, evangelista, e escarnecem. Mas Franle!n Ur•' 
catholico ou judeu, isto divide os sula, para quem . os· racioc!nios:i 
espíritos e os impede de perten- têm bastante mais valor, rompe'/ 
cer perfeitamente á grande com- o silencio rindo: · ,1 
modidade allemã; - Tudo isso é bem complica·•i 

Indiscutivelmente é grande o 
i!esenvolvimento que a Acção Ca
tholica vem tendo entre nós e os 
problemas que dahi surgem de
mandam esclarecimentos e exi
~em uma analyse bastante segu
.ra. Isto explica o apparec!mento 
clé obras que visam lançar luzes 
wbre os mais variados problemas 
concernentes á Acção, Catholica. 
Dentre estes, destaca-se o das re
lações entre a Acção Catholica e 

as obras auxiliares que dada a 
sua importancia foi estudado pe
fo Revmo. Pe. Candido Santini, 
S. J., num alentado volume. A 
respeito desta obra o "Osserva
tore Romano", orgão officioso da 
Santa Sé, inseriu a 7 de Dez~m
bro p.p. um commentario que 
julgamos bastante util transcre
ver por ser de particular interes
se para nós. 

UM CURSO DE ACÇÃO 
CATHOLICA 

O Pe. Candido Santini pubii
ea. no Brasil um volume intitu
lado "Curso de Acção Catholica" 
(Editora "Vozes", de Petropolis), 
no qual expõe os princípios the'l . 
ricos e as real!sações praticas da, 
Acção Catholica, com referencia 
·especial ás condições daquPlle 
.paiz. 

O llvro cJntem bôa mate,·la e 
demonstra em seu autor v·i,o, :a 
erudição e o sentido vivo úo 
apostolado. 

Constitue, pais, uma contribt~i
eão do ponto de vista jurídico, ao 
passo que em· estudos preced~n
t.es foi est11dada com preferencta. 
eob outros ll5ptctos. 

pe facto, depois de algumas n.o
~tles prellmil1<J.res, ,-entra logo na 
ma.teria dos cc-nfrôntos jur!dicos 

. entre Acção Cathollca Official. e 
:I\S, outras insW·L'1ções _afins. 

Essa materla. r.inda é em grnn
.de· parte inexplorada e em varirn; 
pontos póde dar lugar a diven,as 
opiniões. Entretanto, algumas af. 
ttmiaçqes par!)cem um .tanto ar
riscada!!, pois que podem gerar 
equivocas não iseatos de. coni;e
~uencia.s prat ca!'. 

z.,ont!ficios -i,:is qt.aes é feita ela- labutam pelo bem commum das 
ra distincção e st estabelecem as almas. 
differenças entre as Organisações ora, na interpretação desses 
de Acção Catü,,ii.~.1 e as dem·l',i; documentos o egregio autor se 
associações de nal.ureza religic,.i, deixou guiar por uma constante 
declarando no mesmo tempo a preoccupação de estabelecer se
i;tllidade de uma., e de outras e melhanças, até declarar uma 
a necessidade de i.:.m mutuo en- identidade substancial entre as 
tendimento e colll>boração. Organ!saçôes. de Acção Catholica 

Entre esses documentos (doc.i · e aquellas que foram autorisada
mentos pontific!os1 lembrarem,;s mente definidas como auxiliares 
a Carta do Cardeal Secretario (lc da propria Acção Catholica. Coi
Estado, hoje Pio XII, ao Presi- sa que, além disso não seria pos
dente Geral da Acção Catholica sivel, tambem pela grande varie
Italiana, na data de 30 de Março I dade dessas ultimas. O facto do 
de 1930 e um discurso do Santo l Episcopado se servir das obras 
Padre ás Congregaç_ões Mabanas, 1 aux!liares (as quaes são, no Bra
na mesma data; d1scw·so que é, si! numerosas e muito benémerl
no sentido mais exacto da pala-

1

1 ta;), tambem para fins da Acção 
vra, um commentario official ao Catholica, é perfeitamente com
dito documento. Na carta de 26 prehensivel, e inteiramente con
de Outubro de 1935, dirigida ao forme as directrizes da Santa Sé, 
Eminentíssimo Cardeal Arcebispo contidas nos venerave!s doeu
do Rio de Janeiro e a todo o mentas, por nós lembrados. Mas 
Episcopado Brasileiro, o Santo I esse facto não impede que, por 
l".ªc::lr~ relembrava a m~sma dis- j direito (ln linea di diritto) haia 
tmcçao, quando escrevia que a entre essas obras e a Acção Ca
Acção Catholica, acceita a col-1 tholica uma reai distincção, que 
laboração "de todas as forças, ' não é apenas de forma e que· de
institui~ões e actividades que, em- , ve ser aff!rmada ainda no lnte
bora nao se encontrem no qua- resse reciproco e no da cause 
dro official da Acção Catholica, , commum. · 

~~.,.~~~u» 

Casa Santo Antonio 
-DE-

HENRIQUE HEINS 
LIVRARIA CATHOLICA 

-- Grande sortimento de artigos religiosos em geral -
Fabrica de imagens - Officina de paramentos e estandartes 

Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 
SÃO PAULO . 

No "ll:tudes", de 5 de Feve
reiro, sob o titulo "Ao longo dos 
rails", M. Raoul Jorbin, relata 
uma prosa que teve durante uma 
viagem pela Allemanha com tres 
moços anemães, 2 meninos, l sol
dado, outro trabalhador em um 
campo de trabalho, e uma mo
ça membro de uma organisação 
feminina hltlerista. Deste artigo 
extremamente interessante ex
trahimos uma passagem tratando 
da questão religiosa. 

"Naturalmente, falamos dos 
judeus. 

- São seres abomina.veis, de
clarou-me o jovem soldado. Foram 
elles que feriram a Allemanha, 
pelas costas, em 1918 e provoca
ram a revolução. Todos devem 
expiar. 

- Vocês são terríveis! ..• 
- Nada de ladrões e assassi-

nos! Veja o que elles fizeram, na 
França a Von Rath. 

- Um judeu fez aquillo; isso 
é criminoso. Mas porque vocês 
culpam disso a todos os judeus? 
Elles S\! encontram tanto na AI-
le,mariha como tambem entre nós 
alguns ·bandidos. O que não quer 
dizer felizmente, que todos os 
francézes e allemãcs sejam ban
didos! 

- Sem duvida. Mas o que faz 
· tal ou qual francez, todos os 
francezes não o fazem. O que 

- Eis que se voltam contra vo- do. Para mim, isto é muito sim• 
cês mesmos, disse eu, adoçando ples. Eu sinto que Hitler teP' ~-a.-1 
com um sorriso a vivacidade de zão e que é meu dever estar com). 
minha replica. Isto é. porque vo- ellel · ;l 
cês constituem uma "Ig~eja" no A discussão religiosa. ficou ah~ 
sentido exclusivista ou cQm? a Eu não pretendo leval-a. mai.i 
comprehendein, pois que é yerda- longe. Porque arriscar estragar·: 
de que é preciso ser ,allemão pa~ sem proveito um entreten!mentQ' 
ra ser. dos seus! Eu ,francel!, por até agora agradavel? Volta~' 
exemplo, excluido de sua- ·"Igre- mos a assumptos menos ·elevadof 
ja" l O Deus a quem eu rezo, não e menos espinhosos. Os .risos :a.pi 
é um Deus fechado. Elle não é par~em c:l,e novo. o ,-enteridimen< 
francez nem allemão. Elle. é seu, to é perfeito. Trocamos ',endere< 
como meu. Elle é de. todos:os:ho-
.mens de bôa vontade. ços. 

Sinto agora, que 'ihés emba- - E' preciso que nos,,esmievmri.i 
raço. Os dois moços. sobretudo, a dizem, :nós· gostaríamos ·tanto lia, 
quem a -~µestão rêllgiosa • já fez iicai" ·ein .contacto rom 'DB·"fmn,. 
reflectir, não sabem o que res- cezes!"; 

·1111tlllllllllllllCIIIIIIIIIIIIUIIIJIIIIWlllllllllllllllC!ll!llllllllltlllllllllll!IC.IJITIIIIIIÍlllfflll~ 

1 Alf aiatarià "ESperança:,, 
;_ TERNOS SOB MEDIDA EM 10 PRESTAÇõES 

C.ASEMIRAS NACIONAES E EX'mANGEÍR4$ 

1 p__reços Modicos 
faz tal ou qual allemão, todos os a . . . . :; 
allemães não o fazem. Mas o que ª' Acabamento· P..,erfeito = 
faz um judeu, todos os judeus o i . '+ 1 
podem fazer! g 

A evidencia deste racioçinio não ~ R da Consolação 156 _ Phone 4-7034 
me pareceu das maiores ... Meu = • , . 
v!sinho, que sente que não eswu 1 §1111111111nm11111111111m11111111111ci111111111111cm1111111111m11111111111m11111111111c111111111111c11110111mc111n11n111cuu, 
convencido, tira de seu bolso um 

nu0ero _do "S~urm'', orgão de I Palavras aos Congregados 
ant1-sem1t1smo mtegral. _____ - . . , ., . 

HYE NA s 
' 

- Tome, leia isto. 
Percorro ligeiramente e s t a s Meu Irmão, . 

m odiosas paginas onde, da primei- Permitte-me descer hoje ao realismo para -melhor ·entenderes J 
ra á ultima, soltam o odio con- liediondez do peccado venial. · 

Aié nisto se parecem communitas e nazistas 
tra a raça maldita. Sobre uma Já presenciaste ao lastimoso estado do. infeliz recobert.o dê· 
dellas, sob O titulo: "Vejam e lepra? Elle ainda vive, arrasta porém uns. pobres membros que 
comparem", expõem em diptyco, se vão con·oendo e· desligura~do: mancha-se a pelle, as e::dremi• 

0 jornal official do dictador sorventes e apprehensivas que nes- os modelos mais acabados da bel- vades do corpo vão desapparecendo; a sensibilidade amortece; o 
allemão, com a peculiaridade que tes ultimos tempos vem caracte- leza germanica e os typos mais rosto se incha e perde a,s feições; os olhos · ficam sem brilho, o 
o caracterisa, tem lançado as risando o . governo italiano. degenerados da raça judia. o pro- ouvido mal escuta, os· pés vacillam, o · corpo destitue~se. de- energia. 
mais insultuosas e terríveis arre- o racismo foi combatido com cesso me pareceu comodo e. eu até que_ a 1;11orte· o· ~ve' -á 'sepultura. _;. ,. ,, :f,{ -l.· :, 
mettidas ao clero e á Igreja. energia pelo ex-chefe da Igreja· pensei que a controversia seria , A~s1m ~ e ~ue~ vive e se compraz .n~ peccado, venial (a. :J.i,C>m-t 

Não poupou, mes::no, a memo- Catholica, ·que não temeu .os in- facil de ser dada. Mas elles nem ·111ª:açao nao e mmha). Debilita-se O v_igor espiritual, mancli;l.-se' 
Exis~m, de !acêo, documento.; ria de Sua Santidade o Papa Pio sultos e as ameaças dos governos cogitam disso. Elles bebem as ª imagem de Deus, empana-se O resplatídor da graça santificante. 

XI, no qual viu não o Chefe su- anti-clericaes. "verdades" deste jornal que sus-1 A alma · já não sente. o · gosto das coisa,s do céo, não contempla as 
premo da catholicldade, mas o. Antes, foi intrepido e altivo, tenta a causa hitlerista, assim v.crdades evangelica~, nem se commove ao ouvir a pa~:Y1'ª de Deus. 
inimigo irreconciliavel dos Esta- não conheceu sacri!icios e nem como as palavras do Evangelho. F.mbota-se a consmencia, some-se o ideal da perfe1çao e da ca.-. PRECISANDO 

DEPURAR 
O SANGUE 1 

dos totalitarios e, particularmen- perigos para a consecução do Que querei<;! Elles têm a fé. E' ridadc. Não ta,rdará. que o costume ~oluntario .de commetter pec-, 
te, do nacional-socialismo alle- grande trabalho historico que pe- esta sem duvida o que me fal- cados leves e o desprezo da graça levem á beira do ab;rsmo, e a;. 

1 mão. sava sobre os seus hombros. ta... insensibilidade em ouvir os appellos divinos faça resvalar até · Ili 

l 
- creem em Deus? per- ruína suprema neste mundo - o peccado mortal. · 

Refere-se O diario do Reich á Cada vez mais se aclaram as Reflecte, meu I1·máo, reflectel 
a~titude ~e Sua Santidade no _que I suspeitas contra o arcabouço po- guntci eu a queima-roupa. l'e. MARIANO 

1 diz respeito ao caso da Austna ,e lítico da nova Allemanba e cada - Claro! Que pergunta! 

TOME SÔ 

ELIXIR 
1 da Tcheque-Slovaquia. bem co- V\!Z mais se identificam os dois - Que idéa fazem deJle? 
' mo á sua actividade· consÍ;ruct'o~ mais perigosos regimes do mun- - Deus? E' toda ª natureza., 

DE 

d t S~o a~ . .f!w:e,sta~, JJ mar, a mon-
-------~--·-· ·_· _ .. _. _· --"--"-.J· ra -ru.,- fêõãtifr' às téridehci.âs · ab- l o con emporaneo: communismo 

e nazismo. tanha · · · 
- . . . As mais delicadas flo-

Maravilhosos .Controle de Son 

64 ·M.aravllho1ia,s--.S,onoridad_.e 

. Modelo 'J S 323 

A~fERICO NICOC.ATTI 

1 A attitude insolente do orgão 

1 

nazista veiu testemunhar com 
mais eloquencia a tendencia anti

. iatholica do governo germanico 
e acimentar ainda mais as razões 

,1· justas e ponderadas de ' Sua San-
tidade quando da sua cadeira 
lançava no mundo atonito a pa
lv.vra de ordem contra o nazismo. 

Morreu Sua Santidade o Papa 
Pio XI, no emtanto, as bases d:i. 
Igreja continuarão sendo. as mes
mas e, nem uns nem outros con
seguirão desviai-as porque 'a mão 
de Deus ha-de descer pesada so
bre aquelles que na sua furia sa
tanica e impia fazem da Igreja 
a inimiga, irreconc!lia vel. 

O tempo será a melhor respos
ta que se possa lançar a todos 
aquelles que de uma forma ou de 
outra teem criado impecilhos á 
marcha gloriosa da Nave Immor
tal de São Pedro. 

FRACOS e 
.ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João· da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

res, 11 fonte que canta, a profun
desa do céu, estrelado, frisa a 
moça, tomada dum accesso de 
lyrismo que aviva o brilho de 
de seus olhos. , 

- Rezam ás vezes? 
- Não, nunca; a oração é ôca 

e inutil. Nada nos é perguntado 
sobre o modo de viver. O que 
nós fazemos de bom, isso é lá 
com Deus. 

- Parece-me, digo-lhes, que é 
bem temerario e orgulhoso recu
sar-se a rezar. Vocês teem razão, 
sem duvida, de estimar, mais que 
todas as coisas esta força, pelo 
bem que pretend.em cultivar em 
vocês. Mas esta força não vos é 
dada por Deus? Se Deus está na 
natureza, como vocês dizem a 
toda hora, mais essa razão para 
o reconhecer em vocês. Logo que 
eu rezo a Deus, eu lhe peço pre
cisamente, dar e conservar em 
mim esta força, me ajudar a ti
rar della o melhor partido. 

- E' o que dizem as Igrejas. 
Mas nós não temos necessidade 
de Igrejas, porque nós temos 
Hitler. Hitler nos foi enviado por 
Deus! 

- . . . Sim, sim, insiste a mo
ça, que me viu sorrir, enviado por 
Deus! E' por isso que nós somos 
contra a Igreja que defende a 
não obediencia total a Hitler. 

- E sobretudo o que repro
vam na Igreja? 

PREMIADA ESCOLA 
!TALO-BRASILEIRA DE CóRTE 

AUTORISADA PELO ESTADO 
Acham-se aberta as matriculas para alfaiates até dia 31 de 
março. Mensalidades 50$000. Cursos diurnos e noturnos. 

~i~'- \Rarrio.$._ ~e Azeyedo N ." 1.S 

~@Jl<t~. ~M:23. 

Curso especial para Surdos Mudos e a Domicilio. Prospetos 
- 1.• .iandar e informações gra,tis. Rua Wandenkolk N.0 54. (Esquina 
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t 
os fifüos e pareníes1 do saudoso 

José· Corá 
agradecem penhoradissimos os votos de pezàr pe(õ · 
fallecimento, e a todos que assistiram a Miss~ de 7.º 
dia mandada celebrar por alma de seu inesquecível pae 

t 
MISSA :DE 30.º DIA 

Lelian de Paula Ferreira 
Os paes e irmãos do inesquecivel LELIAN agra.c 

decem a todos as manifestações de solidariedaderece .. 
bidas, e convidam os seus pá.rentes e amigos para a 
Missa de 30.º dia que será celebrada na proxima .quin
ta-feira, dia 16, ás 8 horas, na &,silica de São Bent~.: 

..... .!, 

t 
MISSA DE 30.º DIA 

I\ Juventude Universitaria Catholica 
convida os parent~s e amigos do seu saudoso memb'rcf. 

Lelian de Paula Ferreira 
para a Missa de 30~ 0 dia mandada celebrar ás 8 horá9 
do dia 16, quinta-feira pr1>xima, na Ba,silica de Sã.Q 
Bento. · ·· -·· · -
,..., ..... ~. , . ..,-~u . ....,., 

t 



.. 

SM> 'Paulo~ 12 de M'"âtçõ ele 19:J~-._:===--================ f; Ê<ff O N X N T Ó- '- Jf · : 
===========~;;;" ·a •:;:;;;;;;;;;;;;=====-z=·-======· :-.::lltf -~ 2UI ., 

SEMINARIO õAORLGºuLHO 
Escola apostollca 11Chrlsto Rei" em Ferraz de 

,vasconcellos (Estado de São Paulo) Desde que Jesus, o Messias, começou -:;· nome de Deus poderia Jesus exp:Uls~--02'· 
'sua pregação, teve pela frente, como ·· * · · · 

'A Congregação dos Padres dos 
Sagrados Corações acaba de fun
da.r seu seminario menor ou Es
~ola Apostolica ... Christo Rei", 
na localidade de Ferraz de Vas
ieoncellos, perto da cidade de São 
Paulo. 

Lustosa de Patrocinio, onde os Ao mesmo tempo tornarão co
padres actualmente dirigem, ao nhecído e amado o Coração da 
mesmo tempo, as respectivas pa- Immaculada em _tão grande hon
rochlas; o Santuarlo de Nossa ra entre os filhos desta terra que 
Senhora da Abbadla, de Agua- a proclamaram sua Padroeira e 
Suja; a paro.chia recem-fundada Protectora especial. 

mais encarniçado inimigo a estulta vai- Depois de, assim, repellir a peço?ib'.4 
dade dos Escribas e Phariseus que se dos judeus, põe Jesus a nu' o estad()! 
jl19gavam os unicos conhecedores <la miseravel a que elles se reduziram po:11 
Lei e dos Preceitos de Deus aos ho- sua propria culpa. , 
roens. De maneira que estes homens As palavras que seguem resumem: à 

IA historia da Congregação dos 
Sagrados Corações é a-~hlstorla de 
ltodas as ordens religiosas. 

Fundada na França nos annos 
terrivels da revolução terrorista 
de. Robespierre, Danton e Marat, 
espalhou-se a Congregação, pri
meiro por aquelle paiz e em se
guida sobre outros paizes do ve
lho mundo e das Americas, co
mo tambem sobre as ilhas mais 
Jonginquas do Pacifico. 

de Santa Margarida Maria no Fol encarregado dos prepãr~ 
Rio de Janeiro; a residencia na vos para a· construcção do pre
parochla São Lourenço em Ni- dio da nova escola, o Padre Da
ctheroy; as parochlas de Poá e mlão Kleverkamp, antigo vlga
Ita.quéra no· Estado de São Paulo. rio de Patroclnlo. o esforçado 

juraram perder, a qualquer preço, o historia do povo eleito. Cuidou o Se{ 
Salvador. Este Evangelho evidencia nhor de preservá-lo da Idolatria, expuIJ, 
até que ponto os cégou o odio alimenta- sando sempre os demonios dos deuse~. 
do contra Jesus Christo. pagãos que, de vez em vez, entre os IsJ, 

Tendo o Mestre expulsado, miraculo- raelitas se estabeleciam. Depois do ca•/
1 

· Exlatem · · hoje as provindas 
franceza, belga, allemã, hespa
nhola e hollaildeza na Europa, a 
ehilena~peruana na Amerlca do 
Sul, além das pro-provincias do 
BtaSll e da Argentina e as de
pendencias de Portµgal, America 
dQ Norte, Noruega, Italla e as ex-

Fazendo parte de uma Congre- sacerdote conta com o auxilio es
gação de reparação e de adora- pirits1al e material dos catholicos 
ção, esforçar-se-ão os novos sa- brasileiros, todos Igualmente inte
cerdotes para em toda parte es- ressados no exito de tão bella 
palharem a devoção ao Sagrado obra, que significa mais um pro
Coração de Jesus offendido e me- gresso da vida cathollca na Pa
nosprezado ou desconhecido em I tr!a e mais um passo para a so
nossa terra cat. hollca, no Sacra- lu.ção do urgente e mais premen
mento do Altar e no amor do te problema: a escassez de sacer-
mesmo amavel coração. dotes no Brasil. 

sarnente, a um demon_io. que retinha ptiveiro da Babylonia, especialmente~. 
presa a lingua de ···. · · com o e s tu.; 

um infeliz cabido ,. ••. TERCEIRO DO::\HNGO DA QUARESMA .... , d o mais assidu~ 
nas suas garras, das Sagradas Es~ 
não podendo Oi'! 1':vnn:;/>ll;o sei:-undo São Lucas, cnp, XI, vers. 11-?.8 cripturaS, tinhanf, 
Phariseus negai:' os ju<leus, a casa, 

'!-;:lquelle t<'mpo, expellla Jesus um demonlo, e 1 lº 
O prodígio, sacia. este era mudo; e, Íançando fóra o demonio, falou Je sua a ma, lID .. 
Se SeU OdÍO na ao mundo, e se admlrpram as turbas. Mas, alguns pa e adornadi:t, Q 
blasfemia: "Este delles disseram: füle expelle os demonios por Be- demonio, no en"' 
vem <lo diabo por elzebub., prlnclpe dos demonlos. Outl'0S, para o ten- tanto, cujo fim 

tarem, pediam-lhe que lhes mostrasse algum signal , f 1, 
iSSO, em SeU no- do céo, E Jesus, vendo os pensamentos delles, lhes uniCO e azer ma11 
me, expulsa aos disse: todo o reino dividido contra si mesmo será ;á hum~nidade.,;\ 

40 Capuchinhos .. morlos em ·· Darcelona 
tensas missões de todos os con- A medida que o exercito de 
tinentes. Franco avança, fica-se conhecen-

Conforme as estatfsticas ge- do novos detalnes sobre os mas
raes de Janeiro de 1938 conta a sacres commettldos; na Catalunha 
Congregação 1.192 me~bros pro- durante a persegülção. A provin
fe~s, entre os quaes 3 bispos, ela dos Capuchinhos de Barcelo
;:"100. sacerdotes, .269 frades escho- na tem já a glÓ_ria e a triste 
la$tlcos ou estudantes nos semi- certeza que 40 de · kus filhos fo
narlos maiores e 220 irmãos lei- ram barbaramente assassinados a 
gos. partir de 19-7-1936, dentre os 

Na mesma data havia na con- quaes 26 foram mortos na clda
gregação 63 noviços aspirantes ao de de Barcelona, 
sacerdocfo, 17 noviços irmãos lei- Em 28-7-1936, na estação do 
gos e_ 35 postulantes. Norte de Barcelona, tombaram 

Nos diversos seminarfos meno- massacrados a tiros de fuzil tres 
t-es encontram-se actualmente éapuchlnhos: Frei Elyseu, de 
mais de 800 estudantes das mais Vianya, seu sobrinho Miguel e o 
tUversas nacionalidades. :clerigo Jórge de Santa 'paro, com 

No Brasil . a provinc!a hollan- J6 annos apenas_, ,:No mesmo dia 
í'feza conta diversas casas, todas '·era assassinado Frei Cipriano; de 
fundadas em pouco mais de tre- Tarrasa, esmoler do convento de 
~ · annos de existencia da Con- Sarriá. 

· grégação na terra de s. Cruz. Em 29 de Julho, na estrada de 
São as seguintes: os gymnaslos Pedralbas, foram assass:;1ados o 

Regina Pacls de Araguary e Dom piedoso publicista Pe. Modesto, de 

Alfaiataria lngleza 
-•- . Aéce1tamo~. l'fl!lITIO ,de. temos, trMes d.e rigo~ 

e tallleur. 
PREÇOS Sl!:M CONCURRENOIA 

Grande sortimento de casemiras nacfonaes e 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161: 
TELEPHONE: 2-5978 

Em que phace está o processo 
· de canonização de Guy 

F onf-Galland? 

A Igreja sempre tomou muito 
cuidado com os processos de bea
tificação. A Sagrada Congregação 
dos Ritos, a quem elles são en
tregues, trata-os com muita pru
dencia, estudando attentamente 
todos os documentos. Natural
mente, esses estudos exigem tem
po e portanto, demora dos pro
cessos, fazendo suppor muitas ve
;res qile a causa foi abandonada. 

O processó de beatificação de 
Guy de Fontgalland, iniciado em 
1937 por iniciativa do Cardeal 
Verdier, ainda não foi terminado. 
Devido á demora e como a Sa
grada Congregação dos Ritos na-

'.ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 

da informa, muitas pessoas ac
credltam que foi abandonado. Po
rém, quando tal se dá, a Sagra
da Congregação dos Ritos noti
fica os Ordinarios das dioceses 
onde tem occupado a cadeira 
episcopal os juízes do processo in
formativo, e, quando tem oppor
tunidade a familia. Ora, nem o 
Cardeal Verdler, nem o Bispo de 
Valence, nem a familia recebe- · 
ram qualquer notificação. Disso 
se deduz que o processo segue seu 
curso normal, não havendo mo
tivo para os rumores correntes 
quanto ao abandono do proces:w. 

ln 
m 

IC 

Micras, com 60 annos e seu com- demonios". assolado, o cahirá casa sobre C!'-sa. Se, pois, Sata- não encontrando· 
panheiro, Frei Angelo de Fene- A .accusação era naz está dividido contra si mesmo, como estará em descanso fóra do! 
rles. Igualmente foi victima dos pé O seu reino? porque vós dizi,ls que por Beelze- 1 
vermelhos o Pe. Raphael, de Ma- grave e mons- hnb é que eu lanço fóra os demonios. Ora, se é por seu nefando O. ffi:.i 
taró. truosa. :Merecia virtu,le de Beelzebub que eu lan<;o fóra os demo- :do, retorna a ve~ 

Em Agosto de 1936 acharam a. resposta prom- i,los vossos filhos e .por quem os expellem? Por isso si consegue, TIO• 
mesma morte gloriosa o Pe. Au- pta. A repulsa elles mesmos serão os vossos juizes. Mas, e é pl'lo vamente, apos-
gustinho, de Montclar; o Pe. Be- f • ·. dº t dedo de Deus que cu lanço fóra os demonios, por · 

o 1 1mme 1a a. sar-se de sua an-1 nlg_no, de Canet, definidor pro- certo chegou a ,·6s o reino 1le Deus, Quando o ho-
vincial, e o Pe. Zacharias, de l.º porque Sata- mem forte guarda armado o seu- pateo em seguran- tiga prêsa. - N 
Llorens. ·naz não expulsa ça estão os bens que possue. Mas, se, sobrevindo caso dos judeus 

De Agosto a Novembro, sete a Satanaz, pois outro mais forte que elle e o vencer, tirar-lhe-á to- elle encontra seus 
outros Capuchinhos tombaram: o que todo O in- ,las as suas armas, nas quaes confüwa, e reparti- espiritos limpos e 
Pe. Viante, de Peraltas, escriptor teresse do demo- ri, os seus despojos. V a z 1' o s. Vaz1·os 
mystico; os Pes. Anselmo, de Quem não é commigo é contra mim: e quem 
Olot; José, de CalelJa; Alexandre, nio consiste em. não recolhe commigo desperdiça. Quando o espirito porque não SOU• 
de Barcelona; os noviços Frei cruciar aos ho- immumlo tem sahido do homem anda por lt1gares beram agazar a· 
Boaventura, de Anovo; Maral, de mens e perder seecos, buscando descanço; e, não o achando, diz: . . 

J - Deus nos-1;eus e_ o_.·_· J Vi!lafranca e Bernardo, de Gata, lhes a alma, Voltarei para minha casa don,le sahi. E quando 
laico. não Vae O demo- chega, acha-a varrida e adorri_ada. Vae então, e raçõe~, redUZÍU~Oi 

Em 25-12-1936, mais uma vi- toma comsigo outros sete espirltos peores do que ~cligião a um 
ctlma gloriosa morria: o Pe. nio repe1Iir seu elle, e, entrando na casa, nella fazem habitai:ão. a · ·i 
Martl·n, de Ba1·celona, re!ig1·0so de collega d-" onde · numero de prati.;. "' E vem a ser o ultimo estado deste homem peor quo · ( 
grande cultura, director da re- exerce SUa func- o primeiro. E aconteceu que, dizendo elie estas pa- cas exteriores €S• 
vl5ta "E5tudos Franciscanos". ção predilecta ! lavras, uma mulher, levantamlo a voz do .meio da tereis. Nenhulll. 

De Janeiro a Abril de 1937, Por isso com- multidão, lhe dis,;e: Bemaventurado o ventre quo campo mais bem 
Barcelona conheceu os massacres pa1•a se O posses to trouxe, e os peitos a que te amamentaste. llla-s preparado para a 
dos seguintes capuchinhos: • . • 

PP. Felix, de Tarragona; Tho- so a uma fortale- cllo l'espondeu: Antes bemavcnturados aquelles qU€ acção do Inimigo .. ' 

d C t 11 p . z • t ouycm a palavra de Deus, e a põem em_ pr_atica.. ·.~ Aprov"1·ta-se,_ d1·s-. \' maz, e ore .o; aviano,_ de I , a eu Ja por a "' ~ 

Ba~celona; Remi, de Papiol: Fre- e g u ar d a d a ~a-se com ene. r. g1as ,-<-obr'a:;od' aSsats.ªenteázveéZ€aps;ºds .. 
derr~o, de Berga, antigo mmistro pelo vigia homem forte e armado: no "' · · u 
provmclal. ' • 1 

Conhece-se ·-ãinda a morte -do 
Pe. José Oriol, de Bar.::elona. Em 
Manresa foram Igualmente mas
sacrados os Revmos. PP.-&rioit, 
de Colonna: Domingos, de Rl
sidet-Vllles; Fr. Carmelo de Co-

caso, o demomo. Para que alguem com- terreno tão propicio do que aquelle em 
siga o domínio da cidadela é mister pri- que se encontravam. Eivados de pre./ 
meiro que subjugue ao seu guarda, que conceitos, fecharam os judeus seus 
o supere, que lhe seja superior em po- olhos e seus ouvidos ás obras e doutri-
der. Era facil aos pharise:-,.1 concluir nas do Salvador, obstinaram-se em re•

1

, 

que Jesus só poderia expulsar demo- pudiá-lo e tornaram assim seu estagoj 
nios, tendo dominio sobre elles, jámais peior, antes da vinda do Messias. 

!ornes, foi assassinado com 25 re- ·· 
sendo um dos seus agentes. Depois si Seja para nós advertencia. Pois l;iem---...· 

fens nas portas de Taragona, os 
os filhos de Israel expulsavam demo- aventurados só é aquelle que ouve ~ p_ -~~ 

PP. Prudente; Eusebio. de Ca-
nios em nome de Deus, tambem só em lavra de Deus e a pratica. net; Eudaldo, de Igualada; Fe-

lix, de Tortosa; Tarcislo, de Mi-. ============= 
ralesempe; Viante, de Beralu; 
Joaquim, de Fanega; Timotheo, 
de Palafruge!I. 

or 

PARANA" 
(Do nosso correspondente) 

Fundou-se, em Pinhalão, a 
promettedora Congregação Maria
na de Santa Therezinha ,,do' Me
nino Jesus. A' novel Congregação, 
felizes votos parn que possa ma
rianisar a juventude de Pinhalão. 

Div, 17, realizar-se-á, em To
masina, grande festa da comme
moração da fundação da Congre
gação Mariana local. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE -

. Generos alimentícios, Vinhos, Frios, Fructas . . 1• 
Biscou tos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035· 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-545~ 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

fra~ da Sé N.0 3 - 2.0 andar DR. 
Bala 13 

CARLOS l\IORAES 23D-E ! ENGENHEIROS ANDRADE_ 
Rua Benjamin Cons'tant, 
4.0 andar - sala 38 • Phone 2-1986 AMADOR CINTRA DO l>RADO 

Arnaldo ~~r\,~~meu 
Clrurglãô~Dén~fst;~ 

Ralos X - Oiather:mi~·-.- Cl.l,lµca 
Dentarlà elri· Ge.fa:I. · Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 
S. PAULO 

DR. PAULO MORETZSOHN 

Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, RUA 
residencias colJectivas. 

MARTIM FRANQl~CO, 97 
Telepho~ . ~:~i1a < 

·:.·:,•. 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO HOMEOPATHIA~ 

Rua Qulntlno Bocayuva N.0 54 DE CASTRO 
J.0 - Bala 323 - Tel. 2•7276 · R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar Rua Libero Badaró 

SÃO PAULO 

N.º 641 
DR. VICENTE BALZANO 

DR. VICENTE DE OLIVEIRA 
RAr,10S 

.DR. REZENDE l•'ILHO. 
Ex-Assistente do Dr. Murtlnho 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Phone 2-6769 S. PAULO 

Drs. Alvlno Lima, Ernesto Cha.m
ma e Nilo S. de Carvalho 

"ua Qulntlno Bocayuva N.0 5' R. Quintlno Bocayuva, 54 - 5. 0 

I.º _, saía 319 - Tel. 2-0035. and. - Salas 509 e 510 - Pho-
------------~--- ne 2-7893 - S. PAULO 

croaquim P. Dutra da Silva 
~ua Benjamin Constant N.0 23 

t.0 anaar - Sala 38 
Pbone: 2-1986 

DR. JOSt,; ESTEFNO 
Rua Benja,min Constant, 77 -
6. 0 andar - Phone 2-2988 - Caixa 

Postal 3276 

DR. FRANCISCO P. REIMÃO JOSE' BARBOSA DE ALMEIDA 
HELLMEISTER 

Jt. àão Bento, 224 - 1.º andar -1 Rua í5 de Novembro, 150 - 5.0 

1.,,-.•~:::~!½~~!l. .. ª-~~-º9,_:- s~ P~Y..~º- andar "'. al 5~~55~ - r,~~~-~~~.~65, 

DENTISTAS Raios X • Cirurgia - I)ia,thermia 
- Vitalidide P\lJ.par 

DR. CARLINO DE CASTRO Rua da Liberdade, 512 • Sobr. 
Pelo curso de doutorado da Fa-
culdade de Pharm. e Odont. de Telephone 2-1346 - S. PAULO 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 

],)a c~l~fca Obstet:ica da Fa
culd1ide - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molest!as de Srmhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. ~'""Dàs i3 ãs 
15 horas Res.: Avenida 
Tumalina, 90 - Tel. 7-0401 

, Nobre 
Cons,: P.ua Senado·r Feijó, 2015 

2, andar - Phone 2-0880 
D.as 15 ás 18 horas 

Resid.: Rua (lastro Alves, 59T 
.'• .... •r-·,.,,·,vw··1-11o)ie '1-8167 

PROFESSORES 
diplomado em 1914 - Ex-den- M E D I e o s 
tista do Lyceu Coração de Jesus. ~ DR. MARCOS VINIOIO PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
Especialidades: Pivots, Coroas, MOREIRA pela Universidade de s. Paulo. 
Pontes, Dentaduras anatomicas CLINICA GERAL Molestias do App. Digestivo e Aulas particuiares de: Mathéba~ 
e sem abobada palatina. - Con- Dr. Celestino Bourroul ano-rectaes. Hemorrho!des, fls- tlca, Pbysica-Chimica, H. Natu-
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás . suras, etc. - Cons. R. Benj. ral, Musica e demais materfas do 
19 horas - Cons. Rua Dfrelta,fReITTden-i-1:iép~~~ 2~2621;:'ulo, ~ lConste.nt, 51 - das 2 âs 4 horas. --- Curso Gymnaslal. -..::....,;. 
64, ~.O anda!, si 7-7 A. Res.: AI. Cons.: R. Quint1no Bocayuva, 36 Phone: 2-1693 - Res. li-333.2., AVENIDA RANGE_L· PESTANA 
Bara~ de Pira~ic~ba 499-S.Pa~o ,r,..., ~ 4a ~ l:lor"- :.. -~~- ~~~0,,.1 · , !tt..~?~~!;,O,DQ ~:i4-9.2,::!3! ;i:>.~trLQ; 

\ 



- 6 ...- r: F. rfr O NA R TO São Pauto, 12 de Março de 1939 1 

=====-::===============================...:.:::========================-> 
O Santo Padre Pio XII e 

o Brasi, 
.1 'o Presidente da Republica re

cebeu do Santo Padre Pio XII 
.t> seguinte telegramma: 

"A' attenciosa mensagem de 
V~ Excia,, interprete dos senti
mentos geraes do Brasil catholi
co, respondo com os Nossos votos 
pela grandeza dessa nação ao 
mesmo tempo que enviamos a 
V.· Excia. e a todo o povo bra
sileiro, com todo o coração, a ben
çam apostolica - Papa Pio. XII." 

Nomeado o representante 

"' do Brasil na coroação 

de Pio XII 

Q embaixador Luiz Martins de 
· Souza Dantas, por decreto 
assignado pelo Presidente da Re
puJ:>lica, foi designado para, em 
missão especial, representar o go
verno do Brasil na ceremonia da 
coroação do Summo Pontífice 
Fio XII. 

Novo embaixador do Bra-

sil junto ao Vaticano 

A FIM de assumir o seu posto 
. de embaixador do Brasil jun

to á Santa Sé, embarcou para a 
Itália, acompanhado de sua fa
mma ;· a bordo do "Comte qran
/Je"~ O· sr. Hildebrando Accioly, 

N.otas economicas e 

Commerciaes 

hibição de plantio de caféeiros e 
a recuperação dos mercados. 

@ Exporta~ão de laranjas. Se
gu1;.do as ultimas estatísticas, a 
nossa exportação de laranjas em 
1938, embora haja augmentado 
em volume, decresceu multo em 
valor. O preço da caixa de laran
ja, que foi de 25$000 em 1937, 
cahiu o anno passado para 21$. 

Productos do Estado 

do-Ri~ 

§ERA inaugurada em Petropolis, 
a lG de Março, a Exposiç.ão 

Permanente de Productos do Es
tado do Rio, 

Noticias Militares 

'B· <, 

1 
RA :~ 

'li, 

appropriação e á defesa da eco- namento de estações radio-ama-
nomia popular, dores. 

3. Condemnado o sr. Bel-
miro Val

verde, procer integralista, foi con
<temnado a 3 annos de prisão pe
lo Tribunal de segur"nça. 

6. Prisões Foram presos va-
rias elementos in

tegralistas no Estado do Rio. Se-
gundo informações da policia, os 
detidos estariam tramando um 

4,. I:Iymno Nacianal os Mi- novo golpe para o proximo mez 
.._...,;,;.. ________ - nistros de Junho. 

da Educação, da Guerra e da 
Marinha resolveram nomear uma 7. Coàigo A commissão que 
commissão com o fim de estudar 
a letra e a musica do Hymno Na
cional e apresentar parecer sobre 
as modificações que porventura 

procede á revisão 
do Codigo Penal pretende termi
nar a parte especial daquelle co
digo até o regresso do ministro 
da Justiça. Foi despresada entre 
as sancções a pena de morte para 

lhes devam ser feitas, 

@ Foram reabertas as aulas d 5. Radio-amadores O minis- os crimes communs, permariecen
Escola Technica do Exercito. ª ---------- t r o d a do a medida extrema reservada 

Viação acaba de approvar as no- para os autores de crimes poli-

e Foram apresentados ao chefe 
do Governo os nomes dos novos 
generacs de divisão. São elles os 
generaes de brigada José Pessoa, 
Lucio Esteves e Toledo Bordini. 

vas instrucções sobre o funccio- tlcos. 

USE SO'MENTE 

EOPATi ·1A 
do Dr. ALBERTO SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

A visita do snr. Oswaldo 

Aranha aos Estados 

Unidos· 
-~ 

Q sr. Oswaldo Aranha pretende 
demorar-se ainda nos Estados 

Unidos afim de poder avistar-se 
mais uma vez com o presidente 
Roosevelt e. com o sr. Morgen-· 
than. 

1 Scaletta, ministro da Ordem a.ei: I Malta junto á Santa Sé, ,, 

2. Fallecimento Falleceu·,no\ 
-----·--- Chile o sr,i 
Bautista Saaveclra, ex-presidentai 
da Bolívia.. 

3. Reçonhecimentoc-A, Argen• 1 
· . . . . . . tina re-, 
conheceu "de jure" º. governo doi 
general Franco, . tendo· o Encarre
gado de ~egocios da Argentina. 
em Burgos notüicado o general;j 
Jo1·dana da decisão de oou paiz. j 

4. Reforma Foi reformado o-i 
general Agustín' 

Justo, ex~presidente da Republica. 
Argentina·: \.. ...-,.,,, 

Nestes ultimos dias todo o tra: 5 ... ,Execuções Foram. execu.: 
balho do sr. Oswaldo Aranha foi . . . · tados por cri• 
no:teado pelo desejo de coll!>egulr O:me de espionagem, em Roma o 
o interesse dos capitalistas norte- funcc!ori:ario naval Antonio scar-· 
america~os pela applicação de pa e, em Paris, o aspirante na.~ 
seus cap1taes em organisações in- vai Marc Aubert. · 
dustriaes e commerciaes no Bra-
sil. 

Parece que foi já definitiva
mente assentada a inversão de 
capitaes norte - americanos em 
empresas exclusivamente brasilei
ras, porém, tudo dependerá do 
novo encontro entre os srs. Os
waldo Aranha e Morgenthan. 

Depois desse encontro, será di
vulgada uma nota sobre o assum
pto fornecida contemporanea
mente pela Secretaria das Finan
ças doa Estados Unidos e pela 
Embaixada Brasileira. 

Essa nota será divulgada pro
vavelmente ainda esta semana. 

.6. M uf ti O grande Mufti de 
Jerusalem recusou a 

mediação ingleza no conflicto 
a:rabe-judaico, declarando-se dls..: 
posta a sacrificar todos os seus· 
sentimentos e prejuizos pessoaes: 
afim de conseguir a liberdade dai 
Palestina. Acha-se, porém, dis-. 
posto a acceitar a immigração u~ 
mitada de judeus, desde qtie se
ja a Palestina declarada Estado: 
independente arabe. 

7. :Rumeno triarcha Mirol'f 
Falleceu o pa• 

Christea, chefe do gabinete ru-· 
·meno, tendo sido nomeado para, 
substitull-o o sr. Calmescu. · 

o O sr. general Almerio de 
Moura, inspector do Segundo 
Grupo ele Regiões Militares, que 
seguia para o Rio Grande do Sul 
a bordo do vapor "Itapura", dei
xou aque!le navio em Santos, re
solvendo proseguir viagem por 
1=strada de ferro. 

~ 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 
Notici'as 

.8. Reeleição Cogita • se, eni' 
· do M U n d o' varias circulas 

politicos francezes, da reeleição .10 
· cio sr. Albert Lebrun, nas proxi~ 

· 'mas eleições francezas, que ape-· : C\ÍnÚactos on.erosos. Instal
,vu-se ·em uma elas salas do De
partamento Nacional cie Indus
trie e Commercio, no cdificio do 
Ministerjo do Trabalho, a com
missão especial destinada a pro
ceder á revisão dos contractos que 
determinem onus á Fazenda ou 
digam respeito a favores aduanei
l'OS. 

8 Noticias 
do Brasil E X T E R I O R , _1_._V_is_i_t_a_s_. Visitaram S. S. Pio' zar de desejar ardentemente des .. 

XII, o director e ·cançar, não trepidará, segundo se 
redactores do quotidiano catholi- affirma, em sacrificar-se cónti• 

1 
co "Osservatore Romano", assim nuando por mais 7 annos no go.: 

,e.,; Convenio caféeiro. Ao serem 
en,cerrados os trabalhos do con
( venio dos Estados caféeiros rea

MM 

1. Congresso A Pox · F'ilm A viagem do conde Ciano denando ao governador de Rajkot 
pretendê reali- -------------- que cedesse ás reivindicacões ~ 

sar no Rio, em Junho, um con- Polonia Gandhl. · 
gresso de cinematog-raphia, do ____ .., A esposa do mahatma que já 
qual participarão cerca de 40 de- ha algum tempo se encontrava 
legados . de differentes paizes da Q conde Ciano regressou ae presa, foi tambem solta e O vice
America. Varsovia tendo a sua viagem rei da India garantiu,, que as 

lisado rio Rio: foram appróvadas 2. Repouso- J.''01 para Poços 
varias suggestões, entre as quaes ------ de Caldas o sr. 
se destacam as sobre: o equilibrio I Ministro da Justiça. Naquella 
estatistico entre a producção e o estancia de repouso s. excia. exa
. consumo, a reducção de tributos I minará, entre outros assumptos, 
que pesam sobre o café, a pro- os estudos 1·clativos á lei de des-

fracassado completamente, em leis sociaes pedidas seriam vota
virtude das manifestações anti- das depois de um entendimento 
nazistas provocadas pelos estu- entre o governador e Gandhi. 
dantes polonezes justamente no 
dia da chegada do conde Ciano. Dissolução do parlamento 

A missão do ministro italiano 
visava uma adhesão completa da I 
Polonia ao eixo Roma-Berlim, e 1 
dada a sua situação politica, o 

1 

belga 

resultado das conversações entre Ü rei Leopoldo III dissolveu o 
o conde Ciano e o coronel Beclt parlamento belga que creou 
não foi além de mna declaração embaraços invenciveis· á formação 
reaffirmando a amizade existente de um novo gabinete em substi

. entre os dois paizes. tuição ao governo do sr. Pierlot. 
Em carta dirigida a este ultimo 

O jejum de Gandhi 

QtaTI\~«.· G«.l'\•CS 

ISNARD 6. ClA. 

Q mahatma Gandhi depois de 
5 dias de jejum, iniciado co

mo protesto contra o governador 
indiano de Rajkot; tomou um co-

primeiro ministro, o rei atacou 
violentamente os membros do 
Parlamento, accentuando que sua 
pólitica causa gi·aves entraves ao 
paiz, pois não permitte a conti
nuidade e a ordem governa-
mental. RUA ~ 'OE MAIO, 88 

Phoa.~•, t-3G87 e- ,-CH61 
po de laranjada, em virtude da l 

As revo tas da Hespanha 
mediação do vice-rei da India, or-

Republicana 

li o I e 111· o ~ a n t o ª li o s t 1· -n b o os anarc~istas revoltara~-se " . ll a em Madrid contra o gabmete 
· 

1 

do sr. Negrin, tendo tomado a 
(SOB INSPEÇÃO FEDERAL) cidade e organisado um Conselho 

de Defesa Nacional chefiado pelo 

'l!!xteniil,to e .seml~internato. Curso primario e 
·1r1nasial. Matrículas abertas. Estão já funcio
Dl!indo as aulas para os cursos primario e de 
admissão. Aceitamos transferências para todas as 
séries ginasiais. O Colégio acha-se situado no lu
ra, mais alto e salubre úa Capital e possue es
paçosas sa,Jas de aula e lab_oratorjos· bem provi-
4os, amplos salões e vastos páteos para recreio. 

general Miaja. I Os srs. Negrin e Alvarez del 

1 
Vayo chegaram de avião á. Fran
ça procedente.s de Madrid, negan

·. do-se o primeiro a fazer qualquer 
declaração. Sabe-se, no emtanto, 
que, antes de retirar-se de Ma
drid, o sr. Negrin escrevera ao 
sr. Martínez Barrio, apresentando 

1 sua demissão. 
1 Posteriormente, revoltaram em 

Madrid contra o Conselho de De
. fesa, algumas guarnições chefia
, das por communistas, que exigem 
a continuação da lucta, resistindo 
até o ultimo homem ás tropas do 
general Franco, que esperam fóra 
da cidade ordens para entrar na 
cidade. 

O general Miaja dispoz-se a 
tratar de uma paz "honrosa" 

l
. com o general Franco, mas este 

nega-se a entrar em entendimen
tos com o chefe vermelho. 

Em Cartagena houve tambem 
um levante nacionalista, que Ma-

1 drid affirma ter sido suffocado e 
Novo e sumtuoso edificlo com todas as exlgcncias I Burgos ter vencido e tomado con
da moderna pedagogia e higiene. ta da cidade. ~ certo é que a 

Não esqueçais, pais de familia, que O melhor estação de radio de Cartagena, 
primitivamente em poder dos re

legado para os vossos filhos é a formação integral voltosos, já se acha novamente 
do espfrito e do coração. Ciencia e virtude é o nas mãos de elementos republ!
lema ,que mantiveram sempre os Padres Agos- canos. 
tinia.nos. 

Praça Santo Aoostinho, 79 (Rua Veroueiro) Telepbone 7-1348 
Affirma-se que a esquadra re

publicana alli' ancorada rendeu
se ás tropas nacionalistas. 

como o principe Ruffo della verno. 

Gimnasio S. N. de Sion 
Olt"'FICIALIZADO 

A entrada pa-ra as internas se effectuará no. dia 
13 de Março de 14 horas -ém dia~te, as semi-inter
nas devem estar no Collegio no dia 14 ás 8 horas, 
as pequeninas do jardim da infaneia começarão 
as aulas ás 12 horas no dia 14. 

o{ CORrô "" Df SÃO PASCHOAL HAYLÃO 
milag:-0samente ialvo 

Em Vi!lareal, onde as tropas 
nacionalistas penetraram aos 14 
de Julho do anno passado, está 
o tumulo do glorioso Irmão Pas
choal Baylão. 

Sabemos que as igrejas foram 
incendiadas pelos bolchevistas, 
julgando-se por isso, que as 
chammas deveriam ter alcançado 
os restos mortaes do nobre fran
ciscano. 

Aconteceu, no emtanto, que o 
Revmo. Pe. Bernardino Rupert, 
conforme testemunha em sua car
ta datada de 21 de Julho passa
do, recolheu o corpo do milagro
so Santo num obscuro recanto 
da Igreja. 

O intuito dos vermelhos, ao 
lançar chammas á Igreja era, es
pecialmente, para que as mesmas 
alcançassem o corpo de Paschoal 
Baylão. 

A 13 de Agosto, as hordas re
volucionarias atearam fogo á 
Igreja. 

Tudo foi devorado pelas cham
mas: de.sde os portaes ás mais im
i:;ortantes obras de arte. 

O edificio ficou completamente 
destruído e um dos sacrilegos in
cendiarias quiz certificar-se de 
que, realmente, haviam feito des
apparecer os restos mortaes de 
São Paschoal Baylão. 

Ahi, affirma o chronista, foi 
que o poder do santo se mani
festou com eloquencia, pois subiu 
ao tocar, uma nuvem espessa de 
fumaça, persuadindo os assisten
tes de que, na verdade, o fogo 
devorára tudo, -abandonando a 
igreja transformada, num brasei
ro ardente. 

Um dos homens, impulsionado 
pelo remorso do acto que praticá
ra com os companheiros de far
da, juntou a reliquia e a collocou, 
ainda intacta, num sacco, que 
guardou re:Iigiosamente. 

Mas desejando o Santo que seu 
corpo fosse escondido em lugar 

mais conveniente, fez perceber 
durante a noite o seu intento e~ 
dominados pelo terror, oi, habi• 
tantes da casa levaram as reli- · 
gulas a um armaria, onde ficou 
a salvo durante muitos mezes, 
não percebendo os vermelhos, no 
entretanto, o esconderijo dos seus 
restos mortaes. 

Em 25 de Abril à aviação M 
Franco bombardeia a vma, oc
casionando grandes desmorona• 
mentas. · 

Os ossos do santo já tinham 
sido, porém, transportados para 
um campo proximo. 

Dias depois, durante um novo 
ataque aereo. um obuz cae jus.ó 
tamente no lugar preciso em que 
se encontravam as rellquias de 
São Paschoal Baylão. 

Na segunda quinzena de Ju.:. 
lho, ap'ós a occupação da villa. 
pelo Generallssimo Franco, foram 
seus restos mortacs, ainda em 
perfeito estado, transportadol'I 
para a sachrist!a da Matril! de 
Vlilareal. · 

Está ahi, um caso maravilhoso 
que abalou a catholicidade hes
panhola e que se irradiou prodl• 
giosamente por todo" o universo 
como affirmação eloquente de 
protesto á invasão acabrunhadora. 
que os vermelhos fizeram na ter-. 
ra gloriosa de Cervantes e dt! 
Isabel a Catholica! · 
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( __ Sãd Paalo, 12 de Março de rn:-m __ 'tJ'E G TONAR I O -"í-.. 
1Fe.deravao dar Congregações 

. --...... ~~ . 
e . arianas 

!lftten;o;iubilo D-®ffa eleicão €f@ ~Ma [fantiid~:d~ ~~@ Xili 
quem a, Federaclo McH'al~a torestou hom®na11~m 

:R.!11:'llsoU•se (iomillgo passado, 

1 

em ':Rrbeira; 452 em. Campinas; 78 
t1s 14 horas, no saJ.ão da Curia em Catanduva; 35 em Casa Bran
Metropalitana, a reunião da Fe- ca; 17 em Parahybuna; 53 em 
:ieraçã.o das Congrega-ções Maria- Pennapolis; 100 em Botucatú; 45 
nas, correspolld.ente ao mez de ··em Ytú.; 49 em Ibitinga; 10 em 
~arço. Ara~aquara e 135 em Taubaté, 

Presentes numerosos Congrega
-os, que se comprimiam no vas
lo salão, foram abertos os tra
lllhOs, com as orações do costu-
1e, pelo Rev,mo. Pe. Irineu Ctir-
tt:10 de Moura, DD. Director da 

ftlderação das Congregações Ma
,:fanas. Era de notar-se, pelo en
Uiusiasmo re,ln11,nte, que a assem
bléa. aguarda:va. uma. sessão bri
:1.qante, <lados os ultimes aconte
,oimentos referentes á Santa 
Jrgreja. e ás actividades marianas 
l:!m São Paulo. E assim foi, real
mente. Relembrada, pelo Revmo. 
J>e. Cursino, a figura immÕrtâl 
·ele Sua Santidade o Papa Pio XI, 
Papa da Paz, de li'é intrepida, 
kanspareceu claramente, no si
lencio advindo, que se evolou, 
unanime, e fervorosa, uma lem
brança amorosa, reverente home
nagem do coração mariano ao 
grande Chefe desapparecido. Mi

:!llutos ainda, e o enthusiasmo se 
!,refez, vibrante. Era agora o ju-
• bilo fervente ante o nome de Sua 
Santidade Pio XII, gloriosamente 
a:einante. Aspiração tão primeira 
entre, marianos, diz o Revmo. Pe. 
:Oirector, a gloria ·da Santa Igre~ 

· ~a assegurada está pela feliz 
quanto rapida escolha. E o nov.o 

·.chefe, novo Pastor de Fé tam
bem Intrepida, que já conhece .o 
Brasil por ter estado aqui, de re~ 
gres.w do Congresso Eucharistico 

, ele Buenos Aires, em Outubro de' 
:0.934, recebeu calorosa homenagem 
, de. todos os Congregados presen" 
lt,cs. 

perfazem o total de 1.122 reti
;rantes, só no Interior. Disse, en
tão, o Revmo. Pe. Dlrector, que 
as actividades marianas em São 
Paulo são um succeder ininter
rupto de triumphos. Nem bem 
.te1·m1nado o do Retiro, outros já 
se annunciam, e .sempre gran
diosos, . 

, PASCHOAS 

como no anno anterior, é pre• 
ciso que as Congregações se de
diquem, com enthuslasmo, á p1·e
paração das Paschoas, fazendo-se 

tado. Embora reagl11do contra: o 
individualismo, o estatismo não 
fez mais do que accentuar o erro 
daquelle, que foi o de considerar 
no homem só o Individuo e não 
a pessoa. 

"E a philosophia nos levou a 
uma estranha conclusão: cons
ciente ou inconscientemente for
ças que nos pareciam oppostas se 
apresentavam . unidas por uma 
mesma linha fundamental. A ci
v!lisação norte-americana, tratan
do os homens como cousas, como 
machinas de produzir, preparava 
logicamente as applicações dos re
gimens totalitarios. Se o homem 
é uma machina ou animal de 
producção como tal elle deve ser 
tratado. Será preciso melhorar a 
raça pela esteril!sação ou elimi-
nação dos maus productores. Os 

· RETIRO DO CARNAVAL ·.,, bons devem ser tratados como os 

,. - Passou o Revmo, Pe. Cursino a "puros sangue", com regimen de 

:!alar, em seguida, sobre o Reti- :~=e~~ia~en~~~a~~~ai:~ºdo1º:~ 
.ro. Expoz, citando numeros, o rão f)eças totalmente. subordinadas 
~riumpho ·. alcançado. Relatou sce- ao . grande senhor, que é O Está
nas coínmoventes, que bem pa- do. 0 homem não terá direiro a 
·.tentelitn o intenso fervor obser- outras preoccupações mais eleva
/-Vado nas diversas turmas. Retl- das. Taes tendencias serão impe
. i'antes que, mal acommodados, em didas e asphyxladas pelo melo 
·.nada pensaram sinão no recolhi- social já contaminado e prepara
niento espiritual, compe~dos, do e quando necessario pela co
no intimo, do valor do santo Re- erção violenta do proprlo Estado. 
tiro. E são as bençãos, são as "A clvilisação moderna negou 
orações de um Retiro que se a personalidade do h._omem. Os 

}
-transformam, que se multiplicam modernos regimes Jjol!ticos, con
em Retirantes para outro. As- tlnuando na mesma trajectoria, 
sim é . que fizeram Retiro este tiraram as ultimas conclusões de 
,i.nno, nas tres epochas, 5 .127 taes princlplos falsos. 
Congregados, distribuídos em 11 "0 Vasio que nós 

I 

sentiamos no 
turmas, havendo accresclmo, por- homem moderno e as injustiças 
tanto, de 1. 023 retirantes sobre o eontra elle praticadas provinham 
11.nno anterior. E não foi só na do facto delle desconhecer a si 
Capital; no interior tambem o I mesmo, de ignorar o que de mais 
Carnaval foi motivo para Retiros: I nobre lhe foi dado. Elle não se 
,108 retirantes em Sorocaba; 40 j póde considerar plenamente ho-

- mem porque a si mesmo el!e se 

i,SÃO l reduz a um individuo. 
PAULO MODAS "E nós começamos a compre-

CHAPli:US hender o que ha de grandioso no 
, Mme. Carmen homem quando ene se conhece 

como é. A comprehender a emi
·~. a Sebastião Pereira, 21 nente dignidade da pessoa hu-

Teleph. 5-5795 mana. O homem é pessoa porque 
Não temos filial não é apenas materia. E' pessoa 

porque conhece sua origem e seu 

)Por $er util, recorte e 
guarde 

~Atudar sozinho exige orien
~ação. Rec~rra ao Prof. Dr. O. 
_Guimarães, iue sçluclon,Írá suas 

(duvidas por' correspondencla, 
f ,corrigindo sua·ló/ lições, systema 
--nnlco, 20$000 memsaes. Redacção 
Jl}e cartas, etc. ,<::orrecção e re
_ lVisão de provas -~ypographicas 
,jBusca e remessa de· livros novos 
';e usados. Outros seTVlços. Rua 
tl>ero Leme, 113. Tele,'lh, 3-8495. 

destino, sabe donde vem e para 
onde vae. 

"E a philosophia - confirman
do uma convicção que muitos já 
para cá trouxeramos - mostrou
nos Deus. Origem e destino de to
dos os homens. 

"E nós vimos que o vasio que 
sente o homem moderno provem 
da falta de Deus. O homem não 
conhece a Deus porque não quer 
conhecer o seu destino, porque 
quer não ter destino, porque el!e 
se reduz a si mesmo a um indi
viduo e não tem a coragem de ---·----------
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intensa prop~nda sobre o pre
ceito Paschoal. Todas as classes 
deverão ser attingidas, sendo im
possível calcular o bem resultan
te 1essa propaganda. As clasSés 
mais afastada., de Deus é que 
devem, especialmente, ser procu
raciàs. A Federação quer receber, 
desde já, communicação das Pas
choas que vão ser promovidas. 

CONCENTRAÇÃO EIU B04 

TUCATU' 

que· a cidade mariana do Oeste, 
onde o Revmo. Pe. J. Melhado 
Campos, Director Diocesano, tra., 
balha incansavelmente, tenha um 
dia dos· mais 1'1!1ltivos, uma grµ,nde 
Victoria mariana. ",_.,._.·.·;·.·.-.-/l!)_jl;.,, 

::{:: CIRCULAR~BOLETIM . ::(: 

Recebemos o n.0 78. da Ctre!l,1• 
lar-Boletim da . Fed6raçã6 . cfas 
Congregações M,.ar1a:rias. Além de 
detaÍhadas informações sob_re o 
Retiro, acompanhadas de clichés 

Para breve, em data ainda não e de conunentario& d~versos, Pr!!s
dete1·mlnada, provavelmente 1.0 . ta uma homenagem a s. excia; o 
de Mal.o, terá lugar a grande con- sr. Interventor :Federal, oor moti
centração em Botucatú. E' para vo de 11eµ com~11-r,~~lm~l'ij)b á Mis
affirmar-se, desde agora, pelo ~n-1,sa de e_·n_ cerr~nm~to ~p R~~~ro, re
thuslasmo, que esta concentração zada nâ niànl'iã.':. de. qua1:ta-feira 
será grnndlqsa. E é poss1vel mes- de·-:c~zas, na CathedrÍl.l em cons
mo, diz o Revmo. Pe. Director, trucção. 

se aff!rma,r pessoa, de ser plena-
mente homem. . 

"Tomamos então' consclencia do 
quanto devlamos á Igreja Catho
llca que nos tinha até então feito 
viver na plenitude de nossa per
sonalidade, conscientes de nossa 
destinação divina. · E ficamos ma
ravilhados ante a grandiosidade 
do christlanismo que faz com que 
os pequenos e humildes vivam 
uma doutrina que só a mais ele
vada das sclenclas explica. E vi
mos mais uma vez a sciencia e 
a nossa fé se unirem maravilho
samente. 

"Sentimo-nos l1omens, vimos 
nossa finalidade em Deus e co
meçamos a marchar mais cons
cientemente para Elle. Percebe
mos então que tínhamos adqui
rido um verdadeiro thesouro: a 
alegria de Viver. Passamos a vi
ver permanentemente alegres. E 
essa alegria de viver parece ter 
sido realmente uma das conclu
sões .do nosso curso. 

"Mas e.Ili certos momentos, .ao 
conternpta.r a: dor e a inquieta
ção do mundo, essa a-Iegri;:!, nos 
parecia traição, chegavamos a 
pensar que tinhamos perdido o 
senso da cooperação social. 

"Foi então que percebemos a 
e~istenc!a de duas alegrias. Uma 
traduz a ausencia da seriedade, 
significa despreoccupação com
pleta dos problemas do individuo 
e da sociedade. 

"Outra, pelo contrario, é a ale
gria ae quem encara com serie
dade a vida, preoccupando-se com 
os problemas proprios e com os 
problemas sociaes mas sabe que 
tudo está subordinado a uma fi
nalidade superior e caminha co
rajosamente nesse sentido. E' a 
alegria de quem sabe que está 
trabalhando para o bem. 

"Entre essas duas alegrias está 
a angustia, a inquietação, a tris
teza daquelles que ainda não ti
veram a felicidade de chegar ao 
bem supremo; daquelles que vêm 
os prnblemas mas não sabem co
mo resolvel-os e nem mesmo co
mo collocal-os porque lhes falta 
uma hierarchia, uma ordem, por
que lhes falta Deus. Sem Deus, 
ou não ha seriedade ou não ha 
alegria. 

"Por isso, a juventude precisa 
de Deus porque ella precisa ser 
seria e ser alegre. 

"A lição que desta casa leva
mos é uma grande lição de se
riedade e de alegria, porque esta 
é uma casa de Deus." 

A ORAÇÃO DO PARANYMPHO 

O dr. Leonardo Van Acker, um 
dos ma.is illustres professores de 
São Paulo, que ha varies annos 
vem exercendo com tão notavel 
proficiencla o magisterio na Es
cola de Phílosophia de São Ben
to, foi o paranympho escolhi
do, pronunciando interessante 
discurso sobre philosophia e po
l!tica pau-americana. 

Depois de um breve e interes
sante exordio, dá inicio á leitura 
de sua oração, 

~nela ~e um .. r~glme democratico 
brasilel.i"o, es~~ieoeu o minist.ro 
. do exterior o~portuna dlstincção 
entre a forma democratico de 
governttr e a essencla ou o espí
rito da demoçrac-!a, definindo es
te ultimo: o.:direito individual de 
"viver segundo as proprlas leis' 
da vida que são intimas e e$pl
rltuaes ", de "desenvolver a per
sonalidade humana, naqulllo que 
diz com a sua cc,i,.sciencia, com a 
sua iniciativa e com a sua mo
ral". 

A formula um tanto syblllina 
do principe do Itamaraty deve, 
sem duvida, ser interpretada no 
sentido dos prln.ctpios pan-ame
ricanos, chamados democrat!cos, 
embora na declaração de Lima, só 
conseguissem o qualificativo offi
clal de solidariedade". 

Assim resume taes princípios o 
prof. Van Acker: "Como base, o 
repudio de qualquer ideologia po
lltica "totalitaria". Como corol
larios, a liberdade de consciencia 
e acção religiosa e a consequente 
exclusão de extremismoe como o 
racismo e o communismo". 

Mas, prosegue o orador, "o re
pudio radical de uma ideologia 
importa na profissão da sua con
tradictorla. O proprio Roosevelt, 
~,,.,-----~...,., ... -~--..... _, 

Dr. Durvàl Prado 
Ocullst& 

R. Sen. P. EgycUo, :t5 - s. 
513Jl4 - 14 " 17 horas 

Telepb.one 2•7313 

depois de condernnar a guerra 
ldeologica, parece entender que á 
concurrencia econo'mlca se deve 
alliar a competição e propagande, 
cultural, afim de neutrallsa:r a in
fluencia dos estados "total!tarios" 
na Amerlca do $µ!. 

"Quaes são, pois, as ideologias 
acudindo á defesa dos postulados 
democratlcos da solidariedade 
pan-americana? 

"Entre as varias pretendentes, 
a mais adequada, á ·primeira vis
ta, parece a propria ph!losophia 
democratica." 

Expõe a ~guir tal philosophia, 
como se apresenta no pragmatis
mo de Dewey, de tanta repercus
são nos Estados Unidos e em to
da a Amerlca. 

Pois ~- Tal philosophia en: 
cerra 11'.n totalitarismo estatal que 
a torna perfeitamente lnocua co
:rno antidoto ao perigo contra o 
qual se quer premunir a pollt!ca 

· pan;americana. 
Depois de longas e interessan

tes considerações, na analyse da 
.OQra de Dewey, conc!ue dizendo 
que na ideologia pragmatista não 
ha nenhuma garantia segura con
tra o totalitarismo racista, nem 
tão pouco qualquer obstaculo ln-. 
transponível á experlencia com
munista. Aliás, quanto ao com
munismo, o proprlo Dewey disse 
textualmente que "ao lado dol 
movimento polit!co marxista pro
cessa-se a revolução social muito 
mais profunda pela educação pro
gresslvà do povo russo conforme 
os princípios do pragmatismo". 
Refere-se ainda, para comprovar 
suas affirmativas, á experienc!a 

-

Uma" cononização ~rouos:ta pelo proprio Papa 
·• •• i.,q_ •••.•• - ' 

Mezei antes de sua recente ·inontc tt cMa cin, C<>ngl'egaçitõ em 
eleição, sua santidade Pio XII, Roma, onde foi empci.$Sa<ll) como 
então Cardeal Eugenlo Pacem, cimtel\l Frotector da. ~~n, car. 
fôra designado por Pio XI para ·go C:olxado ''MIO ,pelo Cardeal 
protector da Congregação de Nos- Serafini. 
sa Senhora da Assumpção ao E' de se not21r qu9 o Cardeal 
mesmo tempo que propunha, nu- Pacefü dêra é,1: prii»icias do seu 
ma reunião da Congregação dos sacerdocio a esa:i mt:i;l,m.a Ordem. 
Ritos, a causa da Madre Maria · Por OCC$<sii'ío de~ empossa. 
Eugenia de Jesus. mente prom1nl:!ou d~curs.o nota. 

Madre Maria Eugenia de J~us vel e ao. m1i~iím te~·pag1na de 
foi a fundadora da congregaQtfo alta espii-1'tiua»da~· '$bbre a voca• 
que neste anno de 39 cbmpleta o ção das r6,Ílglosas .. r.'la, .As.su!l:).pção4 

seu primeiro centenario. Terminou a sol~mhÍ.'clo.de por 
Seus escriptos foram examina- uma Benção ® San~Jssimq sa~ 

dos favoravelmente no mez de cramento, tendo as :rml!g-iosas of~ 
Janeiro ê assim . trárispõe uma ferecldo ao enti'to cardeal Paccllt 
etapa do processo de beatifica- um t\uce artistiéo, trazendo no 
ção. nó do calice a emma do Cardeal: 

A 4 de Fevereiro o Cardeal Opus justit1re pa.x - A paz \; 
Pacelli transportou-se official- fructo da Justiça .. "' , .. 

' ...... _ ... ....,, , ..... : .. ~.- ·, ·~-~- .. · '. •. \.:· .. _ -~-.-----~-·~·--··- ---1 

"Em principies de Janeiro p, 
p., o Pe. Morris Sheehy, na qua
lidade de embaixador do Presi
dente Roosevelt, perguntou ao sr. 
Oswaldo Aranha se o Brasil con
cordava com a acção da Univer
sidade Cathol!ca de Washington, 
em pró! da democracia christã. 
Sem titubear, allegando a catho-
1iciciade do Brasil e o seu espl
rito democratico, respondeu o 
chanceller pela affirmativa. Lem-

pedagoglca do discípulo de Dewey, CAS·MP>,... '<.,!' '. f>.( ii..'J·il_·:1-:(li;;:t ~.t-·Ntt·o·· s·. 
Anisio Teixeira, entre nós, e á J. J..'\..t"1u JUJL\..I: ,...., 

~~ªE.1i~:. tli\lV:~ ela, -~_t11a1 p.e~~-

adhesão dada por Sydney Hook, 1 f d d ,. 11 S 
igualmente adepto das doutrinas nos ma s mo emos pa roes ". . encontrará na; 
munismo . 
do mestre pragmatista, ao com- 1 

Termina com as palavras de 
Roosevelt, em que o Pr!!sl-dente · ~-•. 
dos Estados Unidos rei:onh.eBe 
que só os pfJ.nci.pios do . .cl1ristia
nlsmo poderão resolver os proble
~!!. S2S_il!;~!' .--2. .. H~]-~.: ~o~. 
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~YA FREI GASPAR N.• • 
Phone ·1-476 

Q A -..T nr. - .,,. 
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Deney -: ·Sales wo xn:-

Já se ·estabeleceu o. Juta intestina nos arralaes Tepubl!ce.nos. 

,i,n•tre o~ elementos militares me.is ou menos disciplinados, e os 
' 
1
conglQmerados de communi$Uts e anarchistas ,a.rma_dos -pelos go-
f._ern_oS! vermelhos com as fa,mosas :brigadas, -salvadoras do paiz. 

Tudo indioa que dentro de al-gu·ns dias as tropas na.cionalista.s 

~tr~rão ni1 ·capital, domi,nando a desordem ahi reinante, e pro

~oce.ndo queda de qualquer dos governos que se .succederem em 

1~adi:ld. 
~ .. 

lnlciará, assim, Pio XII o seu reinado com o restabelecimento 
lf$,,paz na Hcs-panha, e, muito mais'lmportante, com o afastamento 

fotà.l do perigo communl-st,a, na Europa. 

Actualmento esse .perigo, que chegou a ,ser muito grande, -não 

~is· existe, 
~ -

Pela força, na Hespanha, pela ditadura, n,a. ItalLa e na A.lle-

1Jna,nha, e pelo propri-0 foa,casso -nos _demais paizes, <iujos ,povos 
1,ora,tn capazes de reagir .por si mesmo, o communiemo deixou do 
~er .perigar e. ordem social, re.pellido ,para a Asloa. de onde.viera. 
_'·. ~Óje elle constitue uma arma ,polltica, como phantasma ame• 
!dronia.dor para justificar attitudes e medidas injustifioo.veis,, 

Mas se ~sse -perigo está afastado, n!l.o eão menores os que 
(restam ameaçadores; e seu combate se torna cada v-ez mais dif· 
~lcil pela <lesharmonia e pelo odio reinante em todo o mundo. 

4 missão que pesa sdhre os -hombros do Santo Padre, <iuja. 
toroac;;~o se realiza hoje, é de to.l monta que .seu reinado será um 

_dos ~ais difficeis da historia, mesmo comparado aos periodos de 

;maiores lutas da Igrej,a. 

J~ não se -procura fe.zer martyres - cujo sangue é semente 

Ide novos christãos - mas e. finalidade principal dos inimigos d<ll-
;l,grcj,a. é a apostasia e a desobediencia pelos catholicos á. voz do 

São Paulo, i'.i'de Março de 1939 

atravez 
;Pa~. E' a luta 1.nsidlosa e :perfida, minando a fé, desregrando os· Pontifice, assumpto hoje absor- f 
:ieostµmes. E', -emfim, de ·tal ordem que contra. ella a Baroa de Sito v~nte para o mundo cathol1co, 1 
p. edro_ tinha que •ser dil'lglda por um Timoneiro Ange!ico, capaz I t:m 81;11'gtido in~~merastaobserva- Pontlflces Santos ::..:::: As n~clona/i .. 

. . . . çoes m eressan.,.,s: es agora d ,.11 _.,.,,. n D til: 
"1e tudo enfrentar e vencer - 00$0 é Pio XII. apresenta, não tão sómente O si- aueS Uv$ r'Sl'J8S - UT3Ç(:110 

-~lJ:,============================================ 
:•\/c;~ti et obed.i.unt . ' " e1. 

Nosso cli
ché 1·epre

r;enta o thro
n:> pontific!o, 
ao. qual foi 
elevado o insi
gne Secreta
rio do Estado 
de Pio XI. 

dos reinados 
gntficado de uma mera curiosi
dade estat!stica, porque encerra 
ensinamentos e mesmo respostas 
á ataques communs aos que des
conhecem a historia do papado. 

Esta resenha agrupa os papas 
successores de São Pedro como 
santos, as ordens ·e as camadas 
s00!11,es de que provêm, sua na
cionalidade e a duração de seu 
reinado. 

PONTIFICES SANTOS 

Têm honra de altares os pri
meiros 33 papas que soffreram o 
martyrlo no decurso das dez per
seguições. Outros quatro foram 
tambem martyrisados pelos here
jes (Felix !I, João I Silverio e 
Martins I), o que eleva a 37 os 
papas ma,rtyres. 

Ex!Gtem a.!nda 40 confessores, 
da.n.do um total de 77 ponti!ices 
santos, 

Assim é que pertençeram á al
ta linhagem os pa~ Clemente I, 
de linha imperial, Victor III, fi
lho do pr!ncipe de Benevento, Es
tevão X, dos duques de Zotarin
gia, Leão IX dos condes de Augs
burgo, e mais ·os . papas Caio e 
Celestino I; V!rgfüo, João III, XI 
e XII, Bériedic'to VII e . VIII e 
muitos outros, · 

De classes humildes enumeram
se São Pedro,' pescador; João 
XVIII, de familia humildissima; 
Damaso II, fill:lO de um pobre 
commerciante; Adriano IV, cuja 
mãe pedia esmola; Urbano IV, 
filho de um guardador de -por
cos-; Benedicto XI, filho de larn
deira; Benedicto XII filho de um 
molleiro; Alexandre V mendigo 
em sua juventude; Adriano VI 
e Pio X cujos paes eram modes
tos lavradores, 

DURAÇÃO DOS °REINADOS 

1 Num. 339 

..,. ------------
MO FALSAS AS PRO-' 

riSSAS DE MODERA~: 
ÇAO PARA COM A IGRE
JA FEITAS POR CÉRTÂ 
fflP~ENSA D O I I I. 
RÊICH POR OCCASJAO 
:OA'. , ELEIÇAO DO NOVO' 

. JPON,TIFICE. A PROVA ' 
f Di~SO ESTA' NAS BE-· 

Cl:NTES NOTICIAS S0-
BltE O FECHAMENTO 
DE FAM:OSOS MO"l""l"'T"'A"l 
.BENEDI-OTl'.NOS DE B~U- 1 

RON E MARIA LAAüil, 
QU:fl ACABA DE SER OR
DENADO PELO GOVER
NO ALLEMÃO, A · PllO-. 
TOGRAPHtA OUE RE
PRObUZillIOS, .MOSTRA• 
NOS O BELLO :EDIFWIO 
DA ABBADIA -OE )IARIA 

L,\Arri. 

L_ :l 

-k 

O nome mals adoptado foi o 
de João (23), Or2gorio ·exfatlriirn 
15; Ber.edicto li>; Innocencio 13· 
Clemente 14; Leão 13; Fio 1Í. 

PAPAS QUE RESISTIRAM À,•. 
ESCOL~~ ~ri 

. 1h finalmente tuna cnum9.rn.
ção que vem demonstrar a iu~ 
sistenc!a dessa "cor:id:,, co ~
do", de que falam os inl.migoo d&. 
Igreja. 

E' a lls4l dos pa].ilts que r.esis
tiram á sua eleição: f<ira.m elles 
São Clemente I, . B:m!facio ~ 
Gregorio Magno, Grego:do :i:v ., 
Benedicto III, Nicolau I, A<Ir1a-j 
no II, São Gregorio VII, Vletar. 
III, Gelas!<> II, Honorio :r:ç. Yn

nocenc!o III, Celestino V, Nico
lau V, Stio Pio V e Clemente xr. 

sem se contar nesta lista. j 
aquelles que se oppuzerapi an~ 
de serem eleitos e aquelles, -que 
acceitando. como en09,rgo J;Jello!;Js

simo. embora honroso a alrecção j 

s~ da. Igreja, choraram e..i 

Esse throno, 
que é um dos 
mtlitos existen
tes no Vatiça
no, foi ot'ferta
do ao grande 
e saudoso Pio 
XI por motivo 
do 50.0 anni
Versario de sua 
prdenação sa
cerdotal, por 
'Uma 8Ubscri
pção popular e 
s e encontra 
actualmente ~
Capella Slxtina. 
No espaldar do 
throno está 
bordada a 
Phrase Evange
lica: "os ventos 
e os mares lhe 
obedecem". 

PAPAS DÊ ORDENS RE
LIGIOSAS 

os Bened1ctinos contribulram 
com um gr1,1po muito numeroso, 
cerca de 30, ao lado dos cone
gos Regulares de Santo Agosti
nho. 

Dentre os papas que governa- procuraram se esqni~. como: 
ram menos tempo cabe a prima- Pio X, ao serem eleitos para oc .. 
z!a a Estevão II, de um pontlfi- cupar a Cadeira de São Pedro. 

'. Bella allusão 
á tarefa do Pa
pado cm nossos 
dias. E' só ao 
Vigario de 
Chrlsto que 
obedecem os 
ventos e os ma
res que · agitam 
a. humanidade. 
E' esse um po. 
der .que Deus 
negou aos di
ctadores, ban
queiros e mare
chaes parà con
cedei-o exclusi
vamente ao seu 

... Vigario. 

Sobresa,hem tambem os Carme
litas, os Dominicanos e os Fran
clsC9.nos. 

· Existem ao todo pouco mais de 
70 papas oriundos liie ordens re
ligiosas. 

PAPAS DE VARIAS NAÇÕES 

Os papas são em maioria ita
liii,nos: comtudo os papa,s de ou
tros pal.zes tambem existem em 
grande numero. Pelas nacionali
dades assim se distribuem: 213 · 
italianos, 16 gregos, 3 syrios, 3 
africanos, 2 sardos, 2 dalmatos, 
l da Tracia, espanhóes 3 sendo 
que um provavel, francezes 16, 
burginhões 2, allemães 5, ingle
r.es 2, belga 1, portuguez 1, ju
deus 2 e hollandez 1. 

PAPAS QUANTO A' LI
NHAGEM 

ba como melhor demom
tra,ção do espirito sem pre• 

CQnceito e paterno que 
<ilrige a Igreja que a 
. ~numeração das 

camadas sociacs 
donde se origl

naram. os pon
tlflcios. 

Põe bem 
~~ro que nada 

· Hignifk.a u m a 
origem elevada e 

que pela virtude é 
permittido a qunt-

'.,..· QUir fiel attingir a dignidade al
tissima. cte·Vigario de Chrisoo, col
locando-se mUito acima. de todos 
p,a ~~QD.O~ ~ ~ . ~ 

cado de 3 dias, Ainda pontifica
ram trinta dias, Estey.&p; vinte e 
seis, Pio III; vinte e dois, Mar
cello II; e doze Urbano VII. 

O maior pontificado. foi o de 

Pio IX, que pontificou durante 
31 annos, sete mezes e dois dias; 
logo após vem Leão :)µII com 25 

annos; Adriano I com 23 annos; 
Alexandre III com. 22 annos e 
muitos outros com 20 ·;innos. -

-?½?& ; a; e , 

J. S X R A _U_ S s./ 
5$ obtu.nu;ões 
dôr. Pivot's, 

Den.t;adura 

,i; ~x!tracções sem ·, 
25$. Col'Oa:fi 4<1,$.i] 
com;p!,et:a, LU111$ •. ' ~ 

• RUA DA. PENHA N:9 mi~ 

1 

j 

.j 
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.1,Ugij!!âtor: . 
1 S(io· J;!aw:o, 19 de Março de 1989 ~füra(we~Jtte,: N1n1. 3.ilt F~CIS.CO MONTEIRO MACD'ADO PJ.iJllilO CORRll:4 DJ,l OLIVEIJlA 

.. - - --.. -

lÃ solemne entra a de Pi li BONS AMIGDL. 
asilica de S o Joio e LatrãO f ,_ GOMO NA flUSSlll .. , t-;~~;~~ ·;;~ê~amente tnel!ri-

-
:1:lroso o aas:umpto · sóbre o qual 
·:tratam de ·1e-g!slar 110 momento 
11l05Sa(< . altà11<.1Ú1tOridadeS educa
ponaeif o, ensino' pá.rt\ç:~ar. 
; • Ce~meJ'.\Í"e, h~, nesoo.- • ií:i.ater1a,:: 
'í.bus<is · nuriié1'osos:;;e dE!iiliifave~.: ·: 
8 registrar, e nmiiíem, fuiili que: ·'. 
os càthollé<>s, dcisejar-ia a ce=-: ::. 
&ão cie · taes er.t6.s. :: :, : '.:' 
' ~ não obstante;' e prec!So a 
todé:r:() custó evitiu- que, para re
'prhriír abusos, do ensino parti-· 
cular, ~ che_g1,1e 3(J m9.n,(?polio 
educàtivo do · Estado. Porqúe es
se monqpolio é, em ma.teria edu
icaoioµai; ·O maior e .O mais 
puportavel dos abusos. " 

. ~. (· 
• " ... "' • .e . 1 

\ Recentemente 1 0 • m.Ínlstro'· do 
1 Interior, do, IIIº :aeich determtnqu 

:: .. a suppressão dos titulas de'·Illus
í:; . tr.tsallno- em relação .aos · funcéi.9• 
:'.- narios do• estado, ou commuriaes, 
:· De oonform1dade coin tal idecl
,: ·-são,.. o· ; minisbro - ·dos cultôs, sr. 

Kerrl, determinou i;JÚe na :corres• 
pondencia dirigida aos bispos, ar• 

:'.cebispos e ~rdéàe'if - como si 
'.· fossem tambêm funcclonarlos pu
: b)icos - fossem sí.ipprimidos os 

Xititulos de ''Eminehoia"; ''Excel
,:, :1e~cia" ou "Illustrlsslmo~ •. oon

. Esperamos, pois; que nada w
~am as escólas catholicas, qua
~ todas ellas de propriedade par- · 
1'1cu1ar e não do Estado, a sof
ifrer com esssa pro.1ectada legls-

' servando-se tão sómente o tltull) 
:;; de. bispo, . arcebispo ou cardej!,l. . 

.. :. E o Mex!co.? · · · ·· 

'lação. .. 

i * 
l>ÕR DE 
CABEtA? 

Combato o eau-
• 10 tombem com 

ENO 

'Que· nossas apr~hensões são Ie
titimas; , d!l-o eltiquentemente a 
.l'ealidade .. 

Desde o ·10 de Novembro, ha 
.• lguns ele~ntos qúe não . ces-. 
-,;a,m de int1.1íg.ar o governo com 
99% dos brasi~os, que são ca
.tholiéos, propq~i) a'. _appróvação 
•de leis condem.oo;das ~la.-Igreja: 
divorcio, exaro.e pre~ntipciiÍ.I obri
gatório, combàt(:~o celibato, etc. 
.Agorà, coinó · &9. tudo iiio não 

. bastasse,: ~ · quél:n desêje·. que a 
. ---'-~l;;'(ftl~lttiqire";é\1,1;1~;:~·-J~ 

$!e Ui:na.' pess<>if não . tm'l:l.alhàr. 
· Pelà ooutrina ·. cathoucã:; toda 

~- qualquer ·.pe2soà .~eve exercer 
uma activí!ie:de justa:; e >não tem 
o· dlreito de viver no ocio. Más 

: essa activldade póde não ser uma 
profissão, ist<Y ,é, pód!J'.:não ser re
_Jnunerada. E' Ô' <:_af!O cie -~ mãe 
·ae familia, de uÍH.i;t: parente ,sol
téira que se dedica · a educar · ~ 
prole numerosa ·de· alguma prima 
embora sem remuneração, é o 
artista rico que não vive de ·sua 
.arte, e comtudo vive para ella, 
'etc. Evideritetnente, toda essa 
;gente não nitirei:e a menor pu-
t.nição. . 
', Àliás, -9. l))."Opr~o OC!O nos ri• 
fcos, por inàis éorl'dellinavel que. 
. se.la, não _deve ·ser reprimido por 
:.lei;' pois que e~$Íi' repressão pro
)duziria- · .:1.nconvénientes , maiores 
(lo que - os que 'visa corrigir. 
. E' o que se dá com .innumel'QI! 
Heveres · moraes · que não devl!m 
ser convertidos em obrigação ju
r.idica. 
· Todo o n:1.undo deve, p. ex., dar· 

esmolas. Ai ,db:-:-P~~, .. entret;mto, 
fllil que ª. 1~ fix~:-'?\quantti de 
esmola cada nuiiv1duo .. deve dar! 
t>entro em bre'Í~f:l, elle seria thea
/lfO. dos mais deploraveis abusos. 
~ / p *'l 

. . 
• < '.A questão tcheque, que teve na 
liemana passado uma tão àrasti
ca e inesperada solução, preó'Ccu
.pa o LEGIONARIO sob dofs 
:P<>nt-Os de vista.- o prin:Í'~o - se 
:refere aos intere~if _ ~s~fritu;;ies 
··4as regiões conq,píst'adas, e. o _.se
.gwido á moral 'inter~acio'nâl. ·-co
mo · se vê, ambos es\:es aspectos 

/ tem intima çonniix~ :éom a do-u
t trina catholica. ~>t p~c~8·:;e . é~
; cJf1Sivamente ~olliil~ ·:~ue o LE
\ GIONARIO dt"lle.s· )le ?:~t:cupa. 
t ·. Não nos pr01'.tiirii!iamqs sobre o 
IJtwo meramente I temporal. O sr. 
R'itler aff.!rmo.u · ter sido levado 
a•, conquistar és provincias tche
qti.es, por ser essa a melhor so
lHção. possiv'el parit o problema 
do equllibrto ethnico e politico 
i:1'a bacia danubiana ce'ntro-euro
~a. Terá razão? E' \.,possivel, 
con;u11.uanto pareça abso1u·~mente 
fnlf_)rovavel. Em todo o ca~. es
sa_i questão, em si mesma, 1':lada 
term a ver com a Igreja, e, 1-'Qr 
isto, .não nos pronunciamos so:,. 
J,re ella. 
. .' Não somos cont:,;arios, em the
'.'Se, á dilatação da influencia al
Jemã na Europa central, porque, 

. ~O. catholicos, não podemos 
~oriclue na. 2,ª JJa&". 

NAZHTAs·e 
COMMUNISTAS: 

O governador Seyss-Inquaré., 
d:3" ,!\Ustria, reee_ntemepte orde~o~: 

_o inventario dos objectos de ·art(, . 
. ·qµe se enc;ontram nas Igrejas .:e 
conventos Austtiacos. Segundo d'.1-· 
ze_m as autoridades nazlsta.s, visa 
essa medida impedir a venda· das: 
referidos objectos ao · estrangeiro, 
porque, ainda no dizer das ·mes-

. m~.s autoridades, ultimamente 
grande quantid~de de obras de 
arte têm sido vendidas para que 
se cçnslgam fun.d,os. para- cobrir 
despesas de associações religiosas. 
:-:, P.od\'?·Se entre~anto pem:11me.cer., 
scepticos deante das razões do 
inventario. Ele, de accordo êont 
os . ruidos que, ha algum tem)?O, 
C<?ttem com persistencia, p!l,J:6C8nl 
uma preparação para UI!lll, . espo" 
~lação completa dos bens da_ I,grê
Ja, ~o _mesmo modo , como I f~-"'. 
ram os communlstas. . · . ' ' , · .\\~ · 

~ ,_ - -' : . r, } \_~ / . -a · Mexico· Italfa':· . .. .. . ' 
:!::r""-' .. º·, .,-.;:.,>.;'·e~· All,~a;~p., .. , .. , 
f. "~he New York ~es~.P.u~if,., 

cou · m teressantes informes in'cll::êoó 
dentes do Mexico, de que na ses•'-

.::•~~•ii.0::n11J0:a.:,1101emmanae da entràaa ae i,. S. o Papa Pio XII 
nai'-BasHiêa de ·s. Jono de Latrlfo, Igreja Cathedral de Roma. 

Desde o tempo de S. Silvestre, o Papa da paz constantiniana 
e do Concilio de Nicéa, aeha-se a resldencla. pontltlcla estabele
cida ~o patacio e na região dos LATERANI. 

O nosso clic!lf, representa a fachada da monumental Baslllca 
de S. João de :t'atrão. E' um lugar hlstorlco, que se vem coadunar 

per~~ltamente com as grandM preoccupações elo actual Pontifice, 
Ré(Ümente, todos devem estar lembrados do J)rimelro discurso 

de pfo' XII depois de ~eito Papa. Referiu-se Sua Santidade com 
particular cat1nho ás l\f~_ssões, á. AC4)ão Cathollea e á Paz mundial, 
Q.ue me1>i:çe·ram igualmente de seu predecessor as mais caras at
ténl)ões. P.ois bem, es(e magnifico edlflclo Ieµibra-pos .qs primeiros 
Mlsslo,;iarioi;. uúe daJii vartiram, a dlffundlr a Doa Nova pelo 

: niündo 1n-reu-o. -·I>esde o tempo de S. Silvestre, dahl partiram os 
I.ee:ados do Paoa aos c:randes conclllos ecumenlcos. os evana:ellsa
dores do Oriente e do Occldente. do Norte e do Sul, os clvlllsa.
dores dos barbaros e os pregadores das Cruzadas, 

J,.embra-no8 tambem !l, J'a!' dQ Constantino, no tempo de s. 
Silvestre. uue reoresentou o trlumoho da Iirreja sobre O oaaranlsmo 
e o rec_onheclmento da liberdade d11. I.ir-reja pelo Imperador Romano. 
Pela. Accão Cathoilc.a. a Ia-reja vence o pa-ganlsmo da sociedade 
llodlerna e »ara desenvolver a Acclu> Catholica a Iirre.ia !neta com 
os r~ghnes totalital'ios que. pretendem tirar a sua liberdade. 

Emfi;m, Laj_rão le.mbra 11:inda "a coro~ão de CarlQt, 'Magno 
como Imperador do Occtdente, e a consoliqaQiio do Sacro 

1-mperlo Romano AUemão, - gl'a1)as l}O qual a paz na Europa 
fol c~µseg-urna pP,I~ unlfic1rní'i:11 1fos. povos barbares. 

são realis,ada pelo conselho do ga. 
binete daquelle _pa,iz, dfsoutfram,-, 
se varias questões relativas â ex-1 
portação de petroleo, â pro!il.uc-
ção de energia electrica e â, po-
litica externa. · 

A producção_ no mez de Jane!
ro foi de 2.470.000 barris. contra. 
4. 250. 0()0 que se lograram no 
mesmo mez do anno findo quan
do a administração era exercida. 
pelas companhias br!ta.nnicas er 
americanas. 

Do total obtfdo\; um milhão de 
~arl'.is foi. exportit'do com . de11tino 
á Allemanha. e !ta.lia . 

Não é este o un!co- symptom~ 
da approximaçãa. .germano-mexi-
cana, · • 

Procedente db Mexico . chegoa 
por avião a Berlim o general Az~ 
cárate, que declarou. ret-Omir seu 
Jogar em Berlim na qualidade de 
ministro, "com· o fito de melho.; 
rar as relações germano-mexica.; 
nas." 

A Imprensa norte-americana 
demonstrou particular interesse a 
esta noticia por ser o general A:z..;. 
cárate um eminente. projeet!sta' 
de aviões. D'outra· p_arte, .ós "âtjl,
ques ~ imprensa ,mexi~ con~ 
tra. os judeus, que. continuam- S!llll 
que o govez:no in~venha,, par~~ 
cem ser os signa~s precw;sotes d~ 
relações politicas mais estreitas 
entre Mexico e Allemanha. · · 

Emquanto se 
e fome 

morre de 
na Europa 

frio 

O annuario mmtàr da Sociedade das Nações para 1938 IllOstra 
a crescente corrida ,_annanientista, que já em 1936 elle ass!gnaiava. 

Aberto o annu universitario ~e 1939' 
como "uma corrida ~r3 perigos graves e desconhecidos". com -a Missa votiva do Espirito Santo 

O total da de,spesa ·. foi de 9. 400 milhões de dollares-~uro, ou Conforme· fôra noticiado, mesma geral acceitàção. 
seja: mais. de 9.000 mill:<íes de cont-Os, contra 8.000 milfiões em _realizou~se na quarta-feira da A mocl/dade que ainda este 
1937;. ' semana transacta a installação annq acorreu á Basilioa Abba.

De 1927 a 1931 a despesa foi ·<le 20.600 milhões de doliares. dos -cursos superiores do· pre- eia! de S. Bento reaffirmou a 
curo, -isto-é,'4.100 milhões por anno, ao passo que nos 5 annos se- Stl!l't@· ,mno lectivo. pujança da fé e do 1oentimento 
guintes foi de 6. 500 milhões de dollares-ouro. De uni! tres i.nnes 11, estio!, patholicQ ,d<1, actual gemção 

Dos 9.400 milhões, que constituem a despesa de 64 paizes em parte, retomando a!gniflcativa academlca, 
armamento, 7 potencias absorvem 7 .400 milhões, ou seja 78,7% tradição infelizmente esquecida Foi celebrante S. Excia. Re
àas despesas militares mundiaes, ' pel•as gerações posteriores ao vma. o senhor Vigario Capitu

·Ha 10 annos, · em 1929, essas mesmas potencias não dispendiam advento da Republica, os uni- lar da Archidiocese. 
mais de 2.800 milhões. versitarios .paulistas veem as- .N-0s primeiros bancos da Ba-

Em 10 anhos, de 1929 a 1938 essas 7 potencias dlspenderam ~ si_gnalàndo arinualmente a rea- silica literalmente cheia de es
sà'milla global de 41.000 milhões de dollares-ouro. O resto QO bert1.1na da& aulas <:om a ceie- tudantes das nossas escolalil au-
m~;'\do, comprehendendo 57 paizes, dispendeu nesse periodo 14.500 br1J.9ii,9 _()11, mi!>§ª vo:tiy* do periores, notava-se a presença 
mi!hÕ:<:~- · · . Dlv!nG ~spirito ~ant@, d\'.! sr. Reitor da Universidade 

Das'·,despesas de 1938, 72,;3% couberam aos paizes europeus - Lança.da <> !doo pr,lgª mf!QOS !'113 I:!, Pa."lo, ar. Dlrector da 
· 6.800 m~,es de dollaressouro.;· · da .Acção . Cathollca.. lnsrroit· ·a F4,culd.ade de Direito, dr. Ga-

briel de Rezende Filho, drs. _:,.,, 
.J. Cardoso de Mello Netto, Ho-· 
norio Monteiro, A. Cesarino' 
Junior, .J •. C.. de Ataiiba No
gueira. 

A' hora dia. communhão riu--
meroso grupo de jovens appro
ximou~se da mesa sagrada. 
ALLO'CUÇAO DO REVMO. Pe. 

FELIX PEREIRA DE ALMEIDA 
Ao Evangelho, occupou ·a tribu
na o conhecido jesuita. Rev.mo. Pe.. 
Felix Pereira de Almeida, que 
pronunciou iapreciada allocuçã.o 
aos moços, falando-lhes do 
sentido de. solemnldade. 

_(Conclue :na_ 8, PSS-• ) 
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UIIANARI.O OATHOLICO COM 
l'-laOYA(lA.Q. ECCLESIASTICA 

.• Dlrecçãof 

as ~~'~º.~ BocafUva, 54 
aia 323 :-~.:-~hone 2-7276 

COMMENIINDO ... 
16UJDA: O S.U.OMAO , 

.. i, ~., Salomão 11'-er.raz, que se 
lta biapo ipor \SU& alta irecrea.
llo; enviou a Pio XII uma; men
llSem de saudação. Isso não 
,..._ de mais uma tentativa de 
i~tr 111.s conscle-ncias, ipor 
w-zt• de quem vive 'Procurando 
~ as aguas, desde que for-
1oa a, tristemente celebre Igreja 
Ca.U,.ollca, Livre. · 
) mDaNi Igreja não é -0athollce., 
11-, •·· la.lomli.o e :s:eus uséclas 
JIIG eló, .;bispos nem ,pad.res, ~i 
1111 pobres <:o1ta4oll que, se deixa
- gulfl.r ;por e.quells.s irapos-a.s 
11o berejes, eo.m todas as le
...._ Aealm, a.s missas, que es
.• eelk celebra, são fa.rça,s 
:lllaaJ)hem&s: e, como n!l.o ha 
W1l8\1bstanolação, Isto é, e. 
lanifo1'ma.çlLo do :pll.o e do vl
allo 110 Corpo e Sangue de N. 
a. .Jeeue Christo, a adoração, 
tae li •• ;presta ás especies fal
•m.ente ·consagradas, ~ :uma 
~roa& fdolatrla. 

EM materla polltlca não ha hoje 
melhor ihema de meditação, do 
que as pala.nas que o Santo Pa

dre Pio XII t~m inscriptas em seu 
brazão. Elias definem de modo perfei
to o verdadeiro pensamento catholico a 
respeito da paz, e mostran: o abysmo 
exlstente entre esse conceito e o paci• 
fismo "à outrance ". que suppõe sei' 
justo e proveitoso o sacrlfido de todas 
as victimas á voracidade de um insa• 
clave! aggressor. Para a formação do 
senso catholico nesse assumpto é. ex
cellente o desdobramento dos profundoi1 
conceitos qu~ a divisa de l.'iQ ~II c9n• 

'tteIQ. .\.. 
'"":'. 

r~ :Olz o Sàiito Padre Pio X1I que "à 
, paz é frúcto da justiça". Para com
!' prehendermos devidamente a definição, 
; examineinos detidamente cada um de 
·~ l,eus termos. 

}- Comecemos pela palavra "paz". São 
' !l'homaz de Aquino define a paz como 
·t jiendo a tranquillldade da oi:dem. O 
:;·.Doutor Angellco distingue, pois, duas 
' iispeciea de tranquillidade: a da ordem, 
_ e a ~ desordem. Só â tral:¼quilli~~de 
~ resultante da ~rdem, dá. elle " nó'me 

da ordem. e resultando a famosa "paz :f: 
a todo o cust.o" de violencias, e de · 
actos de despotismo e de prepotencia 
internacional de todo genero, a conse
quericia é que essa paz é resultante da 
desordem, pelo que não é senão uma 
falsa paz, uma paz com a qual um co
ração catholico não se pôde regosijar, 

• 
Melhor se Poderia, talvez, compre

hender o que acima ficou dito, por 
meio de uma analyse da palavra "or
dem". 

Diz-se de uma coisa que ena está em 
ordem, quando disposta conveniente
mente segundo o seu fim. Um relogio, 
wr exemplo, tem por fim marcar. as 

' b,Qras. Se todu.s as suas peças estão 
dispostas e constituidas conveniente
mente segundo esse fim, ellas estão em 
ordem. Se alguma dessas peças foi fa
bricada ou disposta de modo a não pro
mover o andamento do relog!o, esse es
tará em desordem. O mesmo se dá com 
o corpo humano. Quando todos os or
'iios estão anato:mica e physiologica-

} a.e "paz". 

~- Que existem essas duas especles df• 75 e tn:n- . 

· ~ersa.s de tranquillldade, é evidente. Pllni·'"I "ORR'ª DE OLIVEIRA ~uando um homem physlC$ e psychi• ., v r, a 
ca.mente bem disposto dorme, aprêsen-

, ta elle evidentemente um aspecto de 
t tranquUlldade. Essa tranquillidade re-

PAZ DE CHRISIU E 

sas em ordem,, é fructo da fustiça· .. 
Effectivámente, sem justiça não póde 

haver ordem, e sem· ordem não hà paz, 
como vimos. 

Um exemplo concreto poderá facil• 
mente provar que, sem justiça, pôde 
haver uma certa tranquillidade, mas 
não haverá ordem. Imagine-se uma fa
milia na qual os filhos tenham reduzido 
revoltante servidão seus paes idosos. 
Nessa familia se introduziu uma gra
vissima injustiça que constitue, em si 
mesma, uma desordem juridica e mo
ral. Violada a justiça, foi implicita
mente violada. a ordem. E sô com a re• 
integração dos paes nos seus direitos, 
isto é, com a restauração da justiça, te
rá sido realmente restaurada a ordeni 
moral e lega.l. Sem justiça, pois,. nãÓ ha 
ordem. Ora, como sem ordem não. ha 
paz, sem justiça não pôde havér paz. 
A paz é, Pois, um frueto da justiça. E' 
esse o lemma do Santo Padre Pio XII. 

,O 

Por ahl · se compréhende que a paz 
que o Santo Padre deseja instaurar no 
mundo, fructo da ordem e da ,justiça, 
a paz, portanto; que todos os catho
licos dignos desse nome devem: arden
temente pedir aô. Senhor, não ·póde ser 
qualquer, confunctída erroneamente com 
a tranquillidade ·. decorrente da. · ~esor
dem, da prepotencia brutal· que se im
põe diante de victimas que . não podem 
reagir. Não é paz, a tranquillidade es
tabelecida á custa ,da independéncia de 
nações que tem, em seu beneficio, as 
mala sagradas garantias, como sejam: 

1) tratados internacionaes solemnes, 
cuja violação é um escandalo abomi• 
nave!; 

., sulta da ordem que reina nella. Se al- · 
guma desordem organfca - uma dor 
aguda, par exemplo -- viesse a se ma
nifestar nelle, perderia elle seu ~specto 
de tranquillidade. O mesmo se Q.âi:'ia se 
algum grave pesadelo vle~ _ a lhe oc
casionar qualquer perturbação. psychica: 

, tmmedia.tamente seu semblante deixa• 
tia de reflectir tranquillidàde. E' ciue a 
tranquUlldade que. nelle se notava era : 

IR[GUAS CE 'SAIANAZ :,j :; :: ::~uap::::i:i;: J 
4) tradições historicas e culttiràes 

absolutamente peculiares e perfeitamen
te consoi~dadas e definidas. resultante ·de uma profunçta Ótdem or- · 

·. ganica e psy. chica, e, supprim!da. a cau-.J· 
sa, inunediatamente deixaria de se ma• . · 
n!festar o effeito. ·,-.. 

l. Um homem desmaiado tambem pódtt ',e'". . . __ 
dar a impressão de· tranquill!dade. Evi- mente adequados ao seu fim, o corpa 
dentemente, entretanto, essa tranquilli- humano está t>Jn ordem. Se um orgão 
dade que elle apresenta é muito c:Uver- qualqJ\Cr trabalha de modo contrario ao 
sa. da que apresenta um homem · sau- seu fim, o !!gado, p. ex., não segre~a 
davel. A inercia do desmaio resulta de os suecos convenientes para a diges-
uma profunda deS;Ordem physic.a ou tão, mas produz apenas um dos suecos, 
psychica. Ella é realmente uma t:ran- o organfsm~ está em desordem. A or-
qulllidade, porém o desmaio não pôde dem orgamca produz no corpo uma 
ser chamado um estado de "paz'!; no sensação de paz e bem estar que Car-
sentldo especial que lhe dâ São Th9- rel chama o "&ilencio. organico ", e que 
nl1\Z. A paz é a tranquillidade resul- em linguagem vulg.ar chamamos saude. 
tartte da ordem, . O desmaio resulta da A desordem organica produz uma per
desora.em, E' um, estad,q-- de .t~li1'1uil··. ,~tw:bação que é· o contral'lo da ,paz, e 
lidade, p0,rém não é· "paz". que chamamos doença. 

Expando, Pois, em outros termos, a 
Quando, pais, em linguagem thomis- defini"io de São Thomaz podemos di-

f 1 · t ! l não .. ' ta, se . a a em paz. m ernac ona • e zer que a paz é a tranquUlidade pro-
se designa com essa expre~ão toda, duzida pelo facto de estarem as coisas 
qualqu~r situação de tranqwllldade .n- · dispostas (;egundo seu fim, . 
ternac1onal, mas a um estado- de tran-
quillidade que resulte da boa ordem nas 
relações entre os povos. 

i. Por fsto ~smo, uma: Pollttcà que 
vise' acima de tudo e a custo du maio
res lmmoralldades manter a tranqullli
dade, evitando a guerra, não é uma po
lltica de paz no sentido thomista da 
palavra. Sendo a paz a tranquillldade 

· A es:ja 
ceito do 
doutrina 
evidencia. 

••• 
qefinição, appliqÜe•se o con
Santo Padre, e a verdadeira 
catholica. jorrará dahi com 

Diz o Papa que essa "tranquillldade 
produzida. pelo {acto de estarem as coi-

· Se a santid'q~ dos tratados interna-· 
cionaes, a honí'à. dos estadistas e das 
nações contractantes, os direitos natu
raes assegurados a todas as nações iri.
distinc':tamente, são violadas para que 
se mantenha a tranquillidade, essa 
tranquillidade foi comprada a preço da: 
iniquidade e da immoralidade. Ella 
constitue, pois, uma violação profunda: 
da justiça internacional á qual todos 
os povos se devem submetter. E,. sendo 
resultante dessa violação, não pode ser 
a Pl!-Z do Papa, que a quer como f~cto 
da justiça. Essà. paz a todo o custo· não 
pôde ser abençoada por Christo, essa 
paz não é a "paz de Christo no ~_ino 
de .. ,Chrfsto"., Essa paz não é a tran
quillid~~e da ordem". Essa paz é a 
tranquillldade criminosa. da cobra que, 
tendo devorado uin carneiro, digere pe
sadamente sua victima, emquanto os 
demais anlmaes da floresta; momenta
néamente tranquillos par se .. verem ll• 
vres da serpente, folgam cóm a rui- . 
na de uma yictima inoffensiva. 

Não, • tranquillidade do aggressoi, 
e das sau victifuas de amanhã, essa 
paz nlo 6 a paz que decorre da jus• 
t1ça,, ·não 6 uma paz authentica, aben• 
çoada pelas mãos de Deus, e tem t.oda.' 
a precariedade das obras brota(las do 
peccado e ela iniquidade, . · · · 

j 

· lfu, voloo,ndo é. menoogem de 
aaudaç&o do Salomfi.o, nesse do
lDllmento encontram-se coisas 
~• jaêz: "Pois sem cessar 
llsemo1 eublr nossas preces e. 
Deua ipe.N. que, nesse imfraglo 
,(O oonola.ve), Mvre -de lnfluenclM 
lmbalterna.s, iprevaleeessem as 
IIIJuncções do alto". Do alto de 
onde? E que 4nfluenclas subal- · 
tema.e poderão decidir e. eleiçll.o 
de um Papa.? Não ihe. uma•coisa 
nem outra. .Fia.lemos claro: a 
J:&Teja ele Deus é asslsUda pelo 

-~·==================::-::---=============1.1 

Co_~pr~m E~ÇLUSIV AMENTE suàs Joias e 

llaptrtto Santo, e nlngúem ê es- ~QAI.:HARIA 
~lhldo Viga.rio de Christo ;na 
ll'erra. eendo o que fof escolhido 
-,or. l>eue, Os Qa,rdeaes ali.o mê
~ !nsti-mnentos na.s mãos da CASA ·C.;.~STRO 
?.rfv.lden~Iã;, ·:t:. : 
1 ~dá iem f):i,t~rcftpontõ da; men
~g'~ · :Ql!-se .!O .seguinte: "Per-

\. 
.. _OFFICINAS PROPRIAS ~- 1 

1~~!~~~ ~u::sª g~::,:~ªe~ R __ '. :u: A __ '· 'r,._· .1 s -· _D E·.: .. N o :v: E M· n R o: -w N .a 
lfimes ÔfJ:lciaes, jiilga;se :toda· ·· ·· .. - · 
JVlà dentro de :uma juriscücção '\\ 
inoral .e ,espiritual · que ,se impõe Unicos 
a todos os ihomens de rectas Jn-
,~ções". 

.De due.s uma: ou a Igreja 
.Catholica Apostolica. Romam.e. é 
;Verdadeira ou não ê verdad.eka. 
Se, por absurdo, não for verdaa 
deirar rporque mandar -mensa
gens· de ,sau<l.ação ao Papa? 

uma figura singularmente inte
ressante: o dr. JQão Theodoro 
Xavier, um mixto de excentrico 
e de ireaUsador. Foi :presidente 
da Provincia em época decisiva. 
de ;nossa. historia, quando acor
dava.mos do lethargo, que vinha 
dos ultimas 'tempos colonie,es. 

conces..qionarios dos AFAMADOS 

26 '(Esquina: üa: Rua: An.,chj~ta) 
relogios " E L E C T R A ,, i':i. 

Conferencia 
de Sto. Alberto do Convenlo do Carmo 

A "Conferencia de Sta. Al
berto", da Sociedade de São Vi
cente de Paulo, com séde noJJ~n-

ser contra• 
·, rios ao au• 

.,, gniento d e 
· ,· influenciá ou 

", ' deª pôcfei·'iie 
/ nenhum po-:. 
~ "º da terra. : 

* l 
Entretanto s e, ' 

tom.ada em si roes• 
ma, essa dilatação . de 

de poder não pôde contrar~ a 
um jornal catholico, este não 
deve dar sua approvação ás fn• 
justiças ás custas das quaes ella 
se faz. 

Ora, ainda que as mais graves 
razões toi:nassem moralmente ad• 
missivel para ,i Reiell a eón4Uls•: 
ta da Tcheco-siovaquia. (e nln• 
guem ignora quão raras e diffl• 
ceis de se darem· na practica taes 
razões são), airida assim o· sr. 
Hitler estava ligado pelo splem
nissimo tratado de Munich, que 

· ele não poderia violar sem maior, 
deshonra. 

Essa violação, feita com uma 
indifferença. e uma displicencia, 
para cuja classificação o voca.bu• 
lario não tem termos sufficlente
mente fortes, não pode deixar de 
encontrar na consciencia catho
lica a mais absoluta e formal re~ 
pulsa. 

* Além dessa questão de honra·, 
na outra. E a gravidade dessa 
outra é inexcedivel. 

Ninguem ignora o regime ·de 
vlolencia, de oppressão brutal da 
propaganda cynica e methodica 
da apostasia, em que a Allema• 
nha se encontra. ' 

Qual o catholico digno desse 
nome, que possa não lamentar 
que centenas de milhares de seus 
lrmãos na Fé,: residentes nos 
territorios ora conquistados, vão 
soffrer identica perseguição? 

Quem ama acima de todàs as 
coisas Deus, e sua Sa11ta Igreja,· 
p9derá encontrar consolação pa .. 
fa tal catastrophe, na satLsfac-
ção de alguma vaictade naciona
lista? Desé~Í:-á. a tarit6 algum ca.-. 
thol!co? Queira Deus que nãol-1 

* . 
· Não conunentarerilos a. attitude 

d~ Daladier e Chatnl;>erlain. ,., 
:1: Todo o mundo si( iembra ain• 

d;i. da fiunosa. sessão da Camar&;·. 
dos C~~uns em que i:o sr.
Chamberlain chorou ~e commo
ção porque recebera nil.quelle lns
~apté ünia:·· misstya dÔ sr: Hitler. 
acceitando - . -nofas ..... uegociaç6eat., 
Tinhá-.:;e a impressão de que a· 
guerra' iria. estourar, caso à men-· 
sagem não chei;;asse, annuneian.-,· 
.do algumas concessões. Porque, 
sem estas, o sr. Chamberlaln pre-. 
feriria uma conflagração mun
dia!. ... , ·:;,,. :·, (, 

Hoje, quando se vê q~e · o sr. 
Ch,amberlain não oppoz resisten• 
eia a nada, e qu~ não ha ne .. 
nhum progresso alleinão na :tl:u
ropa capaz de o · levar á guerra, 
qu_i~m será bastante . tolo para 
acreditar que, em 1938, Chain• 
berlàin pensou em declarar guer
ra caso o aceordo de Muntch DIQ · 
fosse acceito? 

Despistamento, disl)~P~ •, 
só desplê.tl/Jllento 1 . - . . _' · , , 

No melo de tudo fste1, não po
demos deixar de nos lembrar da 
recente Pastoral de S. Em. o 
Cardeal Kaspar, Arcebispo de· 
Praga, affirmando que Pio XI, 
para salvar a Tcheco-Slovaqula, 
fez inauditos esforços, que um 
dia a Historia conhecerá. · ~ 

O depoimento daquelle Prine1.
pe da Igreja, cuja purpura traz. 
comsigo as mais sagradas garan-_ 
tias de veracidade e sinceridade,· 
é uma prova eloquente de .que· 
,stã: certa . a orientaç.io do LE~ ; 

• .HONARIO. 

* No melo de tudo isto, M uma; 
nota com!ca. . ·· 

Em 1935, falava-se muitÓ no· 
poderio do eolllll'lunismo russo, e' 
na efficiencia maravilhosa dos 1 

exercitas sovietlcos . 
Onde está é.gora essa eff!cien

ela? Onde esse poderio? 
E' saborosamente hilariante a; 

impotencia militar dos soviets, · 
em ~ão ViVO contrastQ com SP-U 

apregoado poderio! _.,, · E, sendo verdadeira, ,porque 
Dilo prestar-lhe obedle.ncia, isto 
6, ligar-se a Elle. ,por 1!"1-mes of. 
flclaes ! 

Jolfo Theodoro <era tambem 

:À.o que elle, ,promptamente: satisfação de excentricidade par

- E já você O ficou conhe- ticularmente 1:1goistica!'. Quer 
oendo, com todo O direito .• • a. dizer que os anlmaes têm certos 
uma ireprovação no fim do anno. direitos em relação ao homem, 
E' exa.ctamente ,para .isso que pois que sobro elles cessa o di
serve a minha e.ula; trato de a reito de propriedade, desde que 
tornar um curso de gymnastlca seja exercido com extravagancf,a. 
da intelligencha.. ou egoísmo.,., vento do Carmo, acaba d~ • ;eí'. * 

. •professor da Faculdade de Di-
A attitude do sol-disant bispo reito. Ah!, 0 seu espírito irri-

6. que é equivoca e falsa, ,e ape- quieto não ee ,podia furta.r ao 
DalS reveI3. o deseJo de estabele- séstro de introduzir "biagues" 
aer confusão, para - segundo ne.s cof.sas sérias, que Jecclona.va. 
a · palavra do Evangelho - en- Certo dia, encontra-se, na rua, 
.trar .no aprisco da Igrej,3, sem com O <lr. Chrispiniano, seu col-
1er pele. .po1·tà, como um larlrão lega de docencia, que O inter
em busco. d e almas dcspreve- pella.: 

. .-Jd~ 

O JUIZ E OS CANARIOS 

São Paulo,. con'ieceu, na ulti
~. :,mi te.do do seculo passado, 

- Oh homem! Para. que ande. 
você a dizer aos rapazes que os 
a.nimaes têxr direitos? Um delles 
sahiu-se-:ne lã, ouüo diat com 
esta. a11neifllo i .. 

Essa anedocta veiu-nos ã. me-
moria, deante da sentença de 
certo juiz carioca, que absolveu 
um Individuo iaceusado de haver 
posto em liberdade dois cana.rios, 
que não lhe pertenciam. A de
cisão funde.menta-se em "que a 
lei penal não visa amparar e. ex
travagancia daquelles que en
gaiolam os an!maes 'Sem objec· 
~vo .u~il ao homem, pll!-,8 iPara 

Que diria o dr. Chrispinia.no? agregada ao Superior Conselho de Finall.l'lénte, uma per_gunta: qUe 
Paris. Inaugurando dia 12 cafl. fazem os membros do governo~, 
Março em sua séde o quadro :da hungaro que fizeram tão bellos, -., 
carta de agrege,ção, revestiu a discursos no Congresso Eucharis- , 
Conferencia esse acto de diversas tieo de -Bu~peSt? Qu~ medi<ia.s · º 

tom.a,m para evitar a invasão - -, 
solemnidades. Foi celebrada mls- neq~pagã na Europa central? As 
sa ás 8 horas com communhão 
geral, seguindo-se solemne re
união e benção do referido qui\
dro. Após a collocação do qua-

r. 

dro na séde das sessões, u.eou d3 
nalavra. _\µll. vicentino. 1 

:tialavras foram bellas. E os ac• 
tos? Onde estão? 

J;>or isso é que o LEGIONA• 
RIO sempre foi muit.o sceptieo. 
em relação a discursos muito· 
cllibantemente catholieos da Eu-, 
1·opa. ,., e de 01.ttros lugares.. 
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\São Pauto, rn d_e Março tre 193~ LEGJONARIO -

A~erto o anuo universitano oo· 1939' 
-""'"'#· (Conclusão da, 1.• pag.). 

. ' "Começou o ' orador 'P')t e.fflr
tna.r · de.scol>rir :no gesto dos 
promotores da.quolla iniciativa. 
uma duplia. finalidade: a. <iele
braçã.o eucha.risti-ca era o meio 
propicio para alcançar de Deus 

.11m ,augmento de vi.da , espi.ri~ 

se, en~reta,nto, quanto ao ob- qual pro·óedeu ã leitura do re
jecto. latorl<~ dos prlnclpa.e'.1 f-aclos 
· Os dons do Esplrito Santo occorridos no a-nno a·o.terlor. 

Homens·que 
trabalham 

consistem -em impulsos provin
dos de Deus que 1110s conferem 
certas ;fa.-cl!idades no cxerdcio 
da virtu&e. Sob este aspecto, uns 
pertencem á. ordem ·lntellectiva -

.intelllgencia., ,sciencla, sabedoria 

NO "INSTITUTO SEDES 
SA:PIENTAE" 

'.Da.mbem o Instituto de Philo-l 
so,phia, -Sciencias e Letras "Sedes 

1 
- SeV.S:'e~quéceu:se·de t'oma·r hontem;· á noite";-ântés'de· dôrmir; aua.s' 
colheres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo_ de a,gua, não .·' 
esqueça hoje. 

Tome duas colheres de Ventre-Livre hoje;á noit~{a.~1."fé's"di{ir para . 
a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com pra#ir• t,;;;:f}f 

Nos pa.izes mais adeantados do mun.do os homens esforça.dos fazem:) 
assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estomago,:· os? 
intestinos, o figado, o baço, os rins, a cabeça, o sangue e as arterias, os:::, 
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfeita saude. 

Faça como elles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir/· 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago· e intesti• 

nos,· e os limpa das substancias infectadas e fennentações:·toxicas; 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás arterias, 
:to figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao C5>,!~são 
(prip.cip~li:µ~~te ao coração), rins e a todos os orgãos do corpo! 

Tome Ventre-Livre hoje, á noite. 

:j 

1:tlm grupo de professores e academlcos na porta da Baslllcn de S. Bento, logo aJJós a JIU11sa 

Votiva do Divino Esplrlto Santo 
tua]; e ,pekl. Santa Missa tm- e conselho - outros á Ol"dem 
piorariam os dons do Espirito vo-litiv-a - fortaleza, 'Piedade e 
Santo, no limiar dos seus cs- temor de Deus. 
tudos no anno corrente. Concluindo -sua formooo ora-

Em primeiro lugar, a ceie- ção, o Revmo, Pe. Fe)lx Pe
'bração eucharistica confere aos reira de Almeida. congratula-se 
fieis um grande •accrescimo das com os universitarios paulistas, 

Sapientae" mantido nesta Capl
,tal pelas Rev.mas. Conegas de 
Sto. Agostinho, foi resad•lll no dia. 
15 p.p,, ás 8 horas, Missa votiva 
do Esp!rlto Santo, por occasião 
da inauguração dos cursos deste 
anno. 

• * • 
Lembre-se sempre:· 

Ventre-Livre não é purgante; 

* * • 
Tenha sempre em casa 

alguns vidros de Ventre-Livre 

ACÇÃO 't CA THOLICA 

o ·Kierarchico 
:virtudes 'theologaes :- a.ugmen- e"-pera·ndo obtenham todas •a.s e !d 1 fl e 1 de f 

- om cons erave 'ª· u nc ª Sendo a Acção cathol!ca "a I ª ella, chamam-se tambem po- f mandatarios da Hierarch a. Ora_ to da fé, ,estimulo da. esperan- gra""S que haveriam de pedir, f l 'to 

Apostolado 
"'"" :pro essores e ª umnos, mUI s particlpan"ft dos leigos no apos- deres hierarchicos, constituindo, não se concebe um mandata.rio !;a e afervoramento d_ a carida- durante a celebração euchai·is- d · d .,,_., 

os qua-es se ·approximaram ª tola.do hierarchico da IgreJ·a", pois, o apostolado hierarchico, senão á disposição plena dq "de. Realmente, estando a Se.n- tica. e:: M · M" 1 
we.grada esa, foi a , 1ss,a. -ce e- n_a be-nos, hoJ·e, fazer O estudo da mandante. Eis porque a Acc;ão .-:ta Missa intimamente ligada Re p J sé "'" 

, >rada pelo vmo. sr. adre o H;ierarchia, uma vez que os ou- A DEPENDENCI.._ Cathol!ca deve depender da Au• '_ao Sacrifício da Cruz, pela par- SE_SSAO NA FACULDADE DE D t' s J R ·t d C 11 · ,a 
an 1

• ·• ei or O O eg,o tros termos da definição foram toridade Ecclesiast!ca. A este res-
:ticipa.ção ao my

st
erio do ,altar MEDICINA DE s. PAULO S, Luiz e Assistente Ecolesiasti- já, estudados em artigos anterio- peito, leiamos as palavras do 

.merecemos os fructos da Re- co do Instituto "Sedes Sa,pien- res. A Acção Catholica depende, Cardeal Secretario de Estado ell'i 
dempção. A HoS'tia Sagrada oc- iA' noite ~o mesmo dia., ,no tae". naturalmente, da H!erarchla de carta dirigida ao Primaz dà"Pô-
,cultalido aos ·nossos sentidos ª e.udltorio ela Faculdade de Me- Em seguida, verrttcou-se a so- A palavra hierarchla deriva Jurisdicção que é a unica que lonia, a 10 de Abril de 1929 · ,i,.i., 
'.~ubstancla que encerra, exige dlcina da Universidade de São lemnid!a.de da abertura dos cur- ·das palavras gregaa arché (com- tem o governo da Igreja. Já vi- "Da natureza e do fim da' A!íl 
'de nós um iacto de fé nas ,po.- Paulo, teve lugar a sessão -so- 1 mando) e hierá. (sagrado), Sil\llli· mos que esta hierarchia é for- ção Cathol!ca deduz-se clàrà• sos, cm ,sessão pres dida pelo Re-
lavras do Chrlsto, E stimulo da lemne commemorativa do inicio vmo. Padre José Da.nti. tendo ficando, pois, poder sagrado. A mada pelo Papa e pelos Bispos. mente a necessidade da sua per• 
,eepere,nça - observa S, Re- dos trnbalhos escolares de· 1939, Igreja de Christo é formada pe- Entretanto, o Codlgo de Direito . feita adhesão .á Iilerarchia Cª• ~ feito,.uso .. da palavra .o :Et_E;v:m9._ ._ · !g · ,,,. 

ivma.-_,, -oommentando uma- per!-· tendo a ,p.relecç~o in~u· g·ura:1·-·cs- los cler,,.vs··e· 'rJel0$kJe os; Os ele-- Canonlco, no Cànon ·ros; ·diz qué tholíca e da sua docHldáde "'árâ "' = Sr. Padre Geraldo de Proença. •~ - . >-' 
~ope ·de S. Matheus - é a eu- te.do a ,cargo do ,professor dr. r-'Sos sao aquelles que se consa- "por instituição de Igreja se ac- com esta, da qual exclusivamen• Sigaud, S, D. V., professor na- · d" i · ,...,_ri E t t h -· t· , d · t gram ao 1v no mm ... .., o. n re crescen aram outros gráus." En- te póde receber O mandato -~s 
() a.n_s ia,_ pois, segun ° m er- Adherbal Tolosa. quelle Instituto, que pronunciou· lé!lles existe uma perfeita hierar- tre elles, encontraremos o dos directrizes. Pio XI ao reco"m-.. 
!Pret•ação da mesma passagem, A sessão foi presl.dida pelo bellissima allocução, que pubii- hia I d d p h 
as a.lmas daquelles- que, -se ali- c • uma esca ª e po eres, se- aroc os. Estes, todavia, não mendar ás organisações de Ac• 
mentaram na terra de Jesus sa- sr. Reitor da Universidade, o caremo3 no proximo numero, gundo a qual uns ficam subor- têm na Igreja uma jurisdicção ção Catho!ica a dependencia dos 
cramen'ta.do baix•a.rão, no dia do dinados ª outros. Dupla é ª em sentido estricto, ln Coro ex- Bispos, recordou a famosa ex• 

1 "Ir" hlerarchia: de ordem e de ju- terno, mas é certo que a Igreja pressão de santo Ignacio Mar-
'Juizo final, sobre as cinzas sa- -. R A e Asso ti dl ã A hi h!a d de Ih tt ib . d te 

r 
· s cç o. erarc e or m es a r um e rminados po- tyr: "Nihil sine Episcopo" -

grade.s -para a ,ressurreição glo- é composta dos Bispos, dos Sa- deres, e que, em razão da mis- nada sem 
O 

Bispo _ accrescentan• 
riosa. Fomento d·a. -caridade é cerdotes e dos Diaconos. A de são que o Bispo lhes conferiu, do: "esta é uma grande pala~ 
ainda 0, Eucharistia, l])Ois ª' A liquidação das' "Faculdades jurlsdicção é formada pelo Papa têm elles o direito e o dever de vra, uma grande divisa da Ac-
união dos commungantes como e pelos Bispos. Os gráus destas exercer as obras do ministerio e, ção catholica ". (Discurso aos 
Christo tem por termo de com- Universitarias" Sovieticas hierarchias encontram sua ori- do apostolado, entre as quaes es- delegados dos Estudantes e As-
pare.ção a união de Christo com gem no proprlo Jesus Christo, tá lncluida. a Acção Catholica. pirantes da Juventude catholica, 
ç, Pae. razão pela qual, nenhum poder (Ver Civardi,. vol. II). Lembra- a 3 de Novembro de 1929), 

O "Pravda" insere informações mero foi de 126.000. No\·o moti- civil tem acção sobre ella. Em mos aqui que a Accão Cathol!ca 
Passando á eX\pla-nação do se-1 de que a. ques'tão -sobre o fecha- vo de desilusão para os .promo- verdade, os poderes de ordem tem os seus orgãos ·directlvos na 

gundo significado daquella .mis- mento das "faculdades universi- tores da obra, que O numero dos são conferidos pela missão cano- Capital da Nação, nas Dioceses e 
sa, mostra o orador a relação tarias" russas operarias, acha-se nica. Aqui não entram os pode- nas Parochias. Ora, nas Paro- Summer Welles de

nuncia a crueldade entre o Espirito Santo e a Eu- novamente na ordem do dia. - adultos que frequenta a faculda- res do Romano Pontlfice porque chias cabe ao Parocho a direc-
Este projecto foi e:cceito,- em de dimlnue de anno par.a. anno, elles são de· direito divino e são ção dos Conselhos Parochiaes de 

cha:ri
st

ia, lembrando que O seu tempo, com vivo entusiasmo Os e·studantes que frequento. consequencia da legitima eleição Acção Catholica. (Ver Estatutos 
Paraclito é o Enviado de Chris- e notaveis meios foram ~ostos a atualmente O curso, são ria e acceitação. (Canon 108 e 10!>). da A. C. B,). No que diz res
to e que não foi senão depois disposição da "faculdade" de que O Papa é o successor de São Pe- peito á Acção Catholica, a juris-

de 
maioria, jovens. 

certos governos 
Europeus. 

ão Sacrificio do Calva.rio que se trata. Uma viva propaganda dro, que foi o primeiro Chefe da dicção é formada pelo Papa, pe-
foi feita em diversos -palzes em Igreja. los Bispos e, em certo sentido, Em discurso proferidQ em Nova 

0 Espirito de Deus baixou sobre favor dessa in'tituição. O resu.1- tambem pelos Parochos. Além York, declarou o sr, Summer 
tado alcançado constltue hoje, PODERES disto, sabemos que a Acção ca- Welles, secretario adjunto de Es• a terra. Ao fazer uma explicação 

,da influenci-a de cada um dos 
dons do Espirito Santo cm 
nossa alma e na linha de nos-
sas actividades, faz. prelimi·nar
mente uma. dlstlncção entre 
a~ virtudes infusas ,e os dons 

segunclo os proprios jornais so
vieticos, um verdadeiro fracas-
so. 

Por 
quillo 
idéas, 

ora tenta se salvar a.
que é posslvel salvar das 
transformando a fe.éulda-

de u-niversitaria em escola me-
dias. 

õo Espirito Santo, Si todos teem Em 1934, 271.000 lavradores ti-
,de commum elevar-no~ ao plano nham se incri,pto na "faculdade" 
í:1-a vlda sobrena'tural, distinguem- universitaria. Es'le anno, o nu-

Triplice é o poder da hierar
ch!a: santificar, ensinar e gover
nar. Com effeito, isto se deduz 
das palavras do Divino Mestre: 
"baptizae em nome do Padre e 
do Filho e do Esplrito Santo" 
(S. Matheus, XXVIII, 19); "se
rão perdoados os peccados áquel
Jes a quem perdoardes" (S. João, 
XX, 23); "fazei isto em memo
ria de Mim" (S, Lucas, XXII, 
19). Desta passagem do Santo 
Evangelho deduz-se claramente o 
poder de ordenar, o poder sobre 
as cousas sagradas, o poder so
bre o Corpo real de Christo. Na O i r e e t o r i a A r e ~ i ~ i o e e s n ~ a ~ ij~ E n s i ~ n R e li g i o s o 

Ninguem ignora que uma das 
tnais fecundas reallsações catho
licas ultimamente verificadas foi 

No Evangelho encontramos 
sar a Directoria, traçar o plano I cundo, sendo incumbido de uma ainda passagens que demonstram 
de suas actividades, e leval-as a cadeira no Seminario Central da terem os Apostolos recebido a 
termo. Immaculada Conceição, no 'Ypi- missão de ensinar os povos e 

governar a Igreja: "instrui to-
a creação da Directoria Archi- Com uma dedipação invulgar, ranga, das as gentes,_. ensinando-lhes 
diocesana do Ensino Religioso, A S, Revma. succede, na DI- a observar tudo quanto vos te-
que, pela naturesa de suas fina- e grande criterio, S, Rev.ma. des- rectoria Archidiocesana do En- nho ordenado" (S. Matheus, 

empenhou suas funcções até le- XXVIII, 19-20); "quem vos es-
l"d d t fadada a preen sino Religioso, por uma acerta-
1 ª es, es ava • var a Directoria, de mero plano cuta a Mim escuta; quem vos 

che,. _ em_ no:,sa vid_a religiosa a da escolha, 0 Revmo. Sr. Pe. Dr. despreza, a Mim despreza" (S. · • _, theorico que era, até a conforta-
-nis grave das lacunas que e' a · Pheeney de, Camargo, que, ten- Lucas, X, 16) ·, "tudo o que li-._ .. ,,, ' dora e auspiciosa realidade que 
carencia de instrucção religiosa do exercido durante alguns an- gardes na terra será ligado no 

ella constitue actualmente. céo e tudo o que desligardes na 
1m t lf! ada t e nós, nos, nesta Archidiocese, o minis-gera en e ver c en r . - terra, será desligado tambem no 

., te. t' l t te d Depois de se ter desempenha- terio eccles1·ast1·_co com grande A'. s a desse mpor an . e- céo" (-S, Matheus, XVIII, 18), do de modo tão notavel, ae sua . 
partamento da administração ec- zelo e proveito das almas, foi Ensinar e governar, constituem o 
cles!astica, foi collocado pela Au- tarefa, S. Revma. foi, pelas Au- agora elevada pelo Exmo, Revmo. poder de jurisdicção, o poder so
-~ridade Archidiocesana, 0 Reve- toridades ;Ecclesiasticas compe- Mons. Vlgarlo Capitular, ás de- bre o Corpo Mystico de Chrlsto, 

te te designado para prestar r di , funcções até i a Igreja. Estes poderes são os :endissimo Sr. Pe. Dr. Carlos _ n 8
• , ica ssimas aqu poderes apostol!cos que por terem 

Marcondes Nitch, a quem cou- seus· serviços á Santa Igreja em exercidas pelo Revmo, Sr. Pe. Dr. passado inteiramente para a Bte-
,mi a, tareá delicada de organi- campo não menos delicado e fe- e. Nitch. rarchia F.eclesiaat1ca. • somente 

tholica é a participação dos lei- 1 tado, que o mais importante ob• 
gos , no apostolado hierarchico, jectivo da pol!tica exterior do go
part!cipação esta que envolve de- verno de que faz parte, é manter 
pendencia e da qual disse s. s. os Estados Unidos em paz. 
o Papa Pio XI "participação, Em seu discurso, sublinhou que 
portanto, união ao Episcopado e a attitude do governo americano 
ao Sacerdocio e não acção dis- em relação á politlca de certos 
persa, arbitraria, mas sim apoia- governos europeus, attitude que 
da e articulada na obra pr!nci- governo e povo americanos -vêm 
pai dos Bispos e dos Sacerdotes mantendo coherentemente, . é que 
e subordinada a esta." Ainda povo e governo americanos têm 
mais, a Acção Catholica é um o direito de protestar, e condem .. 
apostolado official e os seus nar os tratamentos crueis e des
membros não são apenas os col- humanos inflingidos a seres hu.
laboradores, mas --tambem os manos. 

A ç ã·o ~ a n ti- to x i e a do t f igado 
Sabe o leitor amigo o que é a ação itnti-toxlca do figado? E' a 

ação pela qual ele elimina as toxinas e os residuos venenosos qua 
tanto perigo oferecem para a saude e para a propria vida. As mo
Jestias infecciosas, as extravagancias, a idl}de são fatores que acar• 
retam o enfraquecimento e até mesmo o desaparecimento dessa ação, 
As consequencias são _face!s de prever, bastando para isso lembrar 
Q~e as toxinas e os residuos venenosos ao invés de serem eliminados, 
vao-se acumulando no organismo. 

Atenção, pois leitor amigo. Lembre-se de que o Hepacholan 
Xavier restabelece e aumenta notavelmente a ação anti-toxica do 
f!gado. E' o que centenas de medicos atestam, acrescentando ser o 
Hepacholan o remedio MAIS 'SEGURO E MAIS EFICIENTE para 
todos os males do fígado: colicas e congestões hepaticas, . itericias 
infetuosas, colltes, angio-colltes, cólec!stites, clrróse, etc. Muitas 

perturbações digestivas: azias, d!speps!as, prisão de ventre, mau 
hallto, etc. decorrem da anormalidade do fígado· e desápai:ecem com
pletamente com o uso do Hepacholan Xavier. No interesse de sua 
propria saude guarde bem esta verdade: Em liquido ou ei:n drageu 
- HepacbolaD: o remedio que CURA aa -~olest~. ci~ t~~ ... 

0 
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Ac1ividades missionarias., 

PIO 
:os observadores das coisas r 

'do Extremo Oriente, estão es
pant,ados .por ver um exercito 
invadir um psiz ·sem poder con
quistai-o e tendo que vigiar e,t-

AS 

PAPA 
missões catholicas 

·~;-· ~ 

São Paulo, 19 de Março de 193~ 

MI s s o·-e s 
tentamente as proprias bases sões acolhem em nome da mes- todos: á crlança. que acaba detos da Igreja. ·e do Estado sobre 
para .que O inimigo nào lhe cor- ma doutrina e com a mesma nascer e ao velho que beira o a. .pessoa humana, eis um dos 
te a re'tirada, 0 que acontece inexgoto:vel ,caridade - os fa- tumulo. pontos nevralgicos da historia do. 
.llão raras vezes. A ·(;normidade mintos, os feridos, os ·pestea• Em todos os lugares 1a. Cruz Europa. 
c!o camro de operações explica dos, os fugitivos e principal- de Christo está ·presente! Per- A questão é .palpitante ,para 
ESra caractecri stica da guerra: mente os ·ma.is fracos - mulhe- to de berços, sobre ,tumulos, so- todo o homem culto. O :rapido 
na tropas ·ehinrzas, nunca. cer- res e crianças. E os M:issiona- bre os caminhos -sem ,começo desenvolvimento da Indi•a. e o ·po
<cadas, espa:ham-se um pouco rios apenas respondem com e sem fim, sobre os trens ,pe- der exercido pelo Congresso Na• 
por todos 0 ~ lugares e golpeam simplicidade, que nii.o fazem se- jados de feridos, sobre os gra.n- cional Indiano exigem que os 
sem cessar as linhas japonczas. não o .propr:o dever. des rios, e, .principalmente, nos lntc!lectúaes catholicos conheçam 
No .paiz immcnso, esta guerra 

pulse .Be.y e Petty-Bay, muitas 
vezes bloqueados durante longos 
dias pelas aval•anches de gelo, 
chegaram os Missionarjos á Ba
hia de Petty, 

No dia 3 de· :A.gosto, o Pe,1 
Schulte decolava e ia. ;pera Re•; 
pulse-J3ay. Eu viaj,a.va e. bordo.~ 
a1egre. .Tempo claro. Do.is. dias'; 
depois -estave.mos em Petty-Bay._/ · 
Os Pes. Henry e Vandervelde a:hil1 

vivem 'Pau.perrimamente em pe• 
quenirua casa.. de prova. Sem cor• 
reio. Qua,si sem provisão. E um 
bello dia, vem o avião ligando-os. 
ao mundo .. E foi ,a ;primei-ra ve~-: 
que 1em Petty-Bay ae come\f 

:pii,O • º' 

de csconde-,,sconde torna-se O Mas outra é a versá.o que aos 
hospitaes, ,nos dispensa.rios, nos bem o ,pensamento da Igreja so-

d M' · · 1- orphanatos ·e nos campos de r.re esta questão. 
martyrio de umB. grande fami- actos o 1ss1ona.no e a.o os O sr. Soares. estuda o futuro 
lia humana e O naufragio de 10_ chinezes, ca.tholicos ou pa.gãos :·· concentração. 

d,a. Igreja na Indio.. Diz o con-
do um .povo jogado na tonnen- esse homem arriscou a vida .pa- Conduzir á fé, ;pela carid,a.de, ferencista:· os catholicos ,hindu'-s 
ta.. ra proteger o.s mulheres e as não é cousa. nova. Isso já vem agradecem ao -governo btitanni-

Chinezcs e japon0zcs. soldados crianças na Igreja, os velhos e de Christo. Mas isso foi clara- co :ter-lhes de.do um grande crum-
que avançam 0 <,olda.dos que fo. H.S crian\,:l.S empilhados nas mente uianife.stado ao começo po de. trabalho, mas .sabem que 
cuam, todos se admiram .por praças. Quando todos fugiam, das hostilido.des, pelos bispos e · o futuro <l·a. Igreja. na lndia não 
encontrar c:n toda ú :parte ,8. elle ,permaneceu e.m seu 11ost.o, delegados ·apostolicos e pelo me- está ligado ao Imperio Britanni-
mesma Cruz, o mesmo ,padre, sem se importar com a metra- nor dos missiono.rios. E, foi 
as mesmas religiosas,· :missio- lhe., ,com as bombas, -com ias por isso tambem, que os fructos co. Entre a Igreja e e.s aspirações 
na.rios e missões sempre iguais- tropas de assalto. com os incen- de Apostolado ·Se multiplicaram. naturaes da Indfa IJlãO ha con
zinhas, desde a Mongolh ao dios, corri o saque, com as rui- A Igreja Catholica ·se faz co
Sul, do Thibet ao mar da Chi- na;;. nhecer de modo inimitavel, pela 
na. Exgotado pelos soffrimentos, ca'.'icl-ade e bond ªde. E o. alma 

Oasis -numerosos, generosos -e pelos cuidados, :pela miseria. de cluneza, por natureza. -catholl-
hospitaleiros, oasis <lc caridade d . . . t t .. ,.~ .1 cfug·ados I ca, abre-se expontaneamente ·e ez, vin e, r1nva, 1n1 r 1 _ 
fraterna.! e catho!ica, as mis- q_ue elle ,tinha que .proteger, tende ,para o. ·completa. ,adhesao. 

clle sozinho. Os refugiados chegam de .to-
•.~~ • • ,_, ,._ ,_, • ~ • ft '-,., ~V 

As invenções de. caridade são 
Dr. Durval Prado 

Oculista 
B,. Sen. P. Egydlo, .l5 - S, 

513114 - 14 a 17 horas 
Telephone 2-7313 

multi pias e ·engenhosas: ella .se 
l adapta a todos, não ha soffri-

1 

mento que a desconcerte ou que 
sej,a della negligen-ciada. A Cü• 

1 rida.de missionaria ·>¼e extende a 

Palavras aos Congregados 
l'tieu Irmão 

.'Não penses ter eu trataelo <le alta esplrltualldn<le quamlo te 
IIMilselhei o horror ao pecca<lo venial deliberado. 

O peccado, por ser venial, não deixa de ser 11eeca<lo. Chama
~e .venial, porque se obtem mais facilmente venia ou perdão. 
E' n~; entanto desobediencia a Deus e transgressão ele seus divinos 
preeeitos.;fé ~esprezo <le Deus, por,1ue se prefere coisa ou prazer 
de n~}jl,tfl11' valor á santíssima vontade <le Deus; é ingratidão, por 
ser ~ll'Us quem é, SUMMAMENTE BOM e <liguo de ser amado 
sobre todas as coisas. 

E' desobe<llencia voluntaria, feita de· proposlto. -·Dize-me agora: 
f.Í teu ·amigo .pre<lileto, após muitos protestos <le amizade e de<li

"cação,.,, repetisse:. de caso pensado, propositadamente, algumas ln
jÚrlas; offens!ls ou .ao menos imlellcadezas e grosserias para eom
tiJO, 'qucl\pensnrias de tal amizade? - Não iria ao menos ellmi
nttinelo tua affeição para com quem se está tornando indigno <le 
tua amizade? - Serias caJ)az ele conservar por longo tempo essa 
estima que mais consiste em palavras do que em acções? Tal 
seria,. meu Irmão, tua con<lição para com Deus, si ainda te sorri 
o affecto ao peccado venial dellbera~lo. 

Protestantismo 

O Protestantismo r1 

Em 1884 um pastor protestan
te, Nehemiah Tile, fundou a pri
meira. seita i:u:otestante de Tem
bu, igreja methodlsta sepa.rada. 
Seguindo o exemplo dos protes
tantes inglezes, escolheu o chefe 
de sua trlbu para· chefe vislvel 
da Igreja. 

Seu exemplo foi· contagioso. Em. 
brevé appareceràm .Í;1 Igreja Ca.
tholiéa Christã Baptista Africa
na, ·a Igreja Ethiope Africana 
Aposj;olica. Kamagl da Africa do 
Sul, a . Igreja Afi'.icana do Chris
to do Setimo Dia dos. Zulús Cha-

ka, etc. 

Essas seitas, que eram em nu
mero de. 15 cm 1906, eleva.ram-se 
r:,.pid,amente a. 65 em 1922, sendo 
actua.lmente mais de 30-0, 

Muitas dessas. seitas só crêm no 
Antigo Testamento, e têm nume
rosos traços communs: não pos
suem templos, fazendd suas re
uniões em montanhas; .baptisam 
por immersão sómente os adultos; 

as dansas ao som de tam-tans fa
tem parte dos actos do culto; o 
sabbado é dia de repouso; (: mui
tas · substituem Christo por um 

ancestral negro. 

P. MARIAN~ 

e Macumba 

A disciplina moral dessas Igre
jas é geralmente fraca. Muitos 
alumnos pastores, que acham seus 
collegas europeus muito rigoro
sos, se decidem a fundar por sua 
conta. uma. nova. igrejà. 

Em 1920 havia um arcebispo 
negro cuja instrucção se limita
va aos 3 primeiros annos do cur-
so primaria, 

Um facto que favorece esse se
paratismo é a inscripção da fa-
chada de numerosos templos pro
testantes: "Reservado aos euro-
peus", 

Esses dados são fornecidos pelo 
Christian Handbook of South 
Africa, publicação protestante de 
Maria.nhill, na Africa. do Sul. 

Ao contrario, a Igreja· Catho
lica não teve a deplorar nenhum 
schlsma nem divisões, e sua sabia 
a.ttitude lhe permitte evitar tal 
risco. " 

E' que, emquanto os não-ca
.tholicos organisam grandes con
ferencias para discutir os proble
mas das Igrejas indígenas, ella 
prepara silenciosamente nos se
minarios um clero indígena. a 
quem confia a salvação de seus 
irmãos de raça, formando assim, 
uma Igreja. indigena, mas não 
menos estreitamente ligada ao 

· centro de unidade, em Roma. 

Alfaiataria lngleza 
Acceltamos FEITIO de temos, trajes· de 

e tafileur. 
PREÇOS SEM CONCURRENCLI 

rigor 

Grande. liOrtlmento de casemiras naclonaes e 
estrangelras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161: 
'l'ELEPBONE: Z-59'16 

dos os lados: contentam-se com 
um nada., que não -basta .pa11a 
sustentar um homem. Me.s ·não 
se queixam -porque encontrara.m 
o :Padre sempre comprehensivo 
e bom. Na Missão ficam conhe
cendo melhor o .padre, ,paciente 
e caridoso. Ouvem os cathe
chistas que reza,m, que ex.pHcam 
o. doutrina. ·e muitas vezes os pa
gãos acabam, pedindo ao ;pa.dre 
que os deixe entrar .para a Igreja. 
·os catechumenos são aos milha
res: duplicou com a guerr,a.: já 
ultrapassa o .,milhão. E não são 
apena.s os rudes. Ha-os to.mbem 
intcllectuaes. Evidentemente, o 
padre nfto os baptisará ·ás ,pres
sas. A Igreja. nunca se. apressou. 
Elia tem tempo ..• 

O bem feito pelas Missões ,re
verte em bem <lello.s. A Missão 
salva ao ·refugiado e ,este salva 
a Missão. P.orque onde a saudade 
se enthronisou, a· xenophobia des
appe,rece. Estabelece-se' o xeino 
de Chrlsto. · 

Perguntava, certa vez, um di'
;plomata e.o delegado- o.postollco 
como era que o.s Missões podiam 
soccorrer tanta gente .. Ji; a res
posta: E' a que a Providencia é 
muito maior que a China. 

Todos os refugiados tém gran
d·e confiança nas Missões e sabem 
que este. confiança ,não ,é vã. 

Muito embora à protecção "mi
litar" não seja sempre !absoluta, a 
protecção contra o mal. e· o odio 
- a protecção <la caridade ·ce,. 
tholica é sem defeito. 

Quando o delegado ,apostolico 
d-a. China enviou, ,pelo Natal, um 
appelo e, todas as crianças ,para 
uma .cruzada de -preces .em favor 
da ;paz, até mesmo as .. crianci
nhas ·pagãs responder~m c~·m 
preces ingenuo.s, humildes ·e fer
vorosas, 

E' de notar-se tambem o inte
resse dos .meios governa.mentaes 
para com a Igrej,a Catholica. Tu
do leva o. crer numa. era. lumino
sa ,para as Missões Catholicas 
n-a. China, onde será ouvida a 
prece de uma ;pequenina· chineza 
de Danos, 11.ue ·escre~eu a Mons. 
Zanin: "Sou pequenina e pagã, 
mas quero soffrer ·mais para que 
a China soffra menos. Só ·sei 
uma prece e a repetirei, até ser 
ouvida. Jesus Salvador, salva.e a 
China. 

OS FRANCISCANOS DE 
MONT-POINSUR E OS PARIAS 

Os francisco.nos de Mont-Poin
sur trabalham em 12 dioceses da 
India. De 1937 a 1938, be.ptisaram 
mais de 4.000 .pessoas. Os resul
tados- ,aJdmiraveis dados pelas 
dioceses de Agra. e Trivandrum 
provêm do movimento que sacco
de as classes opprimidas. Ao 
Norte, os Che.mars quer.em en
trar, em ,massa, na Igreja. Mas 
ha falta. de Missionarios. Ao Sul, 
apezar de todos os obstaculos 
oousados ·pela Hindu Missiono.ry 
Society :protestante, ha grande 
numero de eonversos entre os 
Gulays. 

O 6. ° Congresso Oatholico Na
cional Indiano, realizado de 27 e. 
29 de Dezembro ,p. p., em Man

. galose, teve ~orno thema as ;re
lações entre a Igreja e o Estado. 

Mons. Mendonça., bispo de Tri
chinopoly, recafcou a actualidade 
da, 9.1-:l..~~ão: ~-ª~~9.IJ:~7ALI' .os <!i~ei: 

flicto nem riva.\l,jadrn. 
Falaram itambem. outras nota

veis persona!ida.tles e ,L conferen
cia de encerramee.~o foi feita. po!' 
Mons. Proserpio S. J. bispo ele 
CaJi.cut. 

E foi ,a.doptad3, a seguint·? or
dem: •·os cathollc,~s estão <•rgu
•h<'·fOS ,por affir na.r sua her::i.n
;;a cultural e nPg,1-.n qt•e a Igreja 
•e r,i;ponha. e. cv1t.1~a n1.cl,1nal. O 
Cr,r gresso nota. c0m aprehensfto. 
o.q tendencias ,lo; Egtados mo
de·. nos, principa!e,~nre. dos Esta
'.l;s tof.alitarios, para. postcrh>L· 
i<.T .. os direito~ funtlamentaes do 
individuo, da. familia e da reli
gião e pede que estes exaimes se
jam ,evitados .pelas 1autoridades 
indianas. Pede tambem e. crea
çfto de Comitês de vigilancia em 
todas as provincias. 

Pia.ra satisfazer um desejo ha 
muito expresso, o Congresso ,es
pero. em breve a fundação de 
uma Universidade catholica. 

Em junho de 1938, 2-0 o.lumnos, 
2 .professores, e um mecanico da 
esco1a. profissional· de Wuhu, na 
China, foram ·baptisados. Assim 
todos os ,professores desse cole
gio são ,catho!icos. 

Em Be,ppu .no Japão, traba
lham diligentemente os Salesia
nos. As Filhas de. Maria Auxilia.
d.ora occupam-se da infancia des
valiela. O lar Orphe.nato abranje 
70 crianças. Tambem está em 
franca actividade ,a imprensa, 
tendo já sido ,produzidos os Ac
tos dos Mar'tyrios. As Conferen
ci,a.s de S. Vicente, que têm 300 
hi.scriptos, f.aze~ importantes 
conquistas. 

UM SEI\UNARIO AMBULANTE 

No fim elo verão de 1937, a 
guerra impediu que ,cinco jovens 
estudantes de theologia entras
sem no Seminario de Suanhwe.fu. 
Com ordem do dcleg.i.do 1a.posto
·lico foram para Fenyang, ,mas 
Dm Outubro 'tiveram que fugir 
de novo e ir para Hung-Tung. 
Quando esta cidade foi occupa.da 
pelos japonezes, fugiram os cin
co sem[.naristas para Mamu. Ter
minado o curso em ·Junho, fo
ram pa.ra Ma-kic, onde Mons. 
Tcheng fel-os .passar ,por exa
mes, e, approvados, di.rigiram-se 
.para Loanfu. onde foram orde
nados por Mons. Spruit O.F.M. 

* A pequenl-ne. cidade de Pas, 
sede do Vige,rio Apostolico de 
Keewatin - no Canadá - tem, 
em 4.000 habitantes, represent,an
tes de 24 nacionalidades. Os ca
tholicos são ·perto de 1.325. Ah! 
os communis'tas estão bem orgo.
ni2ia.dos: têm ·sala. ,publica, jor
nal, aulas de musica e de -en
sino. Para aggrruvo.r a situação, 
o "chômage" -e a pobre2ia. geral 
encorajou as adhesões ao movi
mento communi.sta. 

Para contrabalançar esse ma.l, 
foi fundada em 1937 a Acção Ca
tholica: 3 círculos de ·estudos :pa
ra homens e 2 femininos. Depois 
de seis .mezes, rappareceram os 
,primeiros fructos abundantes: os 
communistas perdem ,terreno e 
20 familias ukraniano.s e polone
sas retornaram á Igreja. 

O AVANÇO MISSION ARIO 
ALEM DO CIRCULO POLAR 

Daremos o resumo de. carta do 
Padre Co.blant, sobre o movimen
to missionario, ,entre os esqui
mós. Depois de mil difficuldades 
para atravessar os ingremes ea
m_i!_lll~~ i~!a!,los, .9.ue .lY~ _do" Re· 

E' ,uma looolidade esplendido.. 
Horizontes ,largos, infi'nitO'S, em 
todas as direcções. A 7 de Agosto :tomos e; Chur .. :1 

chill e depois de ,trabalhos :mls..- ! 
sionarios 1aos 24 do mesmo mez,i 
a.lçe,vamos vôo ipa1'a. Thule, ill~· 

Groenlandia. Aqui se :forme.m o~ 
icebergs, que depois descem pa...
ra o sul. R-egiões imµiensas,i 
grandiosas e <l-esoladas._ Os poU•l 
cos esqui-maus são lutheranos,, 
Aqui· ficaremos iPar?, ,cónquistar. \ 
posições pana. Chris:to •. -'- ~om caij 

gra.ça. de Deus .• , ., 

Depois. do inverno, o pa!z tor
nou-se lmmenso, deser'to, -silen
cioso, voltam os Esqulmaus com 
os .seus defeitos e suas qualida
des. Enca.rrego.do de visitar e.s 
Missões, embarcou o :Re. Oa.
blant 'Para Churchill, reslden.c!a. 
do Vigario A.postolico da. Bahia 
de Hudson. Depois de 3 dio.·s de 
v:iagem em· um pequeno batel ,es
quimau, estivemos á vist,a. das 
missões de Santa. Thereza do 
Cabo Esquimau, que era a !Pri
meira eto.pa de nossa viagem .. 
Sobre 11 ma.rgem, grande ajunta
mento de christãos. Gritos de 
alegria, apertos de mão, abraços. 
Emquanto lamos ,para a ca.pella., 
os Esqui-maus oa.ntavam v_elhos 
hymnos dé saudação. Houv·e ·SO· 
lomnes !pontificaes, ,bençãos eu
charisticas e ,pregações. Embar
ce;mos de ,novo. Em Chesterfield 
estava :pousado o hidro-avião do 
Pe. Schulte. O ,aeroplano é o 
ideal nas missões do :norte. Nada 
o ·embaraça. Voe. .sobre todos os 
obstaculos e devora as dista.µ_ci,a,s, ,. 

l 

'.* 
Els aqui algumo.ll fagufü:a:'s ~d.f: 

immenso 'braseiro ?3-i.ssi?ne,rio~.1 
accen-dido. IJlO mund01 ,pelo. immor..-1 tal Ptapa das Missões; Pio XI. 1 

SÃO PAULO MQl>:M!., 
CHAPlfüS 

1Mme. Carmen ~'f 
Rua Sebastião Pereira, 2t1 

Teleph. 5-5795 á ··· 
Não temos filial \ 

DOIS PESOS E nuns MED:IOASl 
Recente decreto Invalidou va• 

rios "perdões" concedidos pelo 
ex-presidente Federal austriaco. 
Conforme os commentarlos da 
imprensa nacional-socialista., a 
prerogativa presidencial teria ex
clusivamente beneficia.do os cul
pados de aggressões e actos de 
terrorismo comettidos pelos par
tidarios de Dollfuss e Schuschnigg 
contra os naclonaes-socialistas. 

O Tagespost de Graz, tecendo 
commentarios sobre essa mons
truosidade politico-juridica, diz 
por exemplo: "O senhor Miklas 
que ~ó costumava apparecer na 
inauguração de exposições ou con
cursos bovinos • os magistraes dis
cursos sobre politica, sociologia e 
ethica chrlstã do ex-Presidente 
pronunciados nas solemnidades 
mais caracteristicas da Nação, fi
cam si não ignorados, pelo menos 
cobertos dum cumulitivo desprezo) 
o sr. Miklas mui frequentemente 
usava do seu direito de graça 
em se tratando de delictos, si bem 
que gravlsslmos, desde que prati
cados em detrimento dos malditos 
nazistas". O antigo Presidente, 

"agraciado com as .mais elevad~ 
honrarias pontificlas, in,strúiiienj 
inerme dos governos negros,. com 
seu amigo e. conselheiro· esl)iritua , 
o Cardeal Inn!tzer '', sií<> ·.parti-::.~ 
cularmente accusados por_ n;~ ha•.'j 
verem indultado os executores do, 
motivo que culminou no ~ssassi•; 
nato de DoÍlfuss. ,· i 

Com o actual d~creto, observa} 
o articulista,.,." al.ncfa .. ,9~e0 ,.nem': 
todos os tna.les 'possam 'ser repa--: 
rados, pélo menos os mais graveii: 
serão devidamente reparados com"'1 
a justa punição dos culpados". l 

Não menos venenosos os com-o1\ 
mentarlos dos demais orgãos d()'·. 
nacional-socialismo, que não pre~ 
cisam contudo, quaes as providen~ 
cias tomadas pelos poderes na...-'. 
zistas quando se tratava dos de~ 
licJ;os dos "patriotas" ' naciona1..J

1 socialistas, contra todos os "mal•, 
dlctos·" que pensassem diversa..-! 
mente. l 

Quão numerosas e execrandaS: 
vlndlctas posthumas, se. não tor• 
narão poss!veis por meio dessiw 
lei, decretada e recebida com tãrl 
odiosas e violentas. mtensões. · . ._.1 

CASIMIRAS, BRlNs· E LINHOS 
nos mais modernos padrões V.· S. encontrará-,na 

Casa lbertô 
LARGO S. B~NTO N'.11 lf 

Phone 2-2336 

fo -~"' ~-~ .JL~JI... 

ltUA FREI GASPAR N,0 39 
Phone 4-476 

,,.A .. N._~__;,.Q:.~ 

-



'sno raUI$, 19 êfe Màrço ae '193!f T.JEGIONARIP-

São José EVANGELHO 

os 
'.Assim chmo se dâ: 1!om Ma

rio. Sant!saima, São J,if,,é é uma 
figura envolta nm,n -solemne 
mysterio. \'.Descenden,,te dos an
tigos .pel:triarchas_ · e ,princlpes 
da. casa <'!o Davt:;t; como affir
rnam os l Cvangr;1Lhos e a. tradi
ção, de sua. f,~fuma entretanto 
só se se.be ·, q·á'e ia -sua mãe cha-

,mava-se \Estha. Qua,ndo os 
Evangelhosl ~e ;r_efere!Xl a José, 
,sempre o < àtamam o justo. Nem 
!Podia ,ser -de outro modo. A 
Provídenci a. l!lão ,podia ·pei,mit-. 
tlr que o, ã)ae legal de Jesus'. 
não :i'ossef ~m tudo cumpridor 
da. Jel. ' 

Pobre Íca'rpint-elro, trabalhava 
elle ipal'fa /sustentar su.a ,peque
na cfamlli~.. U.m principe pode
roso mal.,: ,poderia. -ser ;pae <l'A
quelle qt1e -seria saciado de 
opprobio1;. E elle só sa.he da 
obscutridlide no ,período da in
fancioa )do Jesus, relatando os 
Evang'-ejhlS'te.s episodios em que 
e.mbos 'toma.Taro !Parte. Mas o 
proprio. lugar de sua morte e 
e. época nos são com_pletamente 
desconlhecidos. 

Tmt\a.n,do-se do •proprio ;pa.e 
nutricic ;, esse absoluto silencio 
nos ·revela a sua emmLnente 
dignidade. De Maria :pouco se 
sabe, e;-: é :provavel que a Pro
videncl:!Í ,tenhe. appli-cado nessas 

"Os tnilagres feitos por Nosso Se- ninguem se admira, e ;rupos ~âsma?4, 
dua,s crlatura,s que Lhe estil.o cel'tàmente1 ·.- off~reêei.l~se pura nhor Jesus Christo são obras divinas com a multiplicação dos pã~; não P.Qrs· 
mais ,proxlmas, a norma que ao Senhor, -contra os habitos que convidam a iRtelligencia humana que :esta supere aquelle, ;:cú.S potq:µ.ê ·_J 
fez brotar e. vil'tude chrtstã de ,suoa nação, e encontrou em para chegar á comprehensão de que ha raro. De feito, quem; hoje alimenta ~-
,por -excellencla: a humildade. São José, o ,esposo que a com- Deus. Pois, desde que Elle não é um hàmanidade toda, sinão Aquelle que ~~i 
os ulti-mos serão os primeiros .. prehendeu. E São José cuidou • á ? p .~ 
o ultimo dos prlncLpes de. casa j modelarmente do Menino .Jesus, sêr tal que se pOSSl! aJ.)rehender _pelos;:~. algun~ grã02ilnh_Q§ Ç!,°~fl'-:,~ se ras • ·od OI~~ 
de Davl<l, lllão é certamente o desse Corpinho que uma vez sentidos, e, por fez Deus de m ~ 
ultimo no céo, como não o (oi. crescido e sacrifica<lo, se :tran- outra parte, OS "semelha~te. -~ 
na. terra, ,por mais obscuro que substa,nciarla ~11a servir de QUARTO DOMINGO DA QUARESM.t\ 

0 
m~smo poder. 

milagres estupen• " · . :r; tenha sido e.os olhos dos ho- alimento aos membros desse l , com O_ _qual. Ell_e_"i· 
mens. A humildade é uma vir- mesmo Corpo, emquantÕ mys- dos pe os. quaes . Evangelho segundo São João, cap. IV, vers. 1•15 multiplica 'll n ~; 
tude ,tão extraordlnarla, que os tfoo. Uma vez cum,prlda a. .sua Elle governa O ., Naquelle tempo, Jesus passou para. o outro lado . - J 
Seus =aiores ~u!tores fo=m o mhlsão, Deuª retiraria todo o d · iad E p o U C O S grao;.. 

~· V ·= ~ mun o universo, {fo Ia.go de Ga.1ilea., que é o de Tiber es. uma. gra.n'." 
proprio Chrlsto ·e seus paes. prestigio ia; esse que e. cumpriu de multidão o seguiu porque via os mi~gres que Elle zinhos em seá-

tão bem? O Esplrito Santo pe e dirige todas as " · te t lº a) E hoje, excluindo-se o ,proprlo · ' · • fazia sobre os enfermos. Mas Jesus subiu ao moµ r as , ~en up lC. , 
Filho de David, e sua Mãe, la bocca <le muitos Papas, já creaturas, porque e a.hi permaneceu com os seus discipulos. Estava. pro• cinco pães '.Etm/ 
nlnguem oc~upa crugar mais nos revelou que no céu, São quotidianos, pas- ximo da. Paschoa, a. festa dos Judeus. Ora., Jesus ai- - ' · 'i;{ 
e!lllninen'te do que São José. José conserva por mercê espe- sam despercebi- çando os olhos e vendo a. grande uiultldíio que.a. 1me suas maOS; [POl :j 

ela! de Deus, a. missão d<i am- - todo O poder €8•1 Durante a su,a. :vida., o seu . d dos ·,(de maneira viera, disse a Philippe: Onde compra.~Jnos nos Pll-0, · 
1 1 d parar ,O Corpo MyS

t
l,co e pª- dar de com_ er a. esta genfe? Mas, o_· dizia. Pll_ ra. tava nas mãos dé_\· unico -cuidado fo correspon ·er Chrlsto, como durante -muito • -•w --'- f 'Dhil • 

ã,s graças da Providencia., fa- , q u e mnguem tentai-o, pois Elle sabia. o que dev...., . azer. .. 1ppe Chl'.'_i_sto. Os cmc~:-
tempo ampará.ra esse Corpo, na. • ºd respondeu.· Duze'"'tos di"nheiros de p1in, .. não são suffi• zendo que elJa,s fructificassem mais cons1 era os .. - -es eram ;,,orno 
officina de Nazrureth. ci·en•- n"- que· c-.1- um delles receba. um boccado. pa , "' para o bem de seu divino Pupi- prodigios extra ..,,, .-•w ..,... t - ·· 

lo, Ma.ri,a. teve como esposo um Neste rmomen'to confuso que · • Um de seus discipulos, André, irmão de Simão Pe• semen es, n ao-
justo, que -respeitou ,a -sua vir- a,travessa. o mundo, olhamos ordinarios opera- dro, lhe disse:'<·Ha aqui um menino que tem cinco co.#1adàs á. teft.,,. 
tude, e per.mittiu que aos olhos com a,pprehensão a. barca de dos em Cada pães de centeio e dois peixes, mas que -é Isto para. mas _!tllult1phe~l 
dos homens nem a sua. digni- Pedro. Elia •arfe. ·penosamente, grãozinho de tri- tanta. gente? Jesus, entretl!,nto, lhes disse: .Fazei que .das por Aqu~ll-~,-
dade, ,nem a <le seu Filho, ;fi. e ava,nça :por entre baixios le- o povo se accominode: naquelie lugar ha~fa. relva es- od 
cassem macula<las. vantados .pela malda,de dos •ho- go ) ; dignou-se pessa,. A g~nte recostou-se é~ numero de cinco mil qu~ . fez __ t .-,, ..... ~~ 

mens. E esses pobres tolos sua misericordia adultos. E Jesus tomou os pães, deu graças, e. distri• • terra! "·! l 
Tão rudimentar cm e, .noção triumpham com essas e.pparen- reservar-se algu- buiu á multidão, bem como, agindo Igualmente, os .• . _Of_ferec. ' ido âõ_~_ 

de virtude, lllO antigo testamen- cias <le vlctorio.s e l!lão cs·peram peixes quanto cada um quiz. E, depois que se haviam t d St"' mli • .l 
t q a Vlrglnd~de ~a-o -era b f t mas obras acima i f :. sen 1 os,~. "'···-··.·.·. -«, o, ue = ~ . a arca nau ragar :pa11a ce.n a- saciado, disse aos seus discipulos: Recolhe os ra- l .. • 

1 considerada digna, e ,só O es- rem hymnos aos ídolos. Mas do curso normal gmentos para que não se percam. E recolheram e }agre e eva ~ m~\ 

19 de Março 

tado matrimonial ere. ia,preclado. Jesus em menino, não foi sal- da natureza, pa- encheram doze cestos de fragmentos que sobraram, telligencia: ~ iii,,1·' 
Maria, por inspiração divina. vo do rei Herodes? Na volta do áquelles que comeram dos cinco pães de centeio. O prese,ntaq_o_· -~.:,··;0~ 

E t d f I ra realizal-as em _., J ~ =========================== gyp o, on e -se re ug 0.11a, a povo, no entanto, vendo o milagre ope,..,..o por esus, olhos, para: -~-- ~ 
sua vinda não foi orientada !pe- tempo opportuno. dizia: E' este verdadeiramente o Propheta, que deve l ... 

P XI f • • • la Providencia? Quem (!la -sua vir ao mundo. Mas, Jesus conhecendo que O querfa.m nel e Se exerç,!t ,, . 
iC) 01 0 prlm81?0 a S8 pobreza., não deixou um menino Desse m O d o e O raptariam para fazer delle seu rei, retirou-_se no- - ràciocinio, de m,d.'.,i 

l t t h perecer, desampara-lo-ha -depois attrahem a at- vamente, e sozinho para. o cimo do monte. . neira que J:l<a? ! ilijteressar pe a ca as rop e de ter \l'ecebido gloria. e poder b s \t'sív~iw 
do ·Chile ::.ti;:!~~e <l:ueD=u~:vln:~ro~~~ ::el~e; !u: a: :~ras diyinas ordinarias se conheça e v'eri~r~·a ~eu;!nvisiiêl}~ 1',:' 

dencla, ipodendo defender a. . , - movem e, desse modo, levados para a fé e .jus-
'!'iv e a honra de acompanhar significa a sua visità. Nesta hora Igreja <lirectamente, tenh_a. lhe Ja nao com • • • , . tificados na crença e pratica desta fé, d '::i 

l,rons~ Lombardi na viagem por E>lle de dôr o gestõ do Summo Pon- da.do um ,pa<lroeiro que já tão E, realm~mte, maior milagre e o go- " sejemos contemplar ao rp.esmo Deus in~ ' 
realisada na zona do cataclisma, tifice ficará gravado no coração bem provara. Com isso, Elia vernO do mundo todo, do que a satura-.-_: Visivel que conhecemos na_S ~mas Crea:..i/, per ordem expressa do Santo de todos os chilenos. A historia nos quer significar ,por que 'Ç 
Padre,, afim de levar mais que os da Patria guardará uma recor- processos occultos garante a. ção de cinco mil hl.>mens com cinco pães. turas visíveis (Sto. Agostinho, trat. ~_f 
ronse:!hos materiaes o affecto do dação eterna do Em. Sr. Nuncio Igreja fundad•a .por Christo. E não obstante, do governo do mundo in Joannen ") • ' 
~ae distante a seus filhos abati- Apostolico Dr. Dom Aldo Laghi, 

'-¼ 
dos pela dôr. Monselhor Lombar- que no primeiro momento infor
df s. cumpriu extraordinariamen- mou ao Pontl{tce Romano a 
te, partindo, junto com o tele- grande exrensão do cataclysma, 
grain:ma do Papa, para as regiões guardará tambem uma recorda
sinfstrada.s, Sua presença inspi- ção agradecida de Mons. Lom
ravs. tra.nqulllidade e quando as bardi, que soube dar á sua mis-

Critica Cinematographica da A. Jª 
• .... . • • l ,::· . . ',. ____ ., 

.. nessõas ··ouviam ·que era enviado são · toda a amplitude ·. desejada 
pelo · Pontifice cabiam de joelhos pelo Pont!fice. 
exclamando entre lagrimas: "O Orientação moral dos espectacu/os 

navegação· 8/eréê:;: '~s !Pi'M(fctoréi,· 
deste fl!me não se esquecelll ~~ 
Sam'tos Dumont. O enredo :tr4ta:. 
de dois ina.pazes e uma :moça caua 
desde a infancle. sentem inéllne.,, 

Papa. é o primeiro que se lem
bra. de nós. Effectivamente, 
aquella gente recebia em primei
ro lugar o Coração do Pae Com
mum. São indescriptiveis as sce
nas. vistas. Ao perguntar-se á 
e.queiia gente como haviam lo
gradOI salvar-se, todas contesta
vam "por milagre, senhor", e es
sa mesma gente ao verem o en
viado do Papa criam em um no
vo milagre. Se a isto unimos a 
palavra evangelica de Monsenhor 

'JlOderemos comprehender o que 
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A entrada para as internas se effectuará no dia 

13 de Março de 14 horas em diante, as semi-inter

nas de\l'em estar no Collegio no dia 14 ás 8 horas, 

as pequeninas do jardim da infancia começarão 

as aulas ás 12 horas no dia 14. 

PESOS E l\lEDlDAS 

(da Granel National Plctures, com 
James Cagney e Mae Clarke) 

o irriquieto James Cagney 
neste filme é um fiscal <le Pe
sos e Medidas, incansavel na. luta 
contra os indivíduos que lesam 
o ipublico. Apesar de assistirmos 
um final em que a victoria -do 
Direito é ,completa não podemos 
recommendar ·este filme ás crian
ça.s e adolescentes ;pois v,a,rias 
vezes -no ·seu <lesenrolar assisti
mos -scenas <le subornos, ,propos
ta,s de negocios illicitos, ·etc. 

Cotação 
e.dultos. 

Acceita.vel ,para 

UM CARNET DE BAILE 

(da Art, com Marie Bel!, Fra.n
rolse Rosay e Harry Baur) 

Uma· senhora, ia.poz 1muitos 
annos de a.fastamento da -socie
dade, decide ·procurar -seus anti
gos conhecidos, e durante to?a 

a. ·sequenci,a desta pellicula, acom
panhamos esta ,pesquiza que 
trouxe á ,sua autora. grandes de
sillusões. Os adolescentes -e pes
soas adultas que não -estej•am 
acostuma<los a.o cinema não ·as
sistam este filme, ,pois {ll!e nada. 
contem de a.iprovei'tav.el. 
•. 

Cotação - Restrlcto. 

A FUGA DE MR. MOTO 

(da 20th. Century Fox, com Pc
tcr Lorrc) 

As ia.venturas de Mr. 'Moto, de
senvolvem-se neste filme, pela 
maneira de costume. A ,parte ro
mantica é a.presentada correcta
mente. Porem, como em 'todo fil
me .policial, no <lesenrolar desta 
pellicul-a. apparecem luctas cor
poraes, assassinatos, ambientes 
critica veis, -scenas emocionantes. 
Por isso não -pod·e ser vista por 

·cria,nças ·e adolescentes. 

VIDA MAL TUAÇADAS 

ção ,para a aviação, :e qué'' clle ... 
(da Universal, com Robert :Wll- gam a se notabl!isar neste' ca,m,i · 

cox e Helen Parrlsh). po. 0 roma.nce d:esenvolve--se 111or../ 
malmente. Porem, algumas ~e.J 

A -these deste filme é boa, pro- nas que peccam ,por ind(scr:eção ~
cu11ando cham.ar mais a attenção outras emocionantes, proprlas· -d~·· 
para. a adolescencia <las ruas, natureza do filme, :não ~ermlt .. , 
que pelo ambiente em que vive, tem que o mesmo seja assi'stid(Y 
caminha sempre para e. -sendia. do :por crianças e adolescentes. 
crime. A maneira, porem, porque Cotação Accei'tavel ,ipll,l'ISJ 
é tratada, prejudice. inteiramen- adultos. 
te o filme. O final :não é convin- FILMES QUE SERÃO APR:&-
cente, não ,conseguindo repa.rara CIADOS NA PROXIMA: . ~ 
impress'ão causada !pelas ·scen.a.s SEMANA 
<lelituosas. Por isso este filme só 
póde ser assistido ,por ,pessoas <le IDADE PERIGOSA - Bom, !Peki
criterio formado. "E! Pueblo"~ · 

Cotação - Res'tricto. 

,CONQUISTADORES DO AR 

(da Paramount, com Fred Mac 
t\lurray e Ray Mllland) 

A historia <la e.vi-ação -está.con
densada neste filme numa ma-

Cota.ção 
adultos. 

neira rapida e interessante. Ao 
Acceitavcl para contrario do que se costuma f,a

zer, quando se trata <lo i-nicio <la 
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,Reabertura dos Cursos 

:Universitarios 1 s 
São Paulo, 19 de Março de 193!) 

A 
acha a caminho do Brasil, tendo 
embarcado esta semana: em w~
hington, bastante fatigado, 

poR iniciativa ela Juventude 
· " Universitaria catholica, foi 
celebtada,, quarta-feira ultima, 

r..,. ____________________________________ ,.....,, ___________________ _, ~ revoltas da Hespanlia; 
'\ 

solemne Missa do Espirito San- 20.412:163$500. Vêm deppis os 
to, cerimonia tràdiciorial restau- Est.ados do Rio Grandé do Sul, 
.rada ha tres annos pelos estu- Rio de Janeiro, Pernambuco, Mi
clantes pauJistas, e que se realisa, nas Geraes, Paraná e Bahia. 
por occasião da reabertura dos 
.cursos unlversitarios. 

Achava.TO-se presentes diversos 
professores cathedraticos e innu
mero:; alumnos dos differen;.es 
cursos da Universidade. Foi ce
lebrante S. Éxcia. Revma. Mon
senhor Martins Ladeira, Vigario 
Çapitular da Archidiocese. 

Reconstrucção de Igrejas 

~-~~· no Chile 

O Jazidas de ·são Paulo. O 
Presidente da Republica assignou 
decreto na pasta do Trabalho 
transferindo ao Estado de São 
Paulo as attribuições para auto
risar e conceder o aproveitamen
to das minas e jazidas mineraes. 

BRASl·L 

5 Noticias 
do Brasil 

1. ·Congresso A commissão 
organisadora da 

Eucharistico pe re gri na ção 
dos catholicos 

3. Estatuto Será alterada a 
------- redacção do esta
tutc ào funccionario publico. O 
decreto respectivo será publicado 
depois do regresso do ministro 
Francisco C~mpos. 

4. ViJiegiatura O Presiden-
te da Repu

blica deixará Petropolis dentro 
de poucos dias, devendo viajar 
para São Lourenço, onde se de
morar;,\. at6 fins de Abril, 

certada a invasão da Tcheco
Slovaquia pelas tropas al!emãs . 

O sr. Hitler, depois de enviar 
um ultimatum ao general Sirovy, 
chefe do governo tcheco-slovaco, 
ordenou a invasão desse palz pe
las tropas allemãs, tendo con
quistado toda a Tcheco-Slova
quia e nomeado pessoàs de sua 
confiança para o governo dos tres 
povos que a constituíam. 

Emquanto isso, o sr. Chamber
lain declara na Camara dos Cot!l
muns que o governo inglez en
contra-se na expectativa dos 
acontecimentos, não tendo 'ainda 
resolvido cousa alguma, e a 
França acha-se em calma, ape-

DEPOIS de dominado o movl•' 
mento communista que se 

declarara em Madrid, o @neral 
Miaja e o coronel Casado, che
fes do Conselho Nacional de De
feza pretendem conseguir do ge-' 
neral Franco uma "paz honro
sa", e apezar da recusa do: che
fe da revolução nacionalista em 
tratar com o Conselho Nacional 
de Defeza. o_ genetal Mla:ja já 
ordenou o inicio da destnobllisa
ção das classes de 1915 e 1916 e 
todas as classes· auxfliares aC• 
tualmente em. serviço. 

A Curla Metropolitana do Rio 
· de Janeiro dictribuiu uma 
'Circular a todas as parochias da
quella Archidiocese ordenando 
que no dia 12 do corrente mez, 
se façam conectas extraordlna
rias, Q.ue serão destinadas ás igre
jas e aos institutos pios do Chile, 
éme foram destruídos pelo terre
moto que assolou aquelle paiz. 

e Frete do café. O ministro da 
Viação determinou a todas as 
estradas de ferro da União que 
os fretes das safras de café de 
1938 a 1939 consignadas ao De
partamento Nacional do Café, go
sam do abatimento de 10%, 

paulistas ao 3.° Congresso Eu
charistico Nacional, a se realisar 
em Recife, 'acaba de contractar 
para esse fim o vapor "Pedro r•: 
do Lloyd Brasileiro. zar da evidente violação do ac-

5. Uniformes o Ministro da cordo de Munlch. 

Entretanw-,.: sabe-se que s si• 
tuação em · Madrid é ins-ustenta
vel, o que justifica a recusa do 
general Franco em tratar com· os 
chefes revolucionarias, que por 
essa forma visariam apenas pôr
se a salvo das responsabilidades 
lmmensas ·que têm sobre os hom
bros. Por esse motivo exlge: o 
general Franco a rendição in• 
condicional. 

Educação ,re- A Polonia e a Hungria, que 
2. Adiamento Foi adiado solveu que a obrigatoriedade .. da mantêm pretensões á territorios 

para 1940 o 

I 
adopção do uniforme unico não da Tcheco-Slovaquia invadiram-

8.º _congress~ Nacional de Edu- poderá entrar em vigor ncr anno 

I 
nos tambem, tendo havido com-

e Immlgrantes portuguezes. O 
Conselho de Immigração e Colo
nisação, approvou a proposta do 
Estado de São Paulo relativa á 
vinda para o Brasil de 10. 000 
familias de agricultores portu
guezes, correspondentes a 50.000 
pessoas. . 

caçao a realisar-se em Goyanla. corrente. ·\ bates entre as tropas desses dois 
. · paizes e allemãs, segundo se af

firma. 

'Rumorosa prisão a pedido 

do Tribunal de Segural)ça 

Nacional 

EM· ,,1rtude de um J)i!dido do 
. ., 

,Tribunal de Segurança Na-
,cional, afim de apurar graves de
nuncias al!i chegadas, foi preso 
o cidadão francez Paul Deleuze. 
. Scguµdo consta, uni.a das espe
ci;:ilidades. do detido era a cons
tituição de sociedades anonymas 
para melhor occultar e defender 
os seus interesses que sempre le
savam de milhares de contos de 
fé.is à Fa.zenda NaclonaL 

Notas economicas e 

commerciaes 

'ê Impo& do consumo. Ascen
deu a 79. 923 :927$000 a arreca
da.ção do imposto de consumo no 
rnez de Janeiro p; findo em todo 
o ten-itotorio da Republica. São 
Prmlo figura cm primeiro lugar 
com 32. 928:301$500, seguindo-se 
o Districto Federal com .....• 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME Só 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

$ Missão commerctal belga 
Acha-se a caminho da America 
do Sul, afim de visitar ,o Brasil, 
Uruguay, Argentina e Chile, uma 
missão commercial belga integra
da por 14 delegados dos mais im
portantes grupos financeiros e in
du.~triaes da Belglca •. 

Noticias militares 

s Transito de ófflclaes. O Mi
nistro da Guerra deu por muito 
bem recommendada aos com
mandantes de Regiões a provi
dencia de não se permittir que 
o transito dos offlciaes seja apro
veitado no lugar de destino, uma 
vez que a lei de movimento de 
quadros prevê a installação do 
official quando da sua chegada. 

o Matricula na Escola. de In
tendencla. O Ministro da Gue;rra 
resolveu dispensar as exigencias 
dentarias para os sargentos can
didatos á matricula na Escola de 
Intendencia, 

e 1\-Ia.nobras da 5.3 Região. Fo
ram iniciadas nas proximidades 
de Curityba as grandes manobras 
militares deste anno das várias 
unidàdcs da 5.ª Região. 

• Commando da 5.ª Região. 

USE SO'MENTE 

HOMEOP THIA 
do Dr. ALBERTO SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

EXTERIOR 

13 Noticias 
do Mundo 

1. Feénamentc o Mexico 
fechou a 

sua embaixada na Hespanha, 
tendo declarado a esse proposito 
que tal attitude não implica nu
ma mudança de sua attitude po
lltica quanto á revolta do gene-
ral Franco, , 

2. Credenciaes Apresentou 
suas creden

ciaes ao presidente Roosevelt o 
sr. Carlos Monteiro Pereira de 
souza, novo embaixador do Bra
sil em Washington. Assistiram ao 
acto o sr. Oswaldo Aranha, mi
nistro do Exterior que ora lá se 
encontra e o ex-embaixador, sr. 
Pimentel Brandão. 

Mti d EH 

verá novamente voltar aos esta
leiros, taes as . avarias que sof
freu com o incendio. 

1 O. Troca Foram trocados o 
sr. Miguel Primo 

de Rivera, desde o inicio da re
volta prisioneiro dos republica
nos, com o filho do general 
Miaja, .que se encontrava em 
poder dos nacionalistas. 

Ú. Mensagem · o sr.· Hitler 
dirigiu uma 

mensagem á S. S. o Papa Pio 
XII, exprimindo a sua deferen
cia pelo novo Pontífice e·lelto. 

12. Credencias Apresentou 
suas creden

ciaes ao presidente Eduardo San
tos, o sr. Carlos de Lima Ca
valcanti, ex-governador de Per
nambuco· e novo embaixador do 
Brasil na Colombia. 

13. O novo go- Depois d a 

Devendo o general Manuel Ra- 3. Surpreza o "Popolo d'
bello ser nomeado inspector· de Italia" annuncia 
engenharia, foi convidado para a surpreza dos habitantes de 
o ccmmando da 5.ª Região ·o 'ge- Milão, ao verem substltuida a 

l neral Christovam Barcellos, que placa de "Avenida de França" 
acceitou o cargo. I por outra com o nome de "Tu'>::=========:::::================= nis". O referido jornal applaude 

invasão da 
verno tcheco T c h e e o -

SI o v aq uia 
pelo "fuehrer" allemão, ficou 
assim constituido o novo governo 
tcheco: o sr. Johannes Blascowi
te, autoridade suprema na Bo
hemia e o sr. Wilhelm Leist na 
Mora via: o sr. Konrad Henlein 
antigo lider suddeto, governado; 
civil da Bohemia, e o sr. ,Joseph 
Buerckel, especialista em elclções, 
governador civil na Moravia. 

o 

esse gesto de desconhecidos, sug
gerlndo a mudança do nome de 
todas as ruas Que visam home
nagear celebridades francezas. 

4. Demissão Em virtude dos 
ultlmos aconte

cimentoi; polonezes. o ministro da 
Instruncão Publica, sr. coronel 
Georges Ferek Bleszuisky viu-se 
forçado a pedir demissão dada 
sua sympathia pelos estudantes 
nacionalistas que os promoveram. 

A invasão da Tcheco

Slovaquia 

Maravilhoso Controle de Som 5. Eleição Foi fixada a data 

Reidiorgão 
de 5 de Abril pa

ra se proceder á eleição da as
sembléa nacional que elegerá o 
novo presidente da França. 

O governo tcheco demlttiu o 

64Nlara vilhosas Sonoridades 6. Rexistas Os rexistas lan-
çaram um 

sr. Joseph Tlso da presiden
cla do conselho slovaco devido á 
campanha de cdio contra os 
tchecos que fora ha pouco des
encadeada. O sr. Tiso logo ao 
receber a communicação de sua 

Modelo 7 S 323 

ma-
nifesto ao povo belga iniciando I demLSsão teleg1aphou ao sr. 
a campanha eleitoral para a Hitler pedindo-lhe que viesse pôr 
nova camara que será eleita em em ordem a Tcheco-Slovaquia. 
substituição á antiga ha pouco De volta de sua viagem, o sr. 
dissolvida pelo rei. Esperam os Tiso fez a proclamação da in
partidarios do sr. Leon DegreUe dependencia da· Slovaquia peran
serem mais succedidos do que na te a dieta slovaca, tendo a Ru
eleição do sr. v:on zeeland, quan- thenia adherido ao movimento e 
do o seu chefe foi fnagorosamen- chamado as tropas hungaras em 
te derrotado. seu auxilio. 

Immediatamente exaltaram-se 1 
7. Bloqueio O general Fran- os animos e os acontecime'ntos 

co annuncla o precipitaram-se com a viagem do · 
bloqueio de toda a costa hespa- sr. Tiso a Berlim. onde foi con
nhola ainda em poder dos re-
publicanos. afim de compellil-os 
a mai<; depressa deporem as ar
mas. 

8. Feriado O sr. Hitler de-
1 ----- cretou feriado o 

FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOMEM 

~-ME RICO N I e O T 1 A T T I '1 dia 13 do corrente, em comme
L moração da data do "Anchluss ". 

VINHO 
CREOSOTADO 

fi_aça Ramos de Azevedo N: 18 - l.º 

· fhone: t1-4423 

1 • 

andar l 9. Incendio Logo depois de · l construido, f o i 
. preso de chammas o transatlan-

. tico franCP.li "Pasteur", que <'la. 

de João da Silva 
'' Silveira 

GRANDE T0NICO 

O sr. Hitler é agora o senhor 
absoluto da Tcheco-Slovaquia. 

O accordo Brasil-Estados 

Unidos 

por dado á publfoidade o ac
cordo concluido pelo sr. Os

waldo Aranha com os Estados 
Unidos, estabelecendo: 

1) a concessão de creditas des
tinados a descongelar no Brasil 
as contas commerciaes atrazadas 
dos exportadores dos Estados 
Unidos; 

2) a concessão de creditas des
tinados a facilitar o .desconto so
bre as vendas de productos dos 
Estados Unidos; 

3) auxilio destinado á forma
ção do Banco Central no Brasil. 

Esse accordo prevê um auxilio 
de 120 milhões de dollares for
necido pelos Estados Unidos ao 
Brasil. 

O sr. Oswaldo Aranha tendo 
terminado a sua missão já se 

Espera-se que as tropas nacio
nalistas dentro em breve mar
charão contra Madrid, · afim (j.e 
acabarem definitivamente com o 
ultimo reducto de importancia , 
dos republicanos, 

~ 
.As exigencias italianas ... ', 

S Ao as mais aesencontradas .as 
noticias sobre as pretensões 

alimentadas pela Italla com re
lação ás colonias francezas. Ora, 
se noticia o abrandamento d~s
sas exigencias, ora o sr. Virglnio · 
Gayd\l,, porta-voz do sr. Musoo
lini investe furiosamente contra 
a França. Espiões italianos e· 
francezes são successivamente, 
presos, o que denota a appre
hensão de uma "possivel" guer-. 
ra entre os dois paizes. 

Noticia-se, ultimamente, que <1 
sr. Mussolini encorajado pelQ 
exemplo frlzante do sr. Hitlei 
exigirá pessoalmente a annexa_- · 
ção . de Djibuti e a Tunisia ao 
imperió italiano, 

"A ZELADORA PREDIAL" 
RUA JOSE' BONIFACIO N.0 . ;!9 - 2.0 ANDAR 

Sob o. responsabilidade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que tra'ta de immoveis desde 1909. 

Adminlstra!)ão de bens em geral. -· Compra e venda de lm
moveis, hypothecas e financiamento em geral. 

____________________ _,,-~-

E', mais diffici! ~-converter 
protestantes do que pagaos 

Ao lado dos grandes movimen- Um dos ollstaculos mais series 
tos apostolicos que a Igreja em- para a diffusão do catholicismo 
prehende nas vastidões da Asia era essa mesma ausencia de clero 
e da America, é preciso assigna- nativo. 
lar os esforços tendentes a reca- O catholiclsmo apparecia as
tholicisar aquellas regiões onde o sim, como uma religião estran
catholicismo floresceu e onde ho- geira, mal visto portanto entre os 
,ie. o povo se debate no obscu- nacionaes de um paiz, cuja po
rantismo de innumeras seitas. pulação resumida e envolvida por 

Essa actividade, talvez sem as vizinhos poderosos, olha com sus
grandes proporçõ?s das missões, peição o elemento al!enigena. 
é contudo mais delicada exigindo A sagração de D. Subr, sacer-
maior esforço do apostolo. dote benedlctino dinamarquez. se · 

E' esse o caso da região attin- reveste, porisso, de uma impor
gida pela Reforma, que no se- tancla excepcional. Filho de fa
culo XVI surgiu na Allemanha milia protestante, de grande pro
irradiando-se pelo norte da Eu- jecção social, foi illuminado pela 
ropa, attingindo a Suecla, Norue-1 fé na America do Sul: posterior-· 
ga, Inglaterra e Dinamarca. mente em Roma entrou para a 

Neste ultimo o.< esforç05" come- ordem Benedictina e agora rece-
çam a produzir resultados. beu o vicariato apostolico da DL 

E é interessante observar como namarca. 
os trabalhos apostolicos eram A nomeação· de D. Suhr, porá 
muitíssimo mais productivos na bem patente que a Igreja catho
Made media quando os dinamar- lica em nenhum paiz é estran• 
quezes se encor.travam no paga- geira, por isso mesmo que é uni
nismo. do que agora. em que el- versai. 
les se encontram no protestan-
tismo. 

.Na Dinamarca, os catholicos 
constituem uma minoria de 2s.ooo Geralda de Paula e Silvé 
em 3 milhões de habitantes e dis-
põem de vinte sacerdotes dina- Agradece a Frei Rogerlo a graça . 
marquezes num total de cerca de 1 
rluzentos religiosos. alcança-0a. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

• Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas .•• 
Biscou tos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Pho'ne 7-0035 

MERCEARIA AVENlDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

lmmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
dlstrlbuldores <la ' 

MANTEIGA "BANDEIRA-NTE" 
(A nata das rilanteig~s) 
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,Federação Marianna Feminina 
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~As· Filhas de 
Como tudo é ephemero sobre 

/j; terra! 
' "A vidll: ê. um sonho .•• " e, 
;eomo um sonho, é toda feita das 
;.fucertezas do dia. de amanhã ••• 
ij\. eternidade ~ o despertar. 
1: Neste mundo, a, cada passo 
; tuna deslllusão nos espera. Ami
. Jmdes que jUÍgárainos solida; des
apparecem, sem deixar um res
quício slquer, como desmorona
.ruento ~ fortl.Ula, a. queda da 
Posição social elevada, a invasão 
de uma en!ermi<;Iaciê · ci'uel e re
pelente! E, muitas vezes, até o 
amor recua diante da miseria, do 
intortunio 1 

· 'sõore ·a. tettã-·tuiio passa-:-º dedo da experlencia aponta
nos sem hesitação a falsfüade 
dos amigos e das amizades mun
~nas. · 

Nossos olhos testemunham in
felizmente, aqui, o doloroso qua
dro de uma creatura piedosa e 
bôa, orphã, s6 no mundo, aban
donada .pela unlca irmã. Além, a 
õovem que tivera, na infancia, 

, Vida faustosa entregue, hoie, ao 
duro trabalho, parque a fortuna 

Tudo passa . .,. 
se consumiu, se dissipou. . • AI!i, 
o homem probo, amigo de sua 
familia, depois de longos annos 
de vida simples e bôa, passada no 
sertão, ao contacto com a na.tu
reza, desviando-se dos deveres 
mais sagrados para se entregar 
aos mil vicies que lhe offerece a 
grande metropole semeada de 
àrranha-céus, para a qual trans~ 
.feriu· sua residencia ainda ha 
·:pêi.fto. Mais além, a pungente in
·gratidão daquelles por quem che
gariamos ao sacriflcio, se preciso 
fosse. 

Pobre creatura humana! 
No periodo aureo da existen

éia, rodeada de amizades, titules, 
ouro e triumphos é surprehendi
da pela morte, a terrivel ceifa
dora que, implacavel, de olhos 
cégos, cumpre a sua tétrica mis
são. Com ella desapparece toda 

· a felicidade proporcionada pelos 
bens terrenos. 

Tudo passa. 
Diz-nos o E,·tmgelho: "O sol 

Meditação 
se obscurecerá, a luz não dará 
mais a sua luz, as estrellas ca
hirão do céu." (Matt. XXIV). 

... 
1 

Passarão os céus e a terra, •• 

* 
Hâ, porém, uma amizade que 

não passa, um amor que é infi
nito, uma riqueza que se não 
perde, um Amigo que não nos 
abandona, na alegria como na 
adversidade, na saúde como na 
enfermidade, na vida como na 
morte! 

Ha um amigo que se torna 
muito mnis nosso amigo, nos 
momentos em que sentimos ao 
derrcdór isolamento · e tristeZ9. 
nos transes dolorosissimos de que 
está cheia a nossa existencia. 

Esse grande Amigo é Jesus, es-

Belém, que viveu na Judéa, em 
Nazareth, o mesmo que agonisou 
no horto das Oliveiras, que por 
nós morreu crucificado, o mesmo 
Je.su.s que reina triumphante no 
Céu; está, entre nós no Santíssi
mo Sacramento da Eucii.aristial 

Adoremol-o sempre. 
· Ouvil-o e obedecer-lhe seja 

nossa suprema ventura. Ouça
mos, confiantes sua meiga voz. 
Assim deixará de ser funesto o 
dia · de nosso natal!, como disse 
um poeta italiano. 

Assim teremos encontrado uma 
felicidade que se não esvae, por
que nos conduzirá á bemaventu
rança eterna. 

A luta . pela conquista desse 
ideal, que é o unieo capaz de 
multiplicar a nossos olhos seus 
encantos, ao contrario de todos 
os outros que só valem pelo goso 
da esperança - a luta será re
nhida, talvez, mas a victoria, 
certa. 

se thesouro, o Seu amor. Seja o amor de Jesus nosso 
H.ecorramoisempi:e·,' a ;;e in- fdeal. 

Uma Questão De ··~ 

RESISTENCIA! 
~TUMA corrida entre crianças; verice l., aquella que usa Meias Lupo. Porque 

as Meias Lupo, ajustando~se perfeitamen•· 
te aos pés, dâ-lhes toda· ·a commodidade;· 
permittindo correr á vontade. 
As Meias Lupo para crianças duram mui_-l 
to tempo sem se rasgar. Não encolhem,' 

i nem perdem a côr primitiva, mesmo de-; 
pois de lavadas varias ·vezes. Elias estão 
á venda nas bôas casas do ramo •. ldent~ 
~que.::làS. pela etiqueta._1. ·· 

MEIAS PARA CRIANCAI 

comparavel Senhor. Procuremo!- Ouçamos a voz de Christo Re
o. E' tão facil encontral-o. Elle demptor porque só "as suas pa
está sempre á nossa espera, para lavras não passarão". 
acolher-nos com paternal cari• Como Filhas de Maria, unama
nho ! Vive entre nós e em nós, nos á nossa Mãe Santlssima e 
O mesmo Jesus que nasceu em imitemol-a. Ella é o modelo mais 

!============================== perfeito da adoração a Jesus. 

n .1ncons istenc ia ,~os fundamentos pseu~a-scientmcos . 
\E. G. 

''DIA DE FORMAÇÃO" 

:(conclusão da 1.ª pag.) · 
: cinto, de capacidade artistica 
~mbora: embryonaria. 

Já o mesmo não se dá com 
,..elação ás especles animaes mais 
proximas do homem - 9 ma

icaco · ou o chipanz6. - com as 
, qúaes ha. wna distlncção abso-
· 1uta, que ainda até hoje se con-
µrva. . 
: Ha, pois, uma negação com
})leta da. affirmação racista que 
quer situar mais. proxima das ra
ças inferiores a especie animal do 
que .aquellas estão das raças di
-~as superiores. 
i A mesma prova nos dá. a ana
.tomla que marca uma distinc
ção absoluta entre o grupo ooo-

• logico humano. e; o grupo antro
\ paide entre os· ·quaes não ha re
jiucção possivel. 
1 Mesmo na biologia si existem 
'quatro grupos sánguineos, cons
,tata-se que taes grupos não 

tres grandes grupos podia-se 
constatar primitivamente: a raça 
nordica na Europa central, Alle
manha, França do norte, Breta
nha e Inglaterra; a raça medi-
terranea - Europa do suI. meio
dia da França e Irlanda e final
mente um terceiro grupo em 
forma de cunha entre os ou
tros dois. 

Mesmo nos primeiros tempos a 
Allemanha soffreu varios caldea
mentos. Actualmente constata-se 
na Allemanha do Este grande 
porcentagem de raça slava, e na 
Allemanha do Sul certa porcen
tagem de raça celta. 

Gunther, defensor da raça pu
ra, constata que na .A:llemanna 
exlstem, em · cada 100, 50 norcii-. 
cos, J ingenuamente, affirma. q1:\~ 
essa· metade permaneceu sem cru
zamento com a outra atravez dos 
seculos, 

'.Realisa-se hoje, 19, no cone.-
Não ha, pois, uma raça ariana gio Assumpção, o "Dia de For-

pura como não ha uma raça ju- mação" para Directorias das Pias 
dia pura - é a propria Encyclo- Uniões de Filhas de Maria da 
pedia Italiana que o proclama - Archidiocese. 
quando afflrma "é necessarlo af-
firmar antes de mais . nada a A parte espiritual foi entregue 1 

inexistencia da pretendida raça ao Revmo. Frei Boaventura, O. 1 
judia". Ha uma religião judia, D., que exporá ás Filhas de Ma-\ 
ou um espirita judeu, muitas ve- ria O verdadeiro· sentido da súa \ 
zes partilhados por quem não actividade como membros de DJ,. 
tem uma gotta sequer do sangue rectorlas das Pias Uniões. l 
hebreu. Na Assembléa geral serão fis•} 

calisados os principaes problemas .· 
Bem mais humana e mais da vida das Pias Uniões e tira

sclentifica é a concepção christã. das conclusões praticas para or-
Diante do paganismo moderno ganisação das mesmas. 

como diante dos tyranos roma- O Santo sacrificiÓ da Missa e 
nos, a palavra de São Paulo é as horas de Adoração ao santis
seinpre verdadeira. simo Sacramento serão. especial-

Não ... ha ma~ nem judeu nem mente ein memoria de Sua San
gi'é~ó:-nem·:esérãvo'iiem-hon:iém tidade Pio XI e D. Duarte Leo
.,,·.',,,, · · poldo e Silva. Haverá .uma. ses~ 
livre; ..-,nem homem nem mulher, · são· especialmente. dedicada a 
porque todos são uma unica Pio XII e ás intenções da Archi-
pessoa. no Christo. •• diocese de São Paulo. 

------------~ 

r Noticias do Interior 1 
. ) 

LIMEIRA 
(Do nosso <:oi,respondente) 

As diversas associações religio
sas desta parocllia, estão numa 
pha.se de mudança de directorias; 
pa..i:a o anno d:e 1939. Assim rea
lisou-se a eleição da nova dire
etqria. da Pia União das Filhas 
de Me.ria, ilenqo, sido eleitos e 
empossados, co~o Director, o Re
verendissimo Conego Miguel An
dery; Directora, Revma. Madre 

Maria Letlcla de Jesus Eucha• 
ristico Xavier; Presidente, Sebas-· 
tiana Sampaio e Secretaria, Wan~ 
da Stemmeyer. 

- Foi reeleita a mesa acrmf• 
nistrativa da Santa Casa local. 
São seus membros os senhores: 
Presidente de Honra, Major Levy 
Sobrinho; Provedor, dr. Waldé
-mar Mercadante e Vice-Provedor, 
dr. Humberto Lev;1r; < .. ,. ·· 

.acompanham os caracteristicos ,:==;,::===================::;:::===================;;;,,.=.:~============= 

!;~:1v:X:~11~~1i:.: I f o,, Q '"1' ª' . ~ ~ ~ 

- O Revmo. Conego Miguel 
Andery, Director da CongregaçãO" 
Mariana, nomeou uma. directoria. 
provisoria para essa associação. 
sendo presidente Oswaldo Ribeil'O 
e secretario Luiz Cava.li. . 

ternanos ou priniitlvos da IWI- IJ li \J \6 U. U das · Co11re1ao1es arianas tona humana, já. não 6 mais 
posstvel nas grandes conumml• 
:fades modernas. 

/ Na Europa particularmente 

i . 

São Roque. 
· A granne Concentração em Botucatú e a preparação das Paschoas ,.... · 
occu11am, desde já, todas as CongregaçiJes. • Será, neste anno,, a 14 .. ª ~onstrucção d~ Igrejà Matrlz 

.. de Sao Roque, iniciada ha tres 

-
O que os catholicos Nor
te-Americanos despendem 

de Maio o dia Mundial do Congregado CMariano anno~, tem tomado ultimamtinta 
um impulso extraordinario. Gra .. 

de adhesão, que, endereçadas ou ças ao auxilio de todos os pa .. 

'\ çom suas escolas 
Realizar-·se·ll.· brevemente, con- numero de Congregados reunidos 

forme está annunclado, a .gran- :ira ,prospera ,e brilhant.e .cidade 

· de Concentração• :Ma,riana Esta- paulist,e.. • 

dual em Botucatu'. Espera-se, 

A esse proposlto a. Confeç.e
ração Nacional das Congrega
ções Marianas dirigiu, e. 'todos 
os Directores de ·Federação, A 
seguinte Circular..; · · 

ã c .. N. C. M. ou á Federação rochianos, que desejam ter prom
do Rio,. ,seriam apresen'l'a.dos ao pta sua Igreja Matriz, será rea• 
Episcopado <:omo um verdadeiro lisada hoje a cerimonia da col
plebiscito de fé, de obediencia e locação da primeira pedra da. 
amor filial dos Congregados Ma- torre e da nova fachada da por ser crescente o enthusi•asmo 

O cutdadd que os cathollcos dos em torno dessa Concentração, • 
· Estados Unictos dispensam ás suas 

pela oex:periencie. de outras an-
Conforme recommendação do Salve Maria. , p á. · d' v· Revdmo. Sr. Directo~ , i • rianos do Bra-sl! •aos seus ·pasto-rigreja. Mons. Martins· Ladeira, 

_ r:s. rocure.r-se-. 1rre. iar a -ma. - 1gario.· Capitular da. Archidioce-
Revdmo. Pe. Director, -na ulti- Como V· Revdm<:.. já terá lllfestação para todo o territorio , se, pregará ao Evangelho, duran-

\llr de exemplo'.aos das outras na
,&ões. 

ma reunião, é ,preciso que todas viS to na "E5treUa do Mar" (fas- na.~ion•a.l. Nesse intuito pedimos te a missa a ser celebrada no ~las gastas com o ensino, deve ser- · 1 d J · 18 c 
•tantes, .. que seja dos maiores o as Congregações procurem' or- ci·cu O e aneu·o p. : ommu- encarecidamente nos quef.ra re- local da primeira pedra. E assim 

escõlas;- traduzido nas 1mportan- ter!ores em cidades anui to d!•· 

Pm1rno por ter cum1nildo 
OS- füme;J3 rafüjiOSOS 

; O R. P. Walslt, vice-presidente 
da· Univel!sidade de Georgetown, 
disSll na u1t!ma assembléa annual 
da Associação nacio~l amel'icana Segundo a commissão de con
de educação, que os cathollcos trone do partido communista, na 
ccyankees" dispendem mais um U.R.S.S., 4.436 de seus mem
bilhão de dollares para a cons- bros (1.290 homens e 3.146 mu• 
trucção de suas escolas, e gastÍNn theres), foram cancellados das 

listas do mesmo por terem cum
blais de 300 milhões annuaes para ~J.do os seus deveres religiosos, 
a sua manutenção, alem de 30 e !lltQ nos primeiros seis mezes 
mllhões reserv,ados ás Unlversida- de 1938. 
des catholicas. Só os catholicos do Entre os excluidos encontra-se 
Estado de New-York, gastam 45 o communista Koublk-Samonski, 

:milhões de, dollar~s. com seus es- qu~tro vezes . cond~corado por 
~belecimelitos de ensino. eminentes serviços que pres~ou ao 
t . movimento e se achava mscrl-
1 Que os cathollcos de todo o I pto no partido desde 1917. Seu 
prnundo :imitem esse .bello exem- delito foi :er assistido ás exequlas 
!l)lo. de sua mae. 

nicações da. C. N. C. M.), o metter o mais oedo passivei .es- com esforço e contribuição do 
ganizar Paschoas collectivas, Secretariado Central ele Roma tatiS'ticas exa.ctas sobre os reti- todos os fieis da parochia; São 
Paschoas de classes, como ,nos 
annos anteriores. E' já tempo de 
se começar os preparativos de 

resolveu fixar 9efinitivamente a ros de carnay,al 'leste anno ,e Roque terá ·muito brevemente a 
d,ata do DIA MUNDIAL DO quaesquer outros uao:os uteis ,e sua Igreja Matriz construida~ · 
CONGREGADO ·no segundo do- interessantes ·Capazes de illustrar 
mingo de Maio. Queira. pois, V. a. vida. e as •activldades das C. 

taes solemnidades que, ·como é ·Revdma., communicar ás C. M. M. do Brasil. 
f-acil de ver-se, <:onstituem, de 
certo. modo, imperativo dever en
tre as obras de apostolado desen
volvidas pele.s Congregações. E 
si os numeras, 111as estatlstlcas 
marianas, vão, de anno ,para 

Federadas as directrizes e nor
mas que julgar opportuna.s para 
essa commemoração, que •mui'to 
contribuirá para estrela,r nossos 
Jaços de união e para vivermos 
sempre mais dentro d1;1, realida
de fecunda do movimento ·e d-a..s 

anno, num crescendo 1ad-miravel realizações do marianismo mun
deve ·ser just·a:mente resultado dia!. Lembro tão sómente que 

não nos devemos esquecer na
quelle dia da Communbão Geral 
em todas •as C. M., ,pelo progres
so e ,prosperidade das C. M. ão 

dessas obras de apostolado, em 
que as Congregações têm obri· 
gação de se aprimo're.r, 

ARNALDO BARTHOLOMEU 

Cirurgião Dentista 

Communica que durante a re
forma porque passará o predio 
da rua Martim Francisco 97, o 
consultorio llentarlo e residencia 
passarão pa.ra o predlo n. 467 1 

da rua Frederico Abranches. 1. 

J. STRAJJ,SS 
Dentista\ 

5$ obturações 
.dôr. Pivot's, 

Dentadura 

• ' 
e extracções sem 
25$, Coroas 40~• 
completa 150$~ 

• 
RUA DA ·PENHA N. 0 104 

>:JII 

mundo inteiro, e nem da collecta. lnd·1ca· dor 
DIA MUNDIAL DO CONGRE· ;pelo Secretariado Central de 

Roma.. A collecta poderá ser GADO :MARIANO Commercial 
enviada. direc'tamente ou ,por ln

A Directoria da Confedei,ação termedio de. Confederação Na.
. ,, · · • Nacional das Congregações Ma- clonai. í\CC~SSORIOS 

< BICYCLETAS, 
'l'ODOS OS PREÇOS. êrjt R e.e o r d'a ·, O e 5 

.\d9ídddve1s 
· .-.-~-o 9,r d v d-d>d•'S 

po,r d s.e m,g,r·~ 1 
num f1lra; 
P41ht-84by. f.:~ T - . 

'~-·~ -~t~ ~· 

, rlanas, com ,sédé no Rio de Ja- Occorrendo este anno o segun-
nelro, a.caba de communicar que do domingo de maio no dia 14, 

PI automoveis 
o Secretariado Central de Roma :resolveram as Federaçõ~s do O 
resolveu designar, definitiva- Rio e de Nictheroy realisar na
mente, o segundo domingo de quella data imponente manifes
Maio ;para ·Ser o Dia Mundial do :tação maria.na ao Episcopado 
Congrega.do Mariano. A escolha Naolonal, que esta.rã reunido no 
desse dia, que será neste anno Rio para o Concilio. Mais signi-

MELHOR SORTIMEN'l'O 
Importação Directa 

ISNARD & CIA. 

a 14 de Maio, enche de jubilo flcativa e mais ,solemne ·se tor· 
todas as Congregações, que se na.ria esta manifest>a.ção si a. ena 

: prepararão ,para commemora.r, adherlssem as demais Federa-

j 
bem no meio do ,seu mez mais ções e Congregações do Brasil. 
festivo, que é o mez de Maria, A C. N. C. M. multo folgaria. 

. o seu dia, o Dia Mundial do pois que V. Revdma. promo-
Congregado Marie.no. _ · :vesse ~~}1~!1-~.~-~- e_ .!~~~~L 

~ VLUIENTOS 
PI alfaiates 

S'l'OCE COMPLE1'Q 
C.IISllltem a 

CASA ALBERTO 
~ ~ m:Nl:9.. l~º 119_ .. 

TODAS AS MARCA! 
ISNARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISSIMO 

Importação Directa · 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Pirit11Jlat 

Naclonaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

·..;.. J:.A.'R.QQ lt .8E.N'l'.O N.0 lQ 
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1rav1a 
o Sr. cha~berlain 

Nosso chche repi'€senta os famosos gyrimastas · ·:sokols" exhibiri. 

do-se num grande estadio de Praga. Essa immensa multidão de esportistas 
ade~~rav~~se em exercicios periodicos para a defesa da Tcheco,..Slov~quia. 
Mas, os estadistas tchecos comprehenderam que, para manter a indfi!pen. 
dencia e a unidade nacional, de nada valeriam essas forças musculares, 
néin. tão pouco as poderosas fabricas de armamentos, se não pudessem 
cont~r com o apoio da França e da Inglaterra. O risonho Sr. Chamberlain 
confiou nas dictaduras e não teve receio em desarmar a Tcheco.,;Slova_quia, 
no Tratado de Munich ... Os ultimos resultados da sua política ahi estão: 
as ti'opas allemães occupam a Bohemia e a l\foravia, pre1m;n._çiando para 
preve novas conquistas na sua marcha para o Oeste. 

1ie o desanimo de seus inimigos 
ie amigos: 7 .000.000 de habltan
ie~, optlmo armamento e ouro J 
:iiÍ.nho . 1i"elo governo de Berlim =============== 
·:i;ornam 'muito longlnquas quaes-
iiuer velle_idades de resistenc.ia 
!a seus .pJli-nos futuros, princi
Jlal~eiite jihrque a cre~:éente 
'p!~ll.moraJisação das gra-ndes de
~ííéracla,ir faz com que .ne~hum, 
liutrl?'pâÍz 'd:in11e '·no seu·. !fcicé_or
;ro. E assim a Europa Céntl'.al 

• [!cai 4efi~!tlvamente sujeita ~os 
~~richos' ._e á ambição de um 
'l.ômem c\Íjo poder é actualmen
tt;' ·o·· :rnâiór do mundo, nascido 
jl~ systematica trahição aos seus 
:~W,Promissos e de uma extra
jii~iii' éomplacencla de Chamber-
: :.;.::-: .· , . 

Fallecimento do. 
Padre Palau 

Da Argentina, chega-nos a:. no
ticia ·do fallécimento em Buenos 
Airés do Revmo. Pe. Gabriel 
Pal~u. s. J. 

d nome do illustrado e vir-· 
tuoso sacerdote era multo conhe
cido · e admirado entre nós, par- : 
ticularmente devido ao seu ex- ! 
cellente livro "o catholico e,: i 
acção". 

Uma das .ulümas au~iencias .Ue Pia XI 
.• . . . ~ 

,·· O Santo Padre 'ireoebeu na lh•ar com zelo ,pa.ra supe1·ar ias 

$ala ·do Conclstorio 150 dirigen- difficuldades .que são ,proprlas . 
'i·es ,uni;ersit,a;rlos e universita- de ,todos os . 'tempos. e .de ,todos 
, tias da Acção Catholica. Italiana, os lugares, porque .em. todo -tem
.. provenientes de uma semana po houve muito bem misturado 
··d~ · ,estudos sobre o thema gero..! . aos males e assim tambem 

_l 

·~,A; Igreja", guiados pelo P.re- nosso ha multo ·bem, muita ifi

'!•i~ente Dr. ·Amb.rosettl .e ;pelo ·delidade, multo mais dignos de 
·~sslstente Euchar_i-stico Centre.! elogio quanto maLs difficeis de 
~onsenhor A~Íchini. serem mantidos. 
·, 'o Augusto.-Pont-lfice, acolhido Em .todo o ,tempo ihouve coi- A INCIJNStSUNCIA DOS fUNUAMtNJU§ PSfUDD.-SafHTlflCOS no- RACISMO 
,por applausos :vivíssimos, dirigiu . sas ireprehensiveis propria:s da 
;il,os jpl'eiientes palavro..s de Jou~ ordem das coisas, ;porque ainda 

·.·,· ·-......... •. 

ivQJ,",_ exprimind0 ª sua alegria. a desordem é util e della temos Segundo o plano de estudo e O MYTHO- DA RAÇA PURA ~ .ver ao seu redor .uma repre- combate ao racismo, preconisa-
"'entaça-o -~.a-o i'mpor•~nte ·"·º necessida,cle ;porque nos faz com- . XI "S Jlabus" ., ,, ""' u= do por Pio no seu Y , 
!Acção . Catho!ica, ,porque estas pr$ender as nossas difficulda- na carta a s. Em. 0 . cardeal 

Ora uma analyse mais sucinta 
desses conceitos demonstra a sua 
deficiencia. .plavras -sig~ificam !Uma i5om- des. O Augusto Pontífice os Baudrillart, realisou-se em. Paris, 

)ia. de v,a.Jores. exhort<a.ve. :pois a <:ontinuar ,nos conferencias organisadas P e l 0 

seus nobres esforços de oração e Instituto Catholico de Paris. 
est\ldo. para. iicançarem' sempre_ A ultima conferencia foi rea

. Usada por ):11:. de Iapparent e 
maior.es aJtura·s ,e de .ser.em 

Cumpre primeiramente distin
guir uma série de idéas a- /es
peito. 

:Dizer, unive.rsitario da; Acção 
Catholi~ é o mesi:µo .que dizer 
Acçllo Catholica f.flfada á intel
·i1gencia· e a espirito .bem -éulti
rvados os qwaes alem disso .se 
achavam agora no fim de uma 
semana de oração e de ·estudo· 

;de mais ,alto interesse .porque 
·em dirigida ,pela cuttura reli

.;giosa; cultura que -respla:ndece 
tão gloriosamente na tradição 
it,aliana e catholica .e na. qual 
~e formaram espiritos eleitos co
;mo Oathari-na de Si.ena, Ga.llileu, 
?forricelli, Volta, Dante, etc, 

~al é a nossa. cultura ã'lalia.na 
18 -ca,t~olica, mais '!lfeciosa que 
'o OU!O, 

gerou em tor't10 dlt,S .duas propo-
sempre mais dignos do nome sições do rácismo: "as raças hu
que lev,a,m;. isto é, estar ,na :pri- manas, por seus caracteres na
melre.· fila. da vida -catholica, turaes e immutaveis são de· tal 
destiµada a saµtifica.r .antes de forma differentes que a mais hu
tud_o ia. intelligencia humaµa. milde .dellas está mais· longe da 
D.eus espera de ·nós a. off·erta da raça superior ,que .da especie 11,ni
intel!ig.encia dedicada a Elle e mal mais elevada" e que "é ,do 
ao serviço .da fé, porque se :ha sangue, séde . dos. caracteres da 
uma.· -àristocre..cia. na graduação raça que todas as qualidades. mo
dos valores 1JOde-se bem dizer raes e intellectuaes do homem, 
que a fé é a oração da intelli- derivam como de uma fonte 
gencia, principal." 

COLORIDO PSEUDO 
S'CIENTIFICO 

O grupo ethnico é estabelecido 
não tanto soi>t'e carac:t~res · vér
naticos como so1lre communidade 
de cultura. · · 

Ao lado, a communidade polí
tica gera a nação, emquanto a 
communidade de certos caracté
res physicos, que se tro.nsmitte 
pela hereditariedade, crea a raça. 

Disso resalta não ser mais 
importante o conceito "raça" ao 
lado desses outros dois "grupo 
ethnico" e "nação", desde que 
para a existencia de um povo a 
raça . não é factor essencial. 

Ha a respeito o exemplo da 
Sulssa com tres raças differen

.tes constituindo uma unica na-
O apparec!mento do racismo, ção emquanto constatamos a exis

phenomeno politico lançado pelo tencia de varias nações de uma 
nazismo, encontrou justificadores mesma raça como as nações 
que procuram dar-lhe um colorido ibero-americanas. 
scientifico. Na Allemanha ha um Fica assim collocado em seu 
esforço tendente a erigir o racis- verdadeiro lugar, na historia, es-
mo sobre bases biologicas e fala~ se conceito de raça. 1 

Nas raças puras da éppca pi;.e
historica, entre o homem·: qµa
~rnario antigo, o pitecantrop<:i, o 
grupo de NÉ!andérthal, j~_no· pe-

~ Sua Santidade -comprazia-se 
a.i!lda ,porque aquelles jovens fo
ram procurai-o -no tempo da 
Epiph·ania, na evoca.ção_ do ap
pe.recimento de Deus ao :mundo 
que é aind•a. a apparição de 
Deu-s a cada alma, como disse 
~ Gre.nde Evangelista, quando 
f,a.Jou da "verdadeira luz que il
lumlna· todo homem vindo a este 
111,undo~. 

.Sua. Se.ntidade <:ontlnua:va. 
Rliort~n<iQ ps Joy~~s .@. -~aba-

A este iproposito ;recordava 
uma. ,pre.tica que h-a.via cultivado 
desde sua tenra idade: a oração 
matutina e vespertina. do Cre
do; magnifico ·pensamento ,e 4)0· 

bre é quem não o comprehende 
porque este acto de fé represen
ta. a oração prestada ,pela intelli
gencia, a Deus. E' o que esses 
jovens haviam feito com a sua 
Semana e continuarão a faze-lo 
sempre bem. Para ajuda-los nes
ta nobre ,trabalho o S,a.nto Pa
dre queria. distribuir a todas as 
intenções, aspirações e desejos 
que tinham no j,)01'8-Qão a Benção 
:Aiº,ll!>.ll. ' . ' -· 

se frequentemente na Italia, co- Mesmo focalisando-se no seu 
mo no manifesto dos intellectuaes pape.! secundario .as diver.sas ra-l 
fascistas,, que "o çonceito de_ raç2. ças, vemos que. as differenças en-
é purainente b!ologica e tem. por tre ellas existentes, não são uma 
fundamento. estructur/1, anatomica differença de "natureza."• mas ._· 
e lllologica do cor,l)_<? humano.»· $_i_nl_ ~e i:;ra1.1, . · · ·-- ·· · - '" 

..... : .. ·:··· . .•. ,, .•..• , ... .-.,:·:•.· .. •.1,.,.·.,,,.,.,·, •..... ·.J,.L..• 

rlodo quàternario medio e o "ho
mo sapiens", ha sempi:e um fun
do commum oride se cpnstata só-.. 
mente o progr.esso de uma "mes
ma natureza" dotada de racio-

( Conclue na. 7.ª pag,). 
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Anno XII m ctor: . li S~ p l 26 d M d 19º9 PLINIO COltR:llJA DE OLIVEiRA I ao nu o, e l arço e , :Ü 
=~--:or,. ... - . ··r-:·-l~ t . ,. 

Du.=re .... ~- do p,oje- Palavras ~o Santff ra~re rio XII so~re a imprensa catholica 
, cto de concessão de ,plenos pode
ires ao governo do sr. Daladier, o 

. sr. Pier-I'e Flandin, conhecid-0 ·,Je-a.- 1 

.-der da direita e ex-chefe de go-
verno, declarou que votava con-
itra o projecto. pois,· forç,a,s secre
tas agiam -em toda a Euro.pa com 
o unico fito de evit·ar a guerra a 
;todo transe. Taes forças podem 
.evitar que e.s potencia-s anti-to
;talitarias declarem a guerra para 
~e oppôr ao imperialismo nazista. 
O que, porém, ellas não têm .. oon
seguido, é ,pa.ralysa.r o sr. Hitler. 
Em ultima analyse, pois, ellas só 
1P3.ralysam os adversarios do ,sr. 
Hitler - prestam a este um inesti. 
mavel auxilio. Essa collaboração 
de forças secretas com o ,ir. Hi
.tler, que aparenta perseguil-as, é 
1t1m indicio -de que a J11cta entre 
direitas e ,esquerdas ,não é ,senão 
'1.lm immenso "bluff", destinado e. 
occultar •a. off-ensiva de umas e 
outras contra a Jgreja. 

O arcebispo protestante de 
Canterbury, falando na Camara 
dos Lords, fez um -a.pellq a S. S. 
o Papa, pedindo-lhe que lcaderas
se uma campanha mundial. com 
o. participação de todos os pai,:es, 
,destinad·a a levar a paz na Eu
ropa. 

Todo o ·mundo -sabe quanto são 
virulentos e velhos os preconcei
'tos da igreja anglicana. contra o 
catholicismo, e por isso mesmo, 

- 4 .-·,esse pedido do arcebispo de Can
terbury é mais um attestado do 
prestigio ql,\e goza o Papado no 
mundo moderno, a pont-0 de ,pas
ltores anglicanos, apezar de todo 
,seu odto, reconhecer que-,s;ó a pa
aavra do Romano Pontífice, é ca
iPªZ de trazer ·a paz -sobre a tcr
cra, porque só a Igreja Ca'tholica 
rtem para ·tanto sufficiente auto
,ridade moral no ce.mpo interna
,cional. 

* 

, Recot1daB11@@ Mma caria d@ (!:;;JflcdJ(i:Jt!J"f/ ;!Pelrt:elli 
!Presidente da Acção Caftf;;@Jfttai · Ota1UGa.11u:1, 

ao 

O LEGIONARIO de 17 de Ja-

O Eminentissimo Cardeal in
siste logo de inicio sobre o deve:· ; 
da Acção Cathouca· .... iI1teira dft · 
contribuir pa,;a a s0lu-
ção do problema da 
imprensa. E s. Em. 
continua textualmente: 

Os núlltanies da Acção 
Catholica têm o estri• 
cto dever de propagar 
a imprensa catliolica, 

"Esta tarefa faz par
te dos dever.es impres
criptiveis da Acção Ca
tholica._, pois que· o 
"diario" rel!giosamente 
inspirado offérece uma constante 
do pensamento e da vida da 
Igreja, segue como· regra supre
ma as directrizes da Santa Sé e 
do Episcopado, põe em fecunda 
luz os aspectos edificantes da vi
da individual e sócia!, evitando 
com uma sevéra disciplina as 
chronicas e as illustrações que 
offendem a moral, atacam a fa
milia, tentam a juventude. 

O brazao de S. S. o Papa Pio XIl 

trumento de alta consciencia na
cional, se inspira no respeito á 
Igreja e na reivindicação destes 
bens religiosos e moraes que são 
o verdadeiro antepii,ro da pros
peridade dos povos, o papel do 

diario catholico é igualmente sa
bio, bem mais, insubstituivel. 

A acção catholica deve, pois, 
abraçar com um zelo cada vez 
mais vivo esta causa de tão gran
de importancia para o aposto ... 
lado. 

Occupar-se de obras de aposto• 
lado e negligencias quanto ao 
diario ratholico é uma aberração 

Seria lnconcebivel que 
aquelles que consa• 
gram tão louvavelmen
te suas energias ás 
obras de apostolado 
não sentissem o dever 
de collocar o jornalis• 
mo catholico na pri• 
meira fila dos instru .. 
mentos mais necessa .. 
rios e mais efficazelf 
deste apostolado. 

A caridade esp1r1tual, 
que se exprime pela. 

propa~l'.ncla do jornal cathoUco. 
envolve a caridade matéria;l _j 

Nestes tempos de Iuctas arden:.J 
tes e de inquietantes crises so .. 
ciaes, os fieis, tão empenhados no 
allivio dos soffrimentos mater,iae~.., 
não devem esquecer que ha tam•, _,., 

(Conclue na 2.ª pa.g.J' 
Nas clrronicas theatraes e cine-t' Cada novo paiz assaltado pelo 

~--.. . isr. Hitler e seus sequazes, é im- matographicas, nos annuncios dos Pª XT E ~ ·d t 
1
. • 

1b mediatamente couoca.do debaixo uvros das manitesti.ições, é ene o 10. .11. e OS Sil.a OS ota 1tano& 
t.,: do. legislação .pagã do nac.ional ('!O- gula fiel que indic;a ás familias _______ · · · ·,., ·1 • 

~f -ciaUsta. A,nne;t
0

açã.o e: pa,ganíza~ . , ; : . ·, , · . . - .. · . . . • . . . , f te d lt d ' ,. . · ·. · .. i . • 
".;.."'···" .:..._ . .ção ,sã.o_termps-,gue_s ~ .. e e_ ct_l,\i;va1em._,_ ,ft_a ... ,f ·,.:11&·_ ·-à·.· ll,._~ A __ ·,·_•_ .*111 .. ,u._ ." .... Cltad'lila_lilS:I. mi;,,,. ªct~ on s puras ª· cu ura e. ª Um 1·ntevJlssal!ffa.1!~11t1·JUl do ,iik - . p.ui,.,,.: /J:1!·l~11~w/¼i .. ~r~~~oc~~:~r:~!fZZ7t!~::r!· '1~'iüa~t~ti::;~- ±:*~=~~~:~~e~~ ,:-,~~ · · ·- ·-"iiiiefr~7irér:f'-do~:D~~!icâ':i't:·· y ~ll!¾ ·, , 

von Braush1toch, comma.ndante- •·. . ' · . . que insinua o lndlfferêntismo, as-
chefe do -exercito allemão intro- semelhando as cousas sagradas ás 
<luziu o direito penal allemão. profanas, com outros fompromis-

Mais um paiz, dessa forma é le- S. Em. o Cardeal Luigi Maglione, Novo Secretario do Es-
-vado pelo sr. Hitler a soffrer as sos tão impossivels auão imagi-

tado do Vaticano, nasceu em Casovla (diocese de Napoles), naveis. 
agruras de uma legis!-a.ção pa.gã 
que irá arrancar de seus filhos a em 1877. Ordenado em 190~, foi nuncio ·em ·I'aris em 1926 e 
fé catholica, -para jogai-o nova- elevado á dgnidadc de cardeal em 16 de Dezembro de 1935. 
mente na ba.rbarie de que o reti-
irou o ~atholicismo. · 

O ·sr. Hitler, por outro lado, 
,rnals um.a vez ,mos'trou que seu 
,unico fito é perseguir a Igreja 
Catholica, fazendo com que •a. 

·;per&egulção se inicie immediata-
·1mente depois dos ,seus assaltos. 

* Um diario desta Capital trans-

JCigura de grande relevo no Sacrp Collegio, do, qual 

foi 11refeito durante o concilio, a· nomeação de S. Em. o 
Cardeal Maglione deixa antever uma collaboração. magni

fica á grande obra de l'io XII. 

O diarlo catho!ico tem um papel 

a desempenhar mesmo nos J/aizes 
em que a imprensa respeita a 

Igreja e a moral. 

Por esta razão tambem, nos lu
gares em que a imprensa, ins-

. . O communismo e o totalitarismo são as grandes heresias po--i 
hhcas · do nosso seculo, ambas . condemnadas vigorosamente pel«. 
Santo Padre Pio XI nas suas Encyclicas "Divini Redemptoris" 4 
•• Mit brennender Sorge ", respectivamente. 

Ainda em vida do glorioso Pontífice, o LEGIONARIO apre-,' 
s:'~~u ao~ seus leitores esses dois monumentaes documentos pon., 
t1flcws, divulgando-os logo após sua publicação official. 

E' preciso_ nãq esquecer as grandes lições do grande Papá. 
escr~veu aquedas duas Encyclicas, não só para precavêr os . '!:~ 
thohcos contra as doutrinas que procuram arrancar f' 
ainda e d f d ª· sua e, mas 
• m _ :' esa os proprios direitos naturaes da personalidadt1 
humana, seriamente ameaçados pelo absolutismo do E tad .,;.. 
~ob f d s 0 , ... nto - a orma a esquerda communista quanto da d'. ·t to· · 
tarista. ' 11 ei a tall .. 

Tão grande foi a preoccupação de Pi XI . 
~-.:, •, •· . 

_ ,creve -um artigo interessante do 
,,sr. N. P. M•acdonald sobre as 
:ac'tividades dos .governos fascisc 

o 11rande Congresso Eucharistico de 
anno 

de sua · d O • nos ultimos dias v1 a, com os perigos dahi provenientes que o Re 
P. Gillct, Superior Geral da Ordem Domi . ' vmo. P~dre 
/ h · . . . nicana, ao escrever para. 

\. 
I• 

·ita e nazLsta na America do Sul, 
apparecido na -revista ingleza. 

"e€:ife .em!4í Setembro deste 
· "The Fortuightly". 

Diz o autor que -os I)'aizes que 
rnai,i soffrem a -propaganda, -são 

O que sm'á a Pereurinação Páulista ao III Congresso Eucbaristico Nacional 
.<> Brasil e a Argentina: No Brasil Roalisar-se-á nos dias 3, 4, 5, 
~ gove-rno toma riiedidas sérias I ª e .7 de S·etembro o' III Con
-:para reprimir ,essas activi'dades, gresso Eucharis'.t\C'o N•acional. 
ma~ ,por outro lado,. favorece por C b á d-esta ofetta á :pitoresca 
<me10 de -outras medidas o alas- a er ' . · • 
:trament-0 dessa;i campanhas 'loto.- cidade do Reclf.e a honra de 
J.itarias em nosso paiz. 
, Assim, diz o a-rticulista, ao la

.do de leis vise,ndo -exterminar as 
actividades da Policia Secreta. 
Allemã no nosso ;paiz, as -rela
ções commerci.aes -ent-re -elle e a 
Allemanha crescem -0:r,da vez 
-mais, a p.on'to de terem augmen
:tado de 117 milhões de marcos as 
· Conclue na 2.ª pag. 

AO 
DESPERTAR ••• 

Obtenha bem 
estar para o 
dia todo com 

V -.ro •Salde 
1D, i... Fn,cta• 

Acha-se entre nós o Ar• 
chi•Abbade de Si~ Bento 

------
As commemoraçoes do d!a 21 do corrente 

acolher os peregrinos de todos 
os recantos de nossa terra. 

A Archidiocese de São Paulo 
far-se-á represent'a.r por uma 
numerosa peregrinação que está 
sendo organisade. sob a presi
dencia do R:evmo. Pe. Cícero de 
Revorcdo e por uma. commissão 
de elementos de destaque de 
nossa sociedade. 

A -seguir daremos algum•a,s in
formações desta maravilhosa. 
peregrinação~ 

A VIAGElll: 

A viagem será feita no vapor 
"D. Pedro I" qu-e, tendo ,iido 
comple'tamentP ·reformado, offe-
recera. a.os p·eregrinos um m-a.xi
mo de conforto. 

A ,p,utida será effectua.da de 
Santos, approximadamente a 25 
de Agosto, fazendo o "D. Pe-

Ha !alguns dias, acha-se entre ticiparam .professores do Gym- dro I" ,esca,la nos -seguintes por
nõs S. Excia. Revma. D. Lou- nasio de São Bento, <la. Facul- tos: Rio, Bahi-a. ·e Maceió. 
.renço Zeller, Archi-Abbade da de.de de Philosophia e dos cur- O preço paro. ,esta viagem se
Ordem de São Bento no Brasil sos complementares mantidos rá: Classe Unica, inclusas todas 
e Bispo titular de Dorypheu. nessa mesma. casa pela beneme- as taxas e despesas com o Con-

S. Excia. Revme.. presidiu as rita Ordem Benédi'ctrna: Convi- gresso, 1 :080$000. Entretanto, 
, solemnid<ades Jevadas a effeito dados ,para o mesmo, estiveram h•averá alguns Jogares de II pla
no dia 21 do corrente, dia de presentes o Direçtqr e diyersos no, <:om a mesma diaria, mas 
São Bento, na Basilica de São redaC'tores do LEGIONARIO. outros dormitorios, a 600$000. 
Bento, nesta Capital, celebran- Aindo. no dia da festa de São Nestes ,preços estão tambem 
.do a Pontifical, que foi canta- Bento, no Mosteiro de Santa incluídas as refeições, durante 
da pelos Revmos. Monges be- Maria, á rua São Carlos do Pi 0 a permanencia do navio no· Re

peregrino é ser catholico, -e por 
i-sso é mister -a apresentação do 
respectivo parocho. 

E' .obrigatoria tambem a apre
sentação de attest·a.do de vacci
-na e caderneta de identidade ou 
titulo equivalente. 

O transpot'te até Santos ,para 
o embarque, bem como tod·a.s 
despezas ·extraordinarias, mes
mo ·forçadas, e os passeios .nos 
pot·tos de escala, serão por con
ta dos peregrinos. 

COl\,fMODIDADES 
Alám do. assistenci-a medica de 

bo~do, a commissão dispensará 
espacial cuidado e carinho a to
dos os peregrinos, de maneiras 
que ·Se realize a viagem <a. geral 
contento com todo o confo,·to e 
bem-estar. 

Os Revmos. S/},cerdotes pode
rão celebrar a bordo, onde serão 
ins'tallados varios altares, com 
o -ne_cessario pa.ra o Santo Sacri
fício . 

A perma.nencia em Recife po
derá ser feita ou a bordo ou nos 
hoteis, conforme a combinação 
do· plario · de viagem, do mesmo 
-mo.do, a maior permanencia em 
Pern•a.mbuco ou a excursão supa 
pleméntar a Mana.os. 
. Outras . informações pod-erão 

ser adquiridas directamente com. 
a Commissão Organizadora, to-nedic'tinos. ·· Nessa cerimonie., o nhal, o Exmo. Revmo. Sr. Dom cife. 

Exmo. Revmo. Sr. D. Paulo de Domingos de Silos Schelhorn, 0 
Tarso Campos, Bispo Diocesano Abbade de São Bento .em São 50% 

- . dos os dias uteis, d·as 15 ás 18 
I)'agamento podera ser feito horas, á rua Wenceslau Braz, 

Paulo, cel.ebrou solemne Ponti- e.tê de Santos, fez o panegyrico do 
grande santo fundador da Or-
dem Benedictina. ficai para as Revmas. Monjas 

l~técle15 Ji~h:aio e o saldo i 22 - 4." andar - sala 11, unico 
lugar onde o~ interessados po
derão tambem adquirir P'assa
gens ou reserval"as, mediante 

OS l'EREG:ÍUNOS Em seguid•a, realisou~se O Benedictinas que residem nP

J,ra,(liç!onal almn"" de oue par- quelle mosteirQ. A primeira condição para ser respectivo pagamento inicial. 

o con ec1do sen,anano · parisiense "Les N li · - . · - ouve es L1tteraires" 'logo 
apos a morte do · Pontifice, tomou por thema de se t· 
tuação d f 11 "d u ar 1go a a.e-. 

o a ec1 o Papa em face dos Estados totalitarios. 

Nesse ~~tigo, _ o eminente sacerdote, mundialmente apreciado 
pelos magmf1cos hvros de que é autor, mostra com p· XI foi 

0 defensor do legitimo e authentico espírito de libe do d 
10 

tt't r a e e como a. 
sua a I ude, longe de representar uma novidade foi sempre 
attitude da Igreja. ' a. 

"Essa concepção da pessoa humana r . 
1 Re P . ' aciona e livre diz o vmo. e. Gillet, faz parte essencial do · d ' 

todo o seu dogma e pelo menos tod ensmo a Igreja. Quasi 
t l - a a sua moral prendem se 
a concepçao. Nenhum Papa pôde d · · d • a. 

t · 1. . eixar e condemnar as dou-
nnas po 1ticas, moraes e sociaes que attenta t . 

nalidade." m con ra a perso-

Fazen_do-o, _com uma grande largueza de vistas 
h p e uma cora• 

gem ero1ca, 10 XI deu a.o mundo a impressão de estar incar• 
nando a consciencia universal: "Aos E t d s a os totalitarios que pre• 
tendem absorver, em seu proveito a pessoa h 

· - . • umana, ou absorver 
os md1v1duos na massa, suffocando a liberdade d · · 
Pío XI d • · e consc1encia, 

respon eu: Vos violaes o direito natural, commette· 
peccado contra o espirito." 15 0 

Lembra ainda a condemnação do nacionalismo 
do racismo. Quanto ao primeiro decla exa~gerado e 
occasião uma scena magnifica: Pi~ XI ra que presenciou certa 

. t to , que era um grande hu 
mams a, ma o "de officiis" de Cicero collocado b -
d t b Ih 1 . . • so re sua mesa e ra a o, e embra a def1mção tradicional d n· · · 

- d · . . o 1re1to em func-
çao o Justo e do 1nJusto, confirmada e reforçada P 1 . · 

t d E e os- ensma. 
men os o vangelho sobre a justiça e · d d 
id_éa do direito em funcção exclusiva d:s cart,·l~d ed, op~ondo-a á 
Q to . . , u 1 1 a es .,,., nação. 

uan_ ~ ra~1smo: Pto XI escreveu que "só Deus, no plano· da. 
consc1enc1a, pode Julgar os homens e separar os puros dos im~ 
1mros. . . Mas no plano da natureza humana so· h h . , a omens, quaes-
quer _que scJai_n sua raça, côr, idade, sexo, condições individÚaes 
e sociaes. . . so ha um gen~ humano. E as desigualdades entre 
os homens proveem de causas multiplas e accidentaes A 1 te · 1 . . . s a mas 

em 1gua valor deante de Deus e Christo morreu pel d -
de todas." ª re empça<» 

Prosegue o· Revmo. Pe. Gil!et dizendo que tudo parecia pre
parar o I_'apa a ~r. o grande defensor da liberdade humana. Se na 
sua mocidade, vivia em contacto com os grandes espaç d AI · t d . os os pes, 
mais _ar e sena um_ verdadeiro alpinista do espírito, cono blblio• 
thecano da Ambros1ana ou do Vaticano. "Não ha SCIENCIA. 
ALLEMÃ, dizia elle, nem de outra nacionalidade; a scl.encia ex• 
cede as fronteiras e não é privilegio de nenhum paiz." 

~ermina affirmando que Pio x,I ~inha as mais sérias apre,. 
hensoes para o presente, mas se mantinha optimista. e!Ú relaçãai 
ao futuro, .- · 

·, 
•. :v:.,:. ~ •. :> 
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LEGIOWAIDO' 
}~ - O. então Cardeal Pacelll, quar.do 

Legado do Papa Pio XI na 
França, se nãô me eng-ano, pro

nimciou um sermão Impressionante, em 
que fez uma sentida a.Ilusão á lnob
servancia das palavras pontifícias pelo 
mundo Inteiro. De tudo o que o antigo 
Secretario de Estado disse a esse pro
posito, nada me causou mais profunda 
impressão. do que a censura viva e 
candente que elle dirigiu, não apenas 
aos que blasphemam contra as ordP.ns 
dos Papas e as violam expressamente, 
mas ainda aos que, frequentando assi
duamente a igreja aos domingos, ouvem 
correçta e respeitosamente a palavra do 
Evangelho e do Papa. . . que lhes en
tra por um ouvido e sahe. incontinentl, 
pelo outro. Fui forçado a m1;ditar mais 
uma vez sobre essa dolorosa verdade, 
lendo o ultimo numero de ·" Acção ca
tholica ", a excellente revista editadfil, 
pela Junta. Nacional da Acção Catho
Hca com séde no Rio d1; Janeiro. 

sentido, não só a autor!C:acle dos sa
cerdotes l teg!t!tna, como é plena. 

cil!tando o jogo do paganismo na Eu
ropa e, peiol' do que lsto, está abrindo 
suas proprias portas á paganisação. Se 
propuzesse a destruição do monumento 
de Santo Estevão, symbolo da Hungria 
monarchlca ·mas sobretudo da Hungri;i, . 
cathollca, uma tempestade de protestos 
faria silenciar o autor da idéa. Entre~ 
tanto, o que se está fazendo· é mil ve
ees peior do que Isto. Ná .realidade, 
não é a esta.tua de Santo Estevão, mas 
a propria obra do . grande 1·ei que· está 
sendo dynamltada. E os cathollcos hun
garos em frequentes casos que compor
tam gloriosas excepções, • cruzam os 
braços. Trahição? Apostasia? Não: in
comprehensão e liberalismo. Em sum• 
ma, a idéa falsa de que a Religião só 
é atacada quando se toca ao Culto, e 
que, quanto ao mais, a Religião pouco 
ou nada tinha que ver. 

SE!d:ANARIO CATHOLICO COM 

_PPJtOVAÇAO. ECCLESIASTICA 
Mas qua!qu~r coisa que signifique, 

concretamente. uma lnfl uer.cla social 
da Igreja deve ser visto com descon
fiança, particularmente quando essa in
fluencia :não se faz sentir apenas no 
campo beneficiente mas no campo cí
vico, pela organlsação da opinião ca
thollca no sentido de impor uma 'es
tructuração do Estado conforme á dou" 
trina cathollca. 

Direcção! 
~ua Quintino Bocayutrà, 54 

Sala 323 Phone 2•'1276 

Redacção e administração: 
11,»~ lmmaculada Conceição, 59 

:relephone 5 - 1536 
Esse erro. como todos os erros llbe

raes e modernistas, se reveste dos as
pectos mais subtis e artificiosos. Ha 
muita gente boa que acredita, por exem
plo, que falar em acção civica dos ca
tholicos é pôr em jogo os interesses da 
Igreja, porque esta só tem a perder com 
a interferencia do ideal cathollco na 
vida civica, em virtude do risco de Vi• 
rulentas reacções dos adversarlos.- Ou
tros ha, · que, devido ao receio dos in
convenientes eventualmente resultantes 

palxa. Postal, 2849 ,' 

lssignatu.1:as& ,> 

~rlno --. .. .. ;, · 15$000 . ;::::•-:-: .. : ~ 
~~e::::rior . :\•:: -(: 2::~~~ 1 

., exterior • •. 13$000 l 
:~umero avulso $200 

Rugamos aos nossos assignan- ' 
~ communtcarem a mudança de 
~us endereços para a Caixa 

Para corroborar este triste sophisma, 
não faltam philosophos. E assim come
çam a fazer algumas miseras ·distinc
ções. Um hungaro. deve ser contra o 
nazismo? Sim. Contra- a Allemanha? 
Não. Logo, 1*:le ser pela Allemanha 
f11,zendo · resérviís · quanto ao nazismo, 
como se essa posição . cerebrina tiv~~ 
qualquer raiz ou apoio na realidad&,:;:-: 

,~sta.l ~f9. J - • ·~ ~ 

/~_____, .... 
· Annunc1«. 

Peçam tabella, sem comproni!sso' 
Não publicamos collaboraçáo de 

pessôas extranhas ao nosso qua
dro de redactores. --· 

. I Plínio COBRIA DE OLIVEIRA 
:· . * "::: 

O LEGI0NARIO tem o maxf.- li 
ilio prazer em receber visitas ás 
installações de sua 1·edacção e 
cfficina, mas pede que não sejam 

Essa revista publicou. effectivamente, 
uma carta do grande e saudoso Pio XI 
á Universidade Catholica de Washin
gton, em que, com uma insistencla ca
iorosa e premente, toda sua; o Papa in
cita todos os catholicos, a que se de
diquem, hoje em dia, ao estudo acurado 
P,. exacto de todos os grandes proble
mas de caracter constitucional e social, 
á lu2' das determinações e instrucções 
emanadas da Santa Sé. Mostra Pio XI 
Que são estes os problemas mais can
dentes de nossa epoca, e que os ca
tholicos devem, pois, inteirar-se delles 
com uma solicitude particular. E essa 
obrigação não se refere sómente aos ca
tl:!olicos "yankees", mas tem o cara
ctflr de um appello geral dirigido a toda 
a Christandade. no que ella tem de au
thentico e vivo, que são os fieis unidos 
aif Corpo Mystico de Nosso Senhor Jesus 
Christo, que é a Santa Igreja Catho
'lica. 

llHf RAllSMO Mil 
Vf Z[S CRIMINO-SO 

:E' contra es$a gente, que infellznten~ 
te tem abundantes · soslas espirituaes no 
Brasil, que erguemos nosso protesto. A 
palavra .do Papa os Mndemna. · Tam
bem os cond~na a Historia da Ig-reja. 

Em summa, o problema das cruza
das foi um grande problema politico, 
e não apenas religioso. Foi preciso' unir 
príncipes, desfazer desavenças intesti
nas da Chrlstandade, armar exércitos, 
equipar frotas, estudar a partilha· da 
eventual conqúlsta, etc., pâra que· as 
Cruzadas se realisassem. Mas os catho
llcos da Edade Media tinham o sél:itl
do vivo e profundo do que seja a 
Igreja. E por isto mesmo via-se ;que 
leigos zelosos, além de Sacerdotes, 'B'is
pos, noutores, santos, e'·o ptoprto 'Papa 
intervinham actlvamente em tudo ·4ue 
se relac!onava com as Cruzadas. Não 
houve monges - e um delles foi São 
Bernardo - que julgaram de sua mis
são levantar exercitos? Não houve ou
tros que julgaram . dever interferif .na. 
diplomacia j;mra resolver ptoblemas 
puramente materiaes que prejudicavam 

;as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
:i1as. feiras, por exigencias do 
perviço. 

COMMENIANDO -~-
t ,'BAILE E APOSTOLADO 

ê
.-:Tra·nscrevemos do orgão offi
~a.l do Bis.pado de Taubaté a 
eflníção dada':,jpelo Dlrector da 

,/!F.ederaçã.o Mariana daquelle. 
~locese, acerca ja attltude dos 
~ngregados em flace dos bal
lles. E' de tal opportunidade es
/.ise documento, que os escle.reci
~--entoa . que encerra interessam 
Jizlão lllÓ aos circulos .marianos, 

, lp:na.s ,a, todo o movimento ··.catho
ÍJi<:o desta A-rchidlocese. · 

..... ,:.:·: /•Na:· 18.JS·sembléa. marianê.. -~ea.li~ 
~da ,a 6 de Novembro do anno 
~!!)assado, quando do _dia de -re
f;co!hlmento pare. Presidentes das 
liC<lngregações da Diocese, no 
Í:'.Sem!n•a.rlo desta ddade, o Re
ti,,erendisslmo Pe. Director da 
i~ederação foi .consultado sobre 
·JS! era <permittido ao Congregado 
)lansar. 
f -.Tão ,proveitose. foi a resposta. 
:!:le S, Revma., que ,reproduzimol
\R aqui, .chamando a attenção de 
f;odos . os Congregados (:princi
palmente dos -srs. Presidentes) 
para. este opportunlssimo assum
~o. 
1 Disse o Revmo. Pe. Director: 

"Quanto aos be.iles de carna• 
11\"ll.l, núnca foram permittidos a 

Lembrando aos catholicos esse gravís
simo dever, Pio XI condemnou mais 
uma vez, de forma implícita, um gra
visi;imo erro de sabor liberal e moder
nista, que tem causado males incalcu
laveis. Insistamos nesse erro, porque, no 
Brasil, elle grassa com singular inten-
sidade. · · 

,r * ~ llberaes do seculo passado, dese
josos de reduzir o quanto posslvel a 
esphera de 1nfluencla da Igreja, dis
seminaram a affirmação ainda multo 
corrente, de que, se a acção desta é le· 
gitima e até louvavel no campo estri• 
ctamente religioso, constltue uma exor-

, J:iitancia condemna.vel, enÍ outros ter-. 
renos. 
f E' digno e louvavel que os _fieis se 
reunam nas igrejas, para assistir á ce
lebração dos actos do Culto. E, neste 

' V• 

,-

de umâ intromissão do Clero nà vida 
pollt!ca, prefeririam nunca ouvir pro
nunciar associadas as expressões "pro
blemas políticos" e "doutrina catho• 
lica ". E com estas e outras frlôleiras 
disseminadas pela perfidia e agasalha
das pela ingenuidade, os paizes catho• 
licos vão sendo gradualmente tranquea
~os ás grandes heresias politicas de nos
sa epor,a. 

* Dir-se-á que exaggeramos, Entretanto, 
basta abrir os olhos para a realidade, 
para ·se convencer qualquer pessoa do 
contrarto. 
': Um exemplo' typico disto é fornecido 
pela Hungria. Todos se lembram ainda 
das grandiosas mànlfestações de Fé 
desenroladas naquelle palz, por occasião 
do Congresso Eucharistlco alli realisa
do ha um ou dois annos. · Toda a ma-

. . gnific)l vita,14ad~ r~Ugio~I!- .da Patrla, de 
Santo Estevão transpareceu explendida
mente alli. Entretanto, hoje em diài a 
Hungria, a despeito da grande popu
lação cathollca que a governa, está . fa-

. a real!sação da grande arrancada · es
piritual contra 9 Islam? Não .houve 
Papas que se puzeram á testa de tudo 
isto, sendo os verdadeiros e maximos 
anima.dores da ,resistencla? Onde, nesse 
magnüico eplsod,io da ·. vida da Igreja, 
a miseravel separação .,(que não exclue 
a inev_ite,vel d~lilJ;i,cção~.l_ en~i'.~:1ú.Y_. -~~o_-. 
ral e, ó. espfrítuãlf' ·· º ·; ·: ':'-; .. ,-~-'!'-,· 

Se fosse esse Ô ·tlspirito da xrtassa ca.
thol!ca em nossos dias, estaria tão de
cadente a actual · civilisação? I 

-.__,.,.,.. 

· C A T H O LI C OS· 
Comprem EXCLUSIVAMENTE suas 'Joias e· seus Presente~ 

JQALH~RIA 

C·.AS.A C AS-.TRO 
•• ' ., " : .,. r· • .• 

\ 

,aa conliecida 

~m Congregado. R U A' 
f Quanto aos demais bailes (fa- . .15 DE 

OFFICINAS PROPRIA8 

NOVEMBRO' N.CJ 26 '(EsqÚina âa Rua A.nchj~ta) 
Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA"-/ 

l'JníJiares é -claro) ·o idool é que f 
;,_, Congregado nunca os fre
(.-quente, Isto é, se abstenha sem
·, l)re delles, mas em casos espe- =====================:;;:==================================== 
·.claes, ou melhor em cada caso, 
,sto ficaria e. julzo · do Pe. Di
~ector e o Congregado que se 
,~ "coagido" a !r a algum 
idelles, deveria lá port:ar-se co
,no um filho de Nossa Senhora." 
i Por <leterminação do Revmo. 
p:;>e. Director, como accrescimo 
jlo que disse na. reunião -do dia 
ile recolhimento -e para governo 
~era! de todas as Congregações, 
,._ Federação faz -suas, as bri-

. jlhantes pale.vra·s do Revmo. Pe. 
1:IJ'.rineu. Cursino, S. J., DD. Dl
/lr.ector da Federação das Con
~regações MarÍ'anas no Estado 
·;c1;e São Paulo, om resposta so
)re o -mesmo assumpto, ao Re
f:Verendissimo Dlrector de. Con
:gregação Mariana de Mocóca, 
l,;rn Circulai' .da Federação de 
(sã.o _Pa,\.tlo, de Julho de 1936 :· 
(Quantó ao b11;lle e cinema,. é 
.-im ponto import:ante. Ne.s Con
~egações ·fervorosas, esse .ponto 
ilfol, .pouco a pouco, sendo resol
j!,vldo pelos propr!os Cong.rega
,Sos: afervorando-se, fazendo 
1 

Retiros fechados, amiudando I quencla: ou o Congregado faz 
-suas communhões, e'lc., etc., e!- tudo isto. e por fim desgosta-se 
Jes mesmos decidiram que não dos bailes, ou não faz tudo isto 
:havie. meio termo: ou baile ou e entã.o, ou :por espontanea von
Congregação. tade ou <a mande.to, sáe da Con-

Com o tempo, formou-se a gregação. 
tradicção: Congregado fervoro- Pelo que ·o Dir-ecto.r deve por 
so, rompe com O mundo. a-s premissas, segundo as quaes 

Congregados não fervorosos, o Congregado ou sentir-se-á mal 
aos ,poucos, ouvindo as praticas,. nos bailes ou querendo seguir 
fazendo dias de -recolhimento, ou perseverar na Congregação, 

ou -sentir-se-á me.! na Congre
gação, que-rendo seguir e -perse
verar nos bailes. 

Se .postas as ;premissas ,por 
um zeloso Pe. Director (e estas 
premissas -são : a exhortação ou 
sermão -semanal, as leituras es
pirltue.es, •a HORA SANTA, o 
officio de Nossa Senhora, a 
communhão -trequente, o terço 
dia,r!o, etc., etc.), ,si, postas es-

tas premi-ssa-s, o Congregado de
pois de 11ma ,espera d,e val'los 
mezes, ainda se recUS1a a. tirar 
e. .conclusão, jsto é, a deixar a 
occasião de pecca<lo, -então a 
Directoria tire a conclusão po,r 
elle, desligando-o -da. Congrega
ção. 

Serva.tis servandls, diga-se o 
mesmo dos outros divertimen
tos." 

·etc., devem ,resolver: ou ficam i---------------------------------------------, 
no mundo de -vez, ou vem :para 
Deus de vez tambem. Pelo que, 
acho não lllfil' necessario ter es
sa preoccupação a priori (diga
mos assim). 
- APreoccÚp_a_ç_ã_o~-s-é-râ. •afervorar 
os Congregados - .todos tenham 
o terço,· -rezem-n'o dia.riamente, 
façam os thesouros espirituaes, 
communguem frequentemente, 
não FALTEM á Congregação. · 

Nas ~euniões semanaes da 
Congregação, ih'aja leitura espi
ritual, exhortação, etc., etc. Fe.
zendo-se isto, segue-se a conse-

Rs. 500:0005000 
E' A IMPORTANCIA QUE PODERA' SER SUA NO 
))IA 31 DE MARÇO PROXIMO, COl\1:I~RANDO 

Apoiices Populares Paulistas 
DO VALOR DE 200$000, ISENTAS DE IMPOSTOS ESTADUAES, ÇOM 

· SORTEIOS DE 3 EM 3 MEZES 
Em Março, Junho e Setembro Em' Dezembro 

1 premio de • • .• • • 500:000$000 1 premio :áe • • :•· .• ,.: 1.000:000$000 

PREM·f-ADA · ·E1SCOL·A 
'TALO-BRASILEIRA DE CóRTE 

1 · d 50 OOO$OOO 1 premio de ,.: :•· :•: ·•· :•: 100 :000$000 
, premio e • -~ ~ :.· ··: : ' 1 premio de • • ·. • .•. 20 :000$000 
1 premio ç.e •• ·• . •: 10 :000$000 3 premios de 10 :000$ 30 :000$000 

40 premi os de .1 ;000$ • 40 :000$000 50 premios de 1 :000$ 50 :000$000 

,, 

. . AUTORISADA PE~O ES),:ADO . -. . . 
· Acham-se aberta as matriculas para alfaiates .a,té dia 31 de 

março. Mensalidades 50$000. Cul"sos diurnos · e noturnos. 

CURSO ESPECIAL PARA SURDOS MUDOS E A DOMI• 
CILIO. PROSPETOS E INFORMAÇÕES GRATIS. Rua 
:Wandenkolk N,º 54. (Esquina da rua Visconde de Parna-

. byba)~ São Paulo - Brasil. 

AMORTIZAÇõES SEMESTRAES NO PRAZO DE 
40 .ANNOS ... JUROS PAGOS SEMESTRALMENTE 

A; VENDA NOS PRINCIPAES BANCOS 

! __ ~--···- DA C~P~~~ -~ DO INTER·~-~~, ----...... ~. 

. C0NTI

NUAÇAO 

DA l.ª 

l'AGIN/\ 

• 
impor.tac;ões para: o · Brasil e de 
100 _milhões de'.)111.ar.cos as expor
-taçoes, <tudo. i.~so· ·nu:m ,perlodo de 
4 annos. Além dis-so, 'V'a.rlas con
cessões _-têm -sido feitas a indus
trias alle~. 

1 
Com a Itali_a, dá-se o -mesmo. 

A ,repi:E:llsão da.s_:a,ctividades poli• 
ticas -nã:o obstou -a·-que a expa,n• 
-são ·-commercial crescesse a pon
to de ser· modificado o a.ccor.ao 
commerclal !talo -.bTas:lleiro de 
1935, que mão -satisfez os itali-a
-nos, >exclusivamente :pra;ra que as · 
exportações -brasi.leJ.ras pare. a 
Italla fossem .cobertas totalmen-

. te .por exportações italian·a.s para 
o Brasil. -

Termina. o articulista ,chaman
do a attenção de ,seu ,governo pa
ra as ta.C'tivide.des- ,do eixo Roma
Berlim na .Ám-erlca. do Sul qua 
ameaçam .continuamente o -pres
tigio inglez. · · , 

Essa conclusão, aliás, -não dei
xa de ser de uma érldicula imper
tinencia. O Brasil é, ,então, um 
mér~ campo jle lucta en~re e.s po• 
tencia-s ,estrangeiras? · 

Continua a -resístencla de Ma
drid. Muita .gente romantica 
>acha isto lindo. Entretanto, esse 
sacrifício f.nutil de innumeras vi
das, a uma causa perdida, rever; 
te .em grave crime ;para os com· 
munista-s animadores d,a, resis, 
tencia madrilena. 

Muita gente julga, infundada• 
·mente ali~, que é -cruel o gene• 
ral li'ranco, porqu-e ·bombardefa. 
Madrid. E 'tem a. .cegueira de não 
ver o crime que praticam os ani
madores e instigadores dessa lou" 
ca e esteril resístencia. 

Pai avras do Santo! 
P adre'f Pio XII ·sobre 
cl~ imprensa catholica 

·cconclusão da I.ª pag.) 

bem uma caridade espiritual não 
menos · nobre e necessaria, .e que 
diz i:espeito ás intelllgenclas e. aos 

. corações. , Ajucfar; ô:,.jomal éiàtho
lfoo, enêorajal-o e defendel-o, isto 
significa levar a luz da fé aos que 
duvidam, orientar as consclencias 
desenganadas, reconduzir as in• 
telligenclas-perturbadas pelas faJ. 
sas doutrinas, defender a morali
dade dos indivíduos e das fami• 
lias e, fortalecendo cada vez mais 
a frente das consciencias esclare• 
cldas · para que sáibam conjurar 
da sociedade estas catastropheE 
de que nós temos sobre os olhos 
tão lamenta.veis e terríveis episo
dios. · 

O dia.rio moderno reclama gta:n-
; des recursos; estes não podem vil' 
· ao jornal catholico senão dos 

meios cathollcos ol'ganisadõ1;°; 

Que os catholicos dêem seu au• 
xmo e sua collaboração pará a 
vida do diario. E' claríssimo que 
um jornal que se propõe _defender 
e afflrmar o ideal christão · não 
póde encontrar outra fonte de re
cursos sinão a dos mesmos pontos 
organisados para servir e defen
der o mesmo Ideal religioso. 

E quando se pensa nos recur
sos cada vez mais consfderavels 
que concorrem para alimentar· em 
todas as suas variedades e cres
centes exlgenc!as, um dia.rio mo
derno, sempre mais imperioso 
apparece o dever, por parte do~ 
fieis, de não diminuir esta gene
rosa contribuição das obras e do 
dinheiro. 

,: 
Os catholicos devem orar pela 
Apostolado da Imprensa, em to
dos os seus ramos: composição e 

redacçio. 
'f 

Emflm, como todas as institui-
ções ao serviço da Igreja, o jor-, 
nalismo tambem deve esperar an
tes de tudo do soccorró de Deut'I 
sem recursos de vida e de succes
so; logo, que a oração dos bon~ 
não falte para sustentar os es
forços humildes, multas vezes, ig. 
norados mas sempre tão merito-. 
1'.ios, daquelles que se dão ao apos
tora:do' pela, imprensa ení todos 0$'. 
seus ramos: da redacção á com
posição, do braço ao pensamento. 
Oremos, cathollcos, para que,- so~ 
bre o mundo moderno agitado, 
incerto, atravez das paginas do. 
jornal, resôe sempre mais .alto e 
mais longe o som da verdade ca
tholica, que protege o individuo, 
consolida a familia, exalta todos 
os bens que fazem a socledad~ 
s;rande,._R~9i.P,em, t~liZ". , ,. .. " ___ ,.,. ...... _,.. .... ... ~·-·· . 

, , 

o 



São Pauro, 26 'tie 'Màrço de 1931 
:, 

Monsenhor,·· Pereira Barros·? Hom·ens ·que. 
. .-~ 

~ Já .estava sendo impwesso o ,das: almas que lhe_ foram con- Marlann. ,ui. Immaculada Con
ceição, donde .. mais tar40 have
rl~m de sahlr os Congregados ultlmo numero do LEG:(ONA-1fiadil-s, · 

RIO, quando nos chego~ :·~ no-: Mais do que qualquer referen
ticla de que o Revmo. Mimse- ola, ·'c'uz bem .o que foi a vida de Marianos chamados para orga-

. · .. · nls·a· r outras C,mgregações Ma-
nhor João Evangelista Pereira Monsenhor Barros aquella slgnl-
Barros achava-se nos ultlmos flcatlva afflrmação feita por rlanas parochlaes, que a exem
momentos de sua vida terrestre. Dom Duarte em 1911 e lembra- pio dessa se foram multiplican-

Após longa agonia, desfecho dá agora pelo Edital da Curia do cada vez em toda ª Archi
dlocese e logo a seguir cm todo de pertinaz e atroz molcstiá, en- Metropolitana, publicado por oc-
o Estado de São Paulo. trega:va sua alma a Deus quem ea!ilão do falleelmento do illus- _. _.,..,.,~·---.-. _ 

por varios annos cumprira mo- ·tre sacerdôte. Quando era Mon- J\fonsenhor Pereira Barros fez 
delarmcnte a missão dlgnlssima senhor Pereira Barros, Vigarlo 

I 
seus estuclos em Roma, na Uni

de servir ao Senhor como ope- de Santa Ephlgcnia, publica- versldade Gregoriana, onde so 
rarlo- sagrado de sua messe. mente disse delle o nosso sau- formou em Phllosophla, rece-

A figura do venerando Sacer- doso Arcebispo: "0 Vlgarlo de bendo o presbyterado na Basl
dote, que por largos annos foi ·santa Ephlgenla é uma das llca ,le São João de Latrão aos 

3m dos mais preciosos auxilia- joias mais preciosas da corôa do 00 de Dezembro ,Ie 1890. Vol
res de s. Exela. Revma. Dom . Arcebispo e o que melhor tem tando para II Brasil, foi Secre
Duarte Leopoldo e Silva. Era sabido consolar-lhe o coração". tario dos Exmos. Revmos. D. 
estimadlsslma em toda a Archl- Muitos vlnculos ele amizade Joaquim Arcoverde Cavalcantl 
diocese de São Paulo e se assl- prenderam sempre a essas duas BI d 
gnaku desde os primeiros annos extraordlnarias figuras, e cujo de Albu,querque, então spo e 

de seu ministerio por um ex
traordinario zelo no serviço das 
almas, fructo do seu grande 
amor a Deus, que nos ultlmos 
dias de sua vida fez com que 
supportasse tão cdificantemente 
os crueis padecimentos de sua 
molestia. 

Confortado com todos os Sa
cramentos da Santa Igreja, Sua 
Revma. falleecu tendo ao seu 
Jado muitos dos seus collegas de 
sacerdoclo, entre os quaes o 
Exmo. Revmo. l\lons. Vigario 
Capitular. Sendo.lhe recitado o 
Officio da Agonia, seguiu com 
todo o fervor e .plena lucidez as 
bellas orações que a Igreja faz 
rezar nessa hora extrema. 

falleclmento foi tão proxlmo um São Paulo, e D. ,José Pereira da 
do outro, como tambem o nas- · SIiva Barros, seu tio, Bispo do 
cimento. Tanto D. Duarte como Rio de Janeiro; Director do Se
Monsenhor Pereira Barros nas- minarlo Episcopal de São Paulo, 
coram na cidade de Taub;até, e 
no mesmo anno,. 1867. E desde 
1024, 11'.[onsenbor Barro·, era o Vi
gatlo Geral da Archidlocese em 
quo D. Duarte Leopoldo e Silva 

Vigario de Sorocaba e de Santa 
Ephigenia e finalmente Vigarlo 
Geral de São Paulo. O Exmo. 
Revmo. Sr. D. Antonio e. AI-

eta Arcebispo. 
Finalmente, entre 

tltulos que aureoiam 

varenga conferiu-lhe o titulo de 
os muitos 
a vida de Conego cathearat!co da Sé .de 

Monsenhor João Evangelista 
Pereira Barros, um delles deseja 
o LEGIONARIO mais uma vez 
recordar. Jor,nal feito por Con
gregaclos Marianos, e lllfscldo 
como orgão de uma Congrega
ção Mariana, não poderia es
quecer-se ele que Monsenhor Pe
reira Barros foi o instrumento 
eacolhiclo pela Providencia para 
lançar a semente do movimento 
marta-no nas parochlas do Esta
do de São Paulo, movimento 
que cresceu . tão rapidamente, 

produ)?lindo os mais beneflcos 

São Paulo, e Sua Santidade o 
Papa Pio X: galardoou-o com as 

honras de Monsenhor, a 4 dé 

Novembro de 1912. 

O enterro do Revrno. Monse
nhor João Evangelista Pereira 

Barros realisou-se, com grande 

acompanhamento, domingo t,tlla 
manhã, sahindo da ca.pelli. uo 
Mosteh:o de Santa Therezoa, onde 
era Capellão, para o Cemlterlo 
do Santisslmo Saerament~. 

Além das missas já celebradas 

Recordar os feitos de sua vida
cheia das mais meritorias. obras, 
não se torna neecssario, depois 
·de já ter a imprensa de São 
Paulo relatado amplamente o 
que foi a sua existencla, tóda 
ella voltada para a causa da 
lg~eja e o h:;.teresse espiritual 
'• .._ .,.._....,........,.., ..... -...- resultados para a causa da ca- 'em suttraglo de sua alma, será, 

l Dr.. Durval }.>rado thollcisação (),a mocidade brast- rezada al)ltnhã na eathedral 
. Oculista leira. provls~ (Igreja de Sta. Ephi-

! R. ij~~4 P. ~fa'"f7 ~~ S, Quando Vigario de Santa genlo) a missa que o colendo Ca-
Telephone 2-7313 Ephlgenia, Monsenhor Pereira bido Metropolitano faz celebrar 

,,...._,_.....,_,....,. ___ ._,.... ...... ,._,.,... 1 Barros fundou a Congregação 

,;.- . 

R e.e o, d a, õ e 5 

ogradaveH 
. S~(:f g,ré,v~d.a,s P•Pillll>.'i'..il 

_JOr sua intenção, ás 9 horas. 

''A ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 
· fundá.da por 

Jackson de · Flnelredo 
Dirigida por 

. ~ 

:trabalha01 
sê·v.s: es·queceu~se-de tomar hontem;á noitefantá de dormir;· aua:s 

colheres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo de agua, não 
esqueça hoje. 

Tome duas colheres' de Ventre-Livre hoje;á noite;- antes'de ir para 
a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer. 

Nos paizes mais adeantados do mundo os homens esforçados fazem 
assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estorna?º' os 
intestinos, o figado, o baço, os rins, a cabeça, o sangue e as a~enas, os 
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfe1ta saude. 

Faça como elles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir. 
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estomago e intesti

nos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações toxi~as; 
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás arten~s, 
ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao corasa-? 
(principalmente ao coração), rins e a todos os orgãos do corpo •. 

. _.Tome Ventre-Livre h9je, á noite •. .., 

• * • (· 

Lembre-se sempro: 
Ventre-Livre não~ purgante 

$ * * r 
e 

Tenha sempre em cas~ 
~lguns vidros de V e~tre-Livre 

UKRANIA 
.• 

Da/mo Selfort de NIATTOS~: ~ 
·' Quem - descesse os Montes 

Uraes, ·em direcção dó S. W. en
contraria, apoz ceroo. d.i 500 le- grações ã,s duzlas: ostrogodos ,e lonla. E a UkranM,-_éonstltultt o( 
guas atravez de,i step9es, uma vi,sigodos, hunos e gepldas, du, "governos" de Ki-ev, de 'l'cherni.: 
planície de terra. negt,a., coberta rante e. "Invasão dos. Barbaroá". goff, de Puitawa :e de Kha:rti:oft.;i 
de tr.Jgaes. Em meio, veria um Por ella cavaJgaram os Patzi- Contava, então, 30 milhões de, 
rio reudaloso, encontraria jazi- naks ~ os Chaza.ros, d-e origem almas e occÚpava· a superfície dt1 
das de -carvão e vislumbraria fio- uralo-altaica, os Cumanos e os 4-00.000 Kms.2 · · 
'rest'lis de pinheiros. A terra se- tartaros. Mas -rebentou a Conflagraçl.CII 
:ria :a Ukrania; o Rio, o Drne- Gengls-Khan ,passou :por 1am. Européa. Os trlgaes que da.vam, 
per; o pinhal, uma das mattas Passara,rn, depois, os tartaros da duas colheitas. por anno,. o cai-~ 
resinosais, que occupam 10% do "Horda de Ouro", os tur-cos do vão do Don·etz, e.s mete.lurgicalf 
territorio. Crlm, .Ji-thuanos de Gediminas, do Oeste . -cha.m&l'Mn a, e.ttenção 

E .o viajor, que ,.;iesse da bei- hungaros do Rei Bela,- polac_os dos Imperi()/1 Centraes .•. Veiu 8i 
f'a.-Volga, ouvJria um <lial11cto dos _Jagellões. ultima: in~a.são. E :um "hetman" 
dlfferente, ·viria hóme~s de ·,por- E ,a . U~rania -chàmou~se sue- con'stltUiu um goverli\j de- fact<t 
oo •menos desenvolvidos que os ca_ssivamente 'Kaptchak, Pere- sob a :protecção e.llemã, 4 
cossacos do Don. Seriam os "pe- kop, Russia Vermelha e Russla A U~RANIA .E O BOLCHEo1 ( 
qU!enos-Tussos" - raça mesclad·a Negra. Assistiu á expansão ipo- .VISMO ·. ' 
de -sangue turaniabl e·'·slavo. E ·1oneza, e á reconquist·a. pelos ool- Sobreveiu, porém, o. colapsd 

Ot.aTIUl!ik,nOOft&• 0&1'A&a 

. ISNAR,D· 6. C1A. 
RUA :.,.f.'Jl'E M.\IO. 88 

P~~aH/4-3GS1 e-.~. 

Tristão de Athayde 
Assignatura annual 25$000 
com o Dr. raulo Sawa:,a 
AV. Brigadeiro Luiz A'QtoIÚQ 

N.0 3005 • C. 2 
Telephone: 4-03'7 

CAPITAL 

sua rota. .,egutrla. os passoa dos dados do Czar. Ouviu as aventu- germanico. A Republica . Uk~ 

1 
grandes conquistadores e.siaticos. r.as de Mazoppa, os _canhonaços ni.ana tornou,se Independente. 

· · doe Pultaw.a, presenciou a fuga Repud-lou o bolchevL9mo Tusso.
A Ukranla tem aldo, com ef- de Carlos XII, ruino ao Jtodis- Organizou-se sob forma republí• 

1 
feito, o pouso de hordas -sem I tan. ' · cana, ligeiramente soç!11,ll_s~ AA" 

_,_ ____ . .~ 
conta. Por •ella, ,passaram mi- Veio, depoiE, a partilluli da Po- · · · 

Depois de fa,zer uma saudosa 
ireferencia ás alumnas que, em 1 
1938, concluíram seu curso, o ora-, 
dor_ se dirigiu ás.alumnas matri
culadas, no corrente anno, no 
Instituto,. e o.efiniu em Jingua-1 
gem cordioa.l e clara a missão 
para a qual o Instituto as vae . 
apparelhar. Em primeiro lugar, 
,serão ,ellas não apen-1.s -professo
ras, -mas educadoras, aptas a 
instruir seus futuros alumnos, 
mas, tambem, ,a. lhes adestrar a 
vontade ,para as grandes .luctas 
da vida esplri'l:ual. Em segundo 
lugar, desej,a o Instituto que to
ja essa formação especialisada 
se faça sem prejuizo de qualquer 
das qualidades que devem distin
guir a mulher, de sorte que, ao 
receber o diploma final por oc
casião da conclusão do curso, não 
.tenham as alumnas -perdido 
qualquer dos atractivos e das 
prendas que devem care.cterisar 
a mulher, e pri-ncipalmente a 
mulher catholica. Finalmente, a 
formação doutrinaria do Instituto 
não visa a satisfação de curio
sidade •mo;bidas estereis, mas a 
formação -culturo.I ,e -moral de 
pessoas aptas para a vida, e ca
pazes de -se dfrigir, nella, ,pelos 
clarões da Fé: "aqui vós pesqui
zareis toda a verdade, pondo-a, 
porem, ao serviço da vid•a.". ac
crescenta o orador. Aliás, todo 

No Instituto "Sédes Sapientiae'· Aqui vós pesquizaes toda a. ver .. : 
dl),de·, mas a Pondes ao serviçQ 
dà. vida . .... ----.. 

Discurs~:>"' lnagu,:al feito pelo Revmo._:: Padre 
· Geraldo Proença Sigaud 

. !I 

~c1tráes iaccender en\ • 
maxima intensidade o facho do 
saber não para o adorardes, mas 
para 'o collocardes brilhante e ~e
cundo deante de vosso barco, a. 
llluminar vosso roteiro; melhor. 
ainda, acce.ndereis bem· acce68. 
a lampada do saber . humano, 
para a collocardes, qual- humilde 
Iampadazinha do Santissimo, aos 
pés de Deus. 

dade, á care11ct,a <!a Fé na socie
dade ·cont'emporanea, mostrando 
como os tristes e brutaes e.con
tecimentos da Europa Central 
resultaµi exclusivamente da fal
ta de Fé. 

A' vista de tudo isto, fizeram 
muito bem as alumnas, ·em -se 
inscreverem em uma escola -ca
tholica, e não em algum instituto 

· congenere, inteira.mente leigo. 
Porque onde não brilha a luz d.a 
Fé, .não .pode o cathol!co -encon
trar os recursos necessarios ·para 
·uma vredadeira formação intel
lectua.I e apos'tollca. 

Finalmente, depois de se dirigir 
ás demais alumnas coiµ pe,Iàvras 
d·e -grande -sympathia·, o Revmo. 
Pe. Sigaud ~nc~rrou -sua beHa. 
oração, formulando seus votos 
para. que as alumnas reaUsa-ssem 
sua ·cultur11, ~ompleta,.. de modo 
que a realisassem "não com o 
fim de adorarem sua propria 
perfeição, mas com o intuito <le 
adornarem com -esmero -su,a, ·al
ma, e depois a depositarem n.as 

esse saber não deve ser -conside- mãos de Deus". 
;rado ,como um fim ultimo. Não 

FALA O ASSISTENTE 
ECCLESIASTICO 

deve elle ser apenas um "facho 
brilhante ·e fecundo .posto diante 
de vosso barco,'<'a. illuminar vosso j 
_iro~ei~o ,na vida", mas tamben:i, e .. Larga e calorosamente appl-a,u
pr1nc1palmen'te "uma hnm1Ide dÍdá.' -~·· Ôráçã.o do. Revmo. Pe. 
lampadazinha do Santissimo, •aos G. Sigaud fez ai·nda uso d•a ,pa

. pés de Deus", lavra o Revmo. Pe. José Dan-
Depois de mostrar que o lnstl- ti, que commentou -0om rara feli

tuto promove um desenvolvimen- cidade, .em breve improviso, uma 
to ,paralello ,e mutuamente .pro- phrase do Ljvro d·a. Sabedoria: 

-porcionado da Fé e da -0ultura, "Na alma -nialevola, não entrará 
o orador mostro. como não ha a sabedoria, a qual não habita-
entre, uma e -outra incompatiblli- rá em um corpo dominado -pelo 
dade,' mas uma real e indissolu- pecoo.do". s. Revma. mostrou, 
;vel harmonia. com linguagem incisiva e de mo-

Em segujda, o orador faz re- do vivo e· interessante, que as 
ferencia.., ~o ang_ra,nde opportuni- heresias ,provem sempre ,de 'llllllª 

inclinação má da vontade, de 
defeitos moraes .profundos, •pro
prios ás almas que a Sabedoria 
de Deus aba.ndonou, por já não 
serem habitações sufflcientemen
te puras e dignas della. Se, pois, 
as alumn-a,s do Instituto queriam 
adquirir e conservar a Sabedo
,rla, tivessem diante de si essa 
phrase ao mesmo 'tempo sublime 
·e terrlvel. E' só .pela lucta ln
cE!sse.nte -0ontra os defeitos mo
raes, que se adquire a Sabedo
ria. 

Em -seguida, S. Revma., que 
tambem foi muitissimo a.ppJ.a.u
dido, deu por encerrada a ses
·são. 

• O LEGIONARIO noticiou 
no seu ultimo numero a 
abertura do anno univer
sitario de 193&, no Instituto 
"Sedes Sapientiae ", onde fez 
o discurso inaugural o Revmo. 
Pe. Geraldo de Proença, Si
gaud, S, V. D. Como annun
elamos então, transcrevemos 
abaixo as palavras de S. 
Revma.: 

Prezados alumnos do Instituto 
"Sedes Sapientiae". 

Colcndo corpo docente. 
Minhas Senhoras. Prezadas 

alumnas. 
À presente assembléa nos reune 

para Iniciarmos com a devida so
lemnidade mais um anno de tra
balho · do Instituto " Sedes Sa
plentlae ". 

Em nome da dh·ectorla e do cor
po docente venho saudar as a
lumnas que tomarão parte em 
nossos labores literarios e scien
tlflcos. Antes porem, é justo que 
nos lembremos daquellas que 
terminara:m um curso no anno 
passado, e que já· agora occupam 
l~~~s de responsabllic;iade nos 

l'OR UMA CULTURA COl\t• 
PLETA E HOMOGENEA 

estabelecimentos de ensino e e- esfol'f,os, a esperanÇa que atc.llta 
ducação. E' com alegria, e inter- nossas lides é a vonta<.1e ingente 
na satisfacção -· quasi diria or- que temos cie fc.-rmai: uma pleia-. 
gulho - que lhes dirigimos nos- cte de jovens catholicas possui-· 
sa voz, para lhes augurar de doras de uma cultura completa. 
bençãos .de Deus sobre seus tra- Não é -:i saber enciclopedico mas 
balhos. Que não sejam meras não. assimilado que vos queremos 
professores - arejam educadoras 
que não só formem moças, mas proporcionar, nem nos passa pela Encontrastes, sem duvida, col
que plasmem nas almas de suas mente apartar-vos da missão fe- legas que extranharam vossa es
alumnas a figura ctivina ele Je- mlnina que haveis de realizar no colha, ao preferirdes a sombra, 
sus . Chrlsto. lar, na sociedade, e na Igreja. modesta e acolhedora deste Ins-

SA UDAÇAO Não. E' justamente para um ca- tituto ás galas ostentativas das 
Saudo as novas alumnas que bal cumprimento dessa mi&sãd Escolas Officiaes. Fizestes be~I 

escolheram o Instituto Sedes f:la- que vos queremos armar, levan- Procuraes uma cultura completa. 
cto vossas intel!igencias ao maior e homogenea, que só pode dar·. a, ,Pientiae para ·nelle, continu~r d f 1 - i 1 

rem sua formação. Esta casa, grau e per e çao poss ve ' para sclenc!a irmanada á fé. Quizea-
senhoras, vos acolherá durante que, de posse, da verd;ade, a tes mais: que á medida que vos
tres annos, proporcionando-vos a ameis, nesta verdade amada nor- so saber humano se agiganta, 
verdade e o bem. Aproveitae teeis a vossa vida, e nesta vida cresça a passo egual a vossa fé, 

encontreis vossa felicidade. de sorte que ao sahirdes """ esses annos prevllegiados, em que E' b h ......, o sa er omogeneo e orga- humbraes desta casa, arm_ adas. 
vossa. alma se encontrará em 1 1 d d h n co, e aro e or ena o, umano de ponto em branco, não tenhaes 
um ambiente propicio ao mais e ao mesmo tempo divino que vossa alma a descoberto,' e sim, 
completo desenvolvimento de to- vos ha de pairar ante a .mente tambem ella, vestida, na phrase 
das as vossas faculdades, que po- como ideal de vossa formação ln- vigorosa de São Paulo, da arma-
derão. desabrochar em uma ra- tellectual. Ao lado desta, a par e dura bronzea da fé esclarecida.. 
diante primavera de sementeira passo, marchará a, formação de Não temaes que a luz da fé 
que já é estio fecundo de colhei- vossa vontade, que se acrisola venha ofuscar O brilho dos olhos 
tas. Juntas com vossas collegas no trab,.lho continuo e sistema- de vossa intell!gencia. A intelli
veteranas, a quem neste momen- tico, no esforço persWiente e te- gencla é uma fagulha da hiz da
to dirigimos cordiaes sauq.ações naz em busca da verdade e da qUellé mesmo Deus de quem a fé 
e bôas vindas; trabalhareis na cultura. o ambiente de frMlqueza é resplendoroso clarão que esca
grande empreza de vossa comple- e seriedade que vos cerca, a pa do céu e ·vem ruumlnar O mun-. 
ta formação, recebendo dellas o en,rgia que vos anfma ao la.bu- do. Não ha perigo que a luz di•. 
estimulo do exemplo e conside- tares ém vossos trabalhos pes- vina entre em conflioto com a luz 
rando-as vossas irmãs mais ve- soaes, a piedade austera e fe- humana, assim como não ha con
lhas na fam!lia que aqui formaes. cunda que · vos aureola ll.. :e:i.is- fllcto -entre a luz do sol e das és-

Para bem vos seja, a vós to- tencia são a forja e a bigorna trellas. Sem ruido e sem guerra 
das, veteranas e recem-admitti- -em que se tempera -o aço.de· vos- se ·suc<:edem, - muminando cada 
das; que escolhestes um Institu~ so caracter, que sem perder dé uma o mundo da maneira que 
to Superior de Cultura Catholl- sua humana doçú1,a e flexlblll- approuver á Providencia; 
ca, para o ambiente que cercará dade, adquire a resistencia e ,a A ordem sobrenatural, senho
vossa vida nesses annos de for- firmeza das maravilhosas 'Iâmi- ra~, é tão organicamente ,ligada. 
mação. São annos de formação nas de Damasco. á _ natureza, a vjda divina im
scientlflca - . o para isto , aqui Aqui não encontrareis as arldas plantada · eni nosso ser é tão 
tendes a capacidade excepclo- pesquizas meramente scientifl- • . 
nal de tantos de vossos mestres, cas, que·. perderam todo 0 con- nossa vida· as · esperanças <1ue 
e a conscienciosidade e dedica- tacto com a vida e a realidade. ª fé alimenta em nós correspon~ 
ção de todos os vossos professo- Aqui não sacrificareis vossá per- Procuraes accender em sua 
res. Estae certas de que nós que sona.lldade á anela doentia de plantada em nosso ser é tão 
aqui labutamos nos sentimos penetrar em questões que são l nossa yld?,: as. esperanças que 
animados de grandes ldeaes. picantes porque são veneno e a fé a.lnnenta, em nós correspon~ · 

A estrella que norteia. nossos morte. · ·· · -- • • JCo.nclu~ u, V'_,,-..;_ 
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João Climaco 
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t!r mais as -tenl!ações -eontra a 
pureza. Elle bondosam,ente lhe 
disse: o seu mal é orar pouco. 
"Ajoelhemo-nos". O jovem sahiu 
da cella do eremita, senhor de 
seus sen tid,os: 

São Pâu1o·,- 26 dé lVIàrço de 193~. 

Ei!o .Toll.o nasceu na P:alestina, pelas nossas obras, porque nellas 
em 525: Sua educação fot -sob podemos mandar; -pouco cuida
todos os -pontos de vi.sta, esme- mos das obras em que -estamos 
radissima. Todos os esforços em posição ,subalterna, -por ter
eram feitos para fazer d'elle um mos que obedecer e sacrificar a 
homem notavel, e esses esforços nossa vontad·e, á de nossos ,su·
não foram .perdidos. Tendo-se periores. Continuando nessa 
muito eedo dedicado ao estudo orientação,_ conseguiremos nos 
das sciencias, tanto se di-stin- santificar, como o Abbade Cli
guiu n'elhs, que recebeu tanto maco? 

João, enheta,nto, •teve os seus 
Inimigos. Mas, por mais que fl- 1 
zessem não ,puderam evitar que, 
em 600, fosse eleito abbade de 
todos os monges do monte Sinai. 
Coincidindo a sua •a.dmlnlstração 
com uma secca ·horrlvel, e uma 
grande fome, João entregou-se 
a oração, conseguindo de Deus, 
chuva ·em ia.btilldancia. 

Ainda o ?,!;Orpora.íivismo 
de seus amigos, -como de ,seus Quando ,chegou a epocha de 
proprios mestres, o apellido de_ seu total offer.ecimento a Deus, 
escolastico, apellido exclusiva- '~ntregou-se á oração e á peni
mente dado ás pessoas ,reconhe.- tencie.. Assim prep·a.rou-se elle 
cidamente sabias. para ,esse acto tão solemn"l. 

Aos 16 1a.nnos, sentindo voca- Tendo morrido ·em 560 o ,santo 
~ão religiosa, r.etirou-se para a eremita Marty,rio, retirou-se João 
solidão, perto do monte Sinai. para o deserto de Thola, que fic<a 
Desde os tempos dos Santos An- pel'to de Monte Sinai. A cella 
tão e Hilarião, o numero dos ere~ por elle escolhida, distava 3 !e
mitas nunca deixou de ser con- guas da Igrej·a dos monges, e a 
sideravel. E como João recetasse ella ·SÓ se ,dirigia aos domingos 
a. dispersão no meio de muitos e se.bbados,' para assistir Missa 
monges, procurou um veneravel e Commungar. 
ancião chamado Martyrio, pe- Por mais' que quizesse -escon
dindo que o orientasse no seu der--se do mundo, fugindo de to
noviciado. do o contacto com os homens, 

Durante os 4 annos que durou nunca lhe 'foi possível attingir 
o seu noviciado, guardou João esse ide•al. 'Logo que se mudou 
rigoroso silencio. Mas a sua vir- para o deserto de Thola, um jo
tude earacteristica era ia. obe- vem chamado Moysés veio ·ipe
diencia. Elle a cultivou ,com tan- dir-lhe que d acceitasse como no. 
to esmero, e -conseguiu desenvol- viço. E ,comd -a fama dQ sua san
vel-a de tal modo, que .pareci'a tidade era enorme, Taro -era o 
não ter mais vonlade propria. dia em que-itnão era procurado 
Como o exemplo desse -santo nos por ~lgum penitente. Realmen'te 
deve !mpressiona;r nos tempos de elle ,possuia ,,o dom de .conhecer 
hoje, em que o orgulho ·e o amor as doença·s ~a. alma e os seus 
proprio são tão ,pouco combati- r.emedios. Um dia um jovem foi 
dos, em que só nos interesS'amos procurai-o, -por não poder ~esis-

Mas o sig.nal mais revelador de 
sua santidade, teve João numa 
carta em que o Papa S. Gregorio 
Magno lhe .escreveu, ,para espe
dalmen'te, se .recomrriendar âs 
suas orações. 

Deixou São João uma pequena 
regra aos monges, e um livro de 
orientação para os superiores de 
mosteiros, em que elle exigia 
uma absoluta pureza de corpo 
e alma, depois um 1ncesS'ante 
trabalho de santificação da propria 
alma, firmeza e co1'a.gem unidas 
a uma grande caridade e indul
gímcia ,pa•r.a. ,com as fraquezas 
humanas. 

Depois de ter <lkigido, por 4 
annos, o mosteiro do ·monte Si
nai, São João deixou o cargo pa-
ra -melhor se -prep·arar para a 
morte. Voltou .para o deserto de 
Thola onde morreu aos 30 dias 
do mez de março. 

Palavras aos Congregados 

No seu cúnhecido livro sobre o ·corporativis
mo, traduzido no anno passado para o portu
guez, diz Mihail Manoilesco que "o seculo XX 
será o seculo do corporativismo, como o seculo 
XIX foí o do liberalismo". Os innumeros es
tudos que continuam a ser publicados sobre o 
assumpto fazem-nos lembrar as palavras do ex
ministro de Estado rumeno. Entre esses estudos, 
tres se destacam, publicados todos elles na 
França, que apesar de ser o paiz mais apegado 
ás idéas políticas do seculo passado, no· campo 
do direito social, está assistindo a um surto re
novador dos mais si!lnificativos, de que a Se
mana Social de Angers, sobre a organlsação cor
porativa, foi uma das mais auspiciosas ex
pressões. 

Os tres estudos a que nos referimos são elles 
uma historia do corporativismo em França no 
"ancien reg;!me ", uma interessante monographia 
sobre a vida corporativa numa aldeia franceza 
no seculo XVIII e um volume contendo peque
nos ensaios sobre a· actualidade corporativista. 

OLIVIER MARTIN - L'organisatioiã 
corpora.tive en Fra.:nce d'ancien régie 
me. Liv. Recuei! Sirey, Paris, 1938. 

Professor na Faculdade de Direito de Paris 
e conhecido historiador do direito, o sr. Olivier 
Martin vem . fazendo, de ha algum tempo para 
cá, cursos especialisados sobre o thema em ques
tão, E', pois, com autoridade de quem conhece 
"ex cathedra" o assumpto, que PRECISANDO 

DEPURAR 
O SANGUE 

,TOME SÓ 

nos . expõe os multiplos aspectos 
da vida corporativa em França 

IUeu lrmão, no Ancien Régime. 
As festas liturgicas foram instituidas para se conservarem na tua Sem se limitar ao c)l.mpo eco-

ELIXIR 

,NOG~EIR~ 

Di_ps tle Vocação Sacerdotal 

memoria os iinmensos benefícios de Deus. Feliz daquelle que sente nom!co, estuda a orgariização"das · 
com a. Igreja! i universidades e academias, dos 

,\ quaresma te recorda o jejum de Jesus no deserto, durante ' corpos de commercio e industria, 
dos auxiliares de justiça ( colle

quarenta dias e quarenta noites e prepara-te para celebrares. di- gios dos secreta.rios do Rei, dos 
gnamente os mysterios augustos da Paixão, Morte e Resurreição advogados do Parlamento de Pa
do Salvador. Entra, pois, no espírito da Santa Madre Igreja; ins- ris, etc.), dos corpos de medici
true-te na tua religião, acompanha de perto as festas do anno na, dos officiaes reaes e dos pe
ecclesiastico. quenos officiaes de justiça e po-

!<:i conheceras o thesouro escondido na sagrada liturgiãf Ao licia. Examina ainda a situação 
" das corporações no plano inter

menos l!ste anno, compenetra-te das solemnidades a que assistirás nacional e antes de estudar O de-

funcções do poder pubÍico foi uma· das me.toretfl 
vantagens que·· o corporativismo antigo propor- ' 
clonou. E um dos grandes factores da sua ruin&' 
foi a ingerencia do rei na vida das corporações.: 

E' o que confessa o autór desta monos:ra
phia, ao concluir dizendo que se a organlsação 
corporativa rião deu os resultados que se pode
riam esperar della, não foi por causa dos prln• 
cipios, Ii~m das proprias corporações, mas dd 
poder reât Ao determinar em que este poder· 
prejudicou' as corporações, o autor insinua .que! 
elle nunca soube desempenhar sua missão. lf, 
verdade é bem outra. Foi a realeza decadente e· 
viciada pelo absolutismo que veiu dar um gQlpe 
de morte nas corporações, por sua ingerencia ex
cessiva na vida economica, provocando a centraw 
lisação antes inexistente e tirando ás corpora-. 
ções a autonomia que possuíam a J)I'incipio. 

Entretanto, é este um theina a que o -autol'i 
se refere de passagem e que escapa ao- objectQ,i 
proprlo de sua pbra, 

~ 
GAETAN P!ROU - Essals sur le cor•\ 

1>0ra.tisme. L!v. Recu:ieil Eirey, Paris,, 
1938. 

o autor, que é tambem professor da Fá~ 
culclade de Direito de Paris, reune neste livro' 
tres ensaios escriptos em 1934, 1935 e 1937: 1) ; 
- Virtudes e perigos da corporação; 2) - Novos( 
aspectos do corporativismo; 3) - Problemas ac--, 
tuaes do corporativismo. 

.A seú vêr, "a voga do cor• 

--1t&1rsói,i:;-sé;· ·riÕs-'dlas I7; 18e 
19 de Mwr.ço, no satl'o nobre do 
CoUegio Santo Agostinho, na 
·praçà do mesmo nome, numero 
'19/ um tríduo de ,solemni<lades 
!PiJ.tl'ocin•aqo pela Obra das Vo
~ções Sacerdotaes. 
· Foi o seguinte o programma: 

Dia. 17, ás 20 horas, falaram 
~ ,ltcvmo. Pe. Eduardo Roberto, 
.Saiesiano e Assistente Eccle
q;;,i!astico da J.O.C. e o sr. Gas
tão Lacreta, presidente da J.O. 
'O.-· masculina; dia 18, ás mes
:inos horas falou o Revmo. Pe. 
J'oão P.aves!o, ·secretario geral 
da O. V. S. e o sr. Oswàldo Lei
te . de Momes, Congreg~,do da 
Piirochia; o finalmente, dia 19, 
ii.s 7 e meia horas foi feito o 
~ncerramento com Mi-ssa. e Com
munhão Geral na Igreja <le 
san'.to Agosti.nhó. 

em breve. Ser-..,-& ~.,cordado que DEUS MORRE,U POR TI, para ·clinio e a suppressão das corpo
voltares á vida e RESUSta·.iARES COM ELLE. A tua resurreição rações. objecto do ultimo capi.
espiritual ou pelo ultimo a.deus a.o pecc,ado, ou pelo maior fervor tulo do livro, focallsa um aspe
em tua vida christã, é o que de ti espera tua mãe carinhosa, ·a éto ainda não explorado na his
Sa.nta Igreja de Christo! Eia, irmão, não deixes tua mãe na illusão? toria do corporativismo. E' o que 
Converte-te! Resuscital constitue o -capitulo oitavo da 

Pe. MARIANO obra: esboço guma theoria das 
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porativismo em nossos dias Slli. 
explica, em grande parte, graçai:i-: 
á dupla crise por que estão i:ias ... 
sando, no dominio doutrinario, 
o individualismo e o estatismo". 
Apesar disso, em muitos paizes, 
o corporativismo surge sob o si
gno do estatismo. E' o caso da 
Allemanha, onde, aliás, não se 
deve falar de corporativismo e 
sim de uma organisação m!Ii
tarisada feita para mobilisar as 
forças economicas em proveito 
do Estado totalitario (sic) . Nà 
Italia, igualmente, não ha tU:9,!:l· 
verdadeira realização corporati
va, apesar das declarações d6 
Mussolini, Rocco, Bottai, e os -
!nnumeros doutrinadores do Es
tado corporativo. · Como . obserya 
com razão o autor, o que fazia a 
originalidade da doutrina corpo
rativa era "querer substituir as
sembléas preoccupadas com a po. : 
lítica por organismos animados de· 
preoccupações economicas e en .. 
carregados da compensação dos 
intei:ésser,1 mli,teriaes ". Or,a), 

e: · O proprio autor confessa a 

Alfaiataria r lngleza 
Accelt.amos FEITIO de temos, trajes de 

e tailleur. 
PR'EÇOS SEM CONCURRENCIA 

rigor 

Grande sortimento de casemiras nacionaes s 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-16{ 
'IELEPHONE: Z-5978 

difficuldade de tal emprehendi-
~ mento. Trata-se de "ensaiar 

uma systematisação c o m a 
q u a l os antigos a u t or e s 
nunca se preoccuparam". E' um interessante 
trabalho de interpretação historica e construc
ção de conceitos· jurídicos em torno da expe
riencià corpor11,tiva do Ancien Régime. 

Tal experiencia valeu exactamente por ter 
sido o fructo de uma elaboração espontanea e 
viva, bem ao contrario de certas reformas cor
porativas que se ensaiam hoje á luz de dou-

1 trinas forjadas nos gabinetes e nem sempre cor
respondentes ás necessidades praticas. 

J. STRAUSS 
Vale a pena, pois, conhecer essa magnifica 

experiencia corporativa do "a.nc!en régime ", que 
· não foi precedida por nenhum "plano" e só 
tres seculos mais tarde encontrou quem a viesse 
systematisar, ao mesmo tempo que a apresen
tasse de maneira tão attrahente como o faz Oli
vier Martin. E' este um livro que figurará ao 
lado da classica historia das corporações de 
Martin St. Leon, como o que de melhor se te
nha, e.scr~,;ito sobre o assumpto. 

Dentista 
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"os commentadores não italia
nos da experiencia fascista estão de accordo em 
declarar que as corporações não -existem na Ita
lia e que por detraz duma fachada_ pseudo-cor .. 
porat!va se exerce a dictadura do poder po .. 
litico ". 

E' exactamente o opposto do corporativismo 
do "ancien régime", tal como nos mostra o li
vro de Olivier Martin ou a monographia de -H. 
Rolland. Naquella época, a sociedade corporati.,. 
va permittla uma grande decentralisação das 
funcções do Estado, grande e immensamente::be
nefica! Na Italia e _na .Allemanha de hoje, o 
corporativismo é .. um .pretexto para a mais ab• 
soluta centralisação economica :feita :nos moldes 
d.o Estado totalitario, com todos os defeitos e 
perigos inherentes á acção do Estado no terreno 
economico, muito bem analysados pelo autor . 

Ao focalisar outros aspectos da actualidade 
corporativa, o autor vê-se a braços a cada passo 
com "schemas" de reforma social ou planos de 
reorganisação da economia ... E' sempre o ex
cesso de theoria a que nos referimos. P. Gaxotte 
resume sua doutrina em 14 pontos e Dommange 
apresenta 40 proposições salvadoras ... 

Maravilhos·o Controle de Som 

H. ROLLAND - L'organisation cor
porativa á la veille de la Révolution 
Française. Essai sur la vie economi
quc á Bloís ou XVIII.e siecle. Ed. He
rakles, Paris, 1938. 

Bem outra é a attitude dos cathol!cos que, 
na esteira aberta por La Tour du Pin, procuram 
hoje, seguindo o espírito das Encyclicas, restau• 
rar a vida corporativa. Pirou qualifica de muito 
nitida e realista a posição dos cathol!cos definida; 
na Semana Social de Angers e oppondo ao cor
porativismo de Estado das dictaduras o corpora
tivismo de associação. A Su!ssa, a Hollanda e a. 
Belgica apresentam já, nesse sentido, lnteressan~ 
tes realisações. 
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Descendo mais a detalhes, o autor deste li
vro, que além de advogado é engenheiro e Di
rector de Serviços Te.::hnicos Municipaes, exa
mina com paciencia e minucia a organisação 
corporativa da cidade de Blois. A grande van
tagem de um estudo como este é de nos repre
sentar mais ao vivo, sem a preoccupação de fa
zer synthese, o que era a vida corporativa nos 
seus diversos aspectos: administrativo, judiciario 
e propriamente economico. 

Resalta, desde logo, a grande parte conce
dida aos organismos corporativos na tarefa Ie
legislativa e judicante. Essa decentralisação das 

Além de examinar os debates que se teem. 
travado entre os defensores de taes tendencias 
corporativistas, o autor põe-nos ·tambem ao par 
de çertos elementos pre-corporativos exustentes 
na França e de recentes innevações legislativas 
desse paiz no terreno do direito operaria. 

A CAMPANHA DA ACÇÃO CA Tl{OLICA 

Arge ntina contra a pá mechanica 
A Acçã.o Catholica Arge'ntina ra que ena não se -int-eresse a 

está movendo uma campanha fundo e dei,-e de iniciar campa
em Ro&ario, <:om o fim de sal- nhas ac'tivas e sensatas, obede
var a·s collocações dos opera- cendo assim ás ordens energi
rios reduzidos á miseria ;pelo cas dos Pontifices Leão XIII, 
empregç da pá mechanica, -no Pio XI e do actual Pio XII que 
porto 1ocal, despert.ando para em diversas occasiõP.s diri~iram-se 
esse facto o interesse de todas aos catholicos nesse sentido. 
as classes sociaes. A campanha. está tendo gran-

Julga a Acção Cathollca Ar- de· repercussão, tendo recebido 
gentina - e muito bem o julga 
- que os problemas operarios diver-sas adhesões na provincia 

são de_!!!a~i~~.~-m~~~ ;,_r,~ves i>a: , : .. ~~~a della. 

J. P. 
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Critica Cinematosraphica da A. J. e. E V A N G E L .. H O 
1 

~ . ' . 

Orientação moral dos espectaculos' ,. _ J E·s U S 
Este evangelho é um trecho de u.>na discus

são acalorada que os maioraes do judaismo tra

varam com Jesus em Jerusalem. - No meio do 

odio e irritação que pululam das palavras dof 

u 

Revelação. Si conhecessem bem sua doutrina, sa• 

beriam que Abrahão só é Pae dos Crentes e fun• 

dador de um grande povo, em virtude daquellE,,: 

seu predestinado descendente que haveria d~ re-\ 

mir todo o Genero E:umano. A este seu filho; porj 
Isso, elle, como todos os faziam parte de seu' 

l"·º VALLE nos GIGANTES, .. 
,. '(da· Warner Bros., com Cla,ire 

Xrévor e Wayne Morrls) . • , 

Nos 'Primeiros annos do pre
·.sente seculo, homens ambiciosos 
,procuram se apoderar dos fron
:do.sos e ricos bosques da costa do 
Pacifico-Norte. 

Negocios ilicltos e violencias 
sã.o os methodos empregados. O 
Jinal é reparador: vence a .jus:t,l:· 
,ça, o causador <l:a. d·esorden{ .á:r
,-tepende-se, e, uma moça que "tl
.,nha um passado", regén·eia-se. 

As Jubas cor;poraes,. os :i.ii,sassl
na.tos e o aspecto mal.são de 
certos ambientes, fazem com que 
·não aconselhemos este filme ao 
mundo infantil, que é aliás ó 
maior apreciador deste · genero. 

Ootação, Aceitavel para 
l'Ldultos. :_, 

MARIA ANTONIETTA 

(<la Metro, com Norma Shc,i
rer, Itóbert ll{orley, ·e Tyrone 
Power). · ·· ;, , 

POR CO.NTA DO n·óNIFA<JIO 
(da · RKO, com os· Irmãos 
Marx, Ann Miller e Lucille 
Bali) 

Os princlpaes momentos da vi
.da desta soberana franceza, tão 
discutida, e co,nmentada ult[.ma
mente, nos são apresentados 
neste trãbàlho da cinematogra
phia norte-americana. Temos in
feHzmente varios motivos para 
não approval-o e ·podemos ?ita,r 
como oi; ,prinoipaes, cs seguin
tes: o, infidelidade conjugal da 
jovem soberana; •as referencias 
demasiado indiscretas a seu ma-

Judeus, calma, segura e tranquillamente ensina 
As palhaçadas · deStes engraça- Jesus verdades fundamentaes acerca de sua pes• 

dos i-rmãos têm desta vez por 

rido, Luiz XVI, ,a. vida .irregular 

local um hotel, que é quasi trans
formado num hospicio. . . · 

Alguns trechos .contendo atti
tudes pouco respeitosas ás ceri
monias funebres são atenuados 
pela comicidade do enredo, de 
modo que ,podemos considerar 
este fl!me inoffen.sivo ao publico 
em geral. 

Cotação: Acceitave!. 

de Luiz XV e um .sem numero FILMES QÜE SERÃO Al'RE-
de scenas impressionantes. Con- CIADOS NA PROXIMA 
cluindo achamos que não ,podem SE::1-IAN A 
assistir este filml!, as crianç:a.s 

soa, e exproba cóm 
,energia a cegueira in• 

vejosa de seus patrl• 

cios. - A doutrina de 

Jesus deve ser accei• 

ta porque não é a de 

um rabbino vulgar, 

mas vem authentica

da com o testemunho 

·do Pae Celeste que o 

julga e glorifica. Por 

isso áquelles que a 

DOMINGO DA PAIXÃO. 

E'l'attgelhi& segundo São João, cap. VIII, vcl'!. 46-59 

povo, 

estava 

era inferior. 
sujeito, Por, 

isso, quanao s u a'; 

os adolescentes e as pessõas AS QUATRO FILHAS - Ac- ouvirem e praticarem 
.SATANAZ SOBRE RODAS adultas não acostumadas e. fre- ceitavel .para adultos ![>ela "Le- não colherá a morte 

(da Warner, com Beverly quentar os .cinemas ou que ·não gião da Decencia". eterna, não a morte 

Naquelle tempo, disse Jesus aos Judeus: Quem 
de vós me convencerá de peccado? Si vos digo a 
verdade, porque não me acreditaes? Aquelle que é 
de Deus, ouve a palavra de Deus; vós, porém, não 
a ouvis, porque não sois de Déus. Responderam-lhe 
os Judeus: Bem dizemos nós que és ~maritano e 
possesso do demonio. Respondeu Jesus: Não sou 
possesso do demonio, mas honro ao meu Pae, e vós 
me deshonraes. Eu não procuro a minha. gloria; 
outro ha de procurai-a e fazer justiça. Em verdade, 
em verdade vos digo - aquelle que guarda a minha 
palavra, não ha de ver a morte eterna. Disseram-lhe 
os Judeus: Agora vemos bem que és um endemo
ninhado. Abra.hão morreu, e,, os Prophetas tambem; 
e tu dizes - aqúelle que guárdar a minha palavra 
não provará a morte eternamente. Porventura és tu 
maior do que nosso Pae Abrl\hão que morreu? e do 
que os Prophetas que tambeDJ. morreram? Quem te 
inculcas ou pretendes ser? Respondeu Jesus: Si eu 
glorifico a mim mesmo, a minha gloria não é nada. 
E' meu Pae que me glorifica; aquelle que dizeis que 
é vosso Deus, e entretanto não o conheceis. Eu, po
rém, o conheço, e si disser que o não conheço, serei 
mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a 
sua palavra. Abrahão, vosso pae, desejou ardente
mente ver o meu dia; elle o viu e se alegrou. Mas 
os Judeus lhe responderam:• Ainda não tens cin
coenta annos, e viste Abrahã~? Jesus lhes disse: Em 
verdade, em verdade vos digo .;..;., antes que Abrahão 
fosse feito, eu sou. Então; pegaram, os Judeus em 
pedras para lh'as atirarem; mas Jesus escondeu-se 
e s.-ihiu do Templo. 

alma, que se en• 

contrava no Lim-; 
bo, viu, por per-· 
missão divina, o ap•• 

parecimento do Mes

sias, exultou de ale-·. 

grla, emquanto tJI 

orgulho ae seu povo 

recusava-se a ve:r 
seu Salvador no Filho' 

de um carpinteiro. -

Jesus é, pois, real• 

m e n t e superior . a; 
Abrahão. A natureza, 1 

desta superioridade é · 
dada nas ultimas pa->' 

lavras do Salvador,; 

naquellas que leva .. 

ram a irritação dos · 

judeus ao auge: "An
tes que Abrahão fosse 

feito, eu sou". .. 

superioridade de Je

sus não é, pois, at 
que ha de prophetas 

a prophetas, segundo 

"' 
. Roberts e Dick Purcell) possuam um seguro critério so-

'ti:' a historia de um ,grande e 
~onhecido ·corredor de automo
veis. Varias peripecias, momen
tos de espectiativa, lutas com
merciaes, etc. 
. Tudo não passa de um ,pretex
to :pare :por em evidencia a cora
gem :e. :habilid:a<ie de um rapaz 
espac1ahsta na a·rte do volante. 

Eia algumas sceru1,s de certa 
em:otividade, embora mais ou me
no13 rapidas e sem ,grande alar
me. Contudo, ·em seu conjuncto, 
re~evando-se pequeninas falhas 
o filme ,não apresenta na,ia d~ 
,mau. 

.Co.tação: - Acceitavel. 

IDADE PERIGOSA: . 
'fila Universal, com Deanna 
Durbin e Melvyn Douglas). 

!lis um outro filme da menina 

!>eanna, a voz ·bonita do cinema, 
De<.sta vez o assumpto já mudou 
um pouco de •rumo. A ,sua histo
ria é um misto de infantilidade 
e mocid:ade: - uma garota que 
se sym;pathisic alta.mente por um 
rapaz já de certa idade. Dentro 
desse assumpto, ,corre ·até um 
.fíll!al :reparador. E'. um filme que 
111ão tpode ·,ser ·analiza<io em pou
cas ·linhas. Ha algumas scertas 
.que demonstr.am · grandes pr.eco
'cidrud:es nutri' méio · infantil, 'sem 
Jcomtudo deix11,r ,de ap.parentar os 
·a.,ontos caracteristicos de inge
nuidade ,propri,a da idade. A voz 
da. artista continua agradando 
plenamente e só faso basta .para 
todo o filme. Ha al·nda a notar, 
bastiante comicidade o que vem 
amenisar essá ou aquella falha. 
Nã.o ·podemos dizer que o filme 
,encerra. ensinamentos, ·porqwa,nto 
as crianças não saberiam chegar 
a esta conclusão e os adultos 
'talvez não notassem tal. Para en
cerrar diremos que o filme agra
d,a; ,sem prejudicar. 

·cotação: - Acceitavel. 

bre o assumptei, VIVER DE PHILOSOPHO do corpo que é a se-

MINHA MULHER 
DIVERTE 

SE 

(da ltala Fllm, com Ka:the 
von Nagy e Paul Kemp). 

O enredo deste filme, corre to-

paração natural das Acceitavel pela "Leglão da De-
cencia.". partes que compõem 

o homem, mas a mor-
SEGREDOS DE D. JO~O - te que é a privação 

Acceitavel para adultos pela 
"Legião d•a Decencia". de Deus por toda a 
fi@fi-AMiéM eternidade. Este 

do em torno de ,situações com
plicadas, destinadas a fazer rir. SÃO 
São apresentadas scenas jncon
venientes, e.lem dé. ·muita mali-

PAULO 
CHAPf;US 

MODAS 
sentido espiritual das 

palavras do Divino 

Mestre os Judeus não 

1uizeram comprehen

der, pois desejavam 

apanhai-o em falta 

que justificasse uma 

cia· que º ·effeito comico não con- M me. e armen 
segue apagar. Por isso só pode ·- • 
ser assistido por pessõas de cri- Rua Sebast1ao Pereira, 21 
terio formado. l Teleph. 5-5795 

Cotação: Restric'to. 1 Não temos filii>.! 
condemnação; e 

o da Russia 
occasião· pareceu-lhes 

propici,a, - Para o Judeu, Abrahão era um nome 

sagrado. Seria quas! blasphemo aquelle que o 
Depois que os , ·Communlsra.s · sos nesta cidade que ·se vanglo~ menosprezasse, ou lhe diminuísse o conceito. Ora, 

russos quiseram estripar o. tra. ria de ser o ·centro dos "Sem 
Abrahão morrera, e todos os prophetas, bem dição sagrada da Festa do Na-

t<àl, ·,esta ·mesma. palavra come
ç;u a ter em Moscou certo senti
do ,criminoso. Ninguem já ousa 
pronuncio.1-,a "alk". E' muito se 
ainda algum simbolo della se en
•contra aqui e acolá. Os que se 
querem confessar e ganhar •a.s 
,gra.ças deste dia :em que. a Igreja 
celebra o nascimento glorioso do 
Í:hlvador,· têm que . ir; cheios de 
angustia e de ·111edo, ,por cami 
nhos desconhecidos, até encon 

Deus" do mundo inteiro. 
A celebração da festa do Na- como quantos ouviram suas palavras; e vem 

t•a.i não se .pode fazer .publicamen agora Jesu$ a preconizar a immortalidade para 
te. Mas os fieis reunem-se em quem seguir sua doutrina: "Acasô és maior que 
oasas particulares, principalmen- nosso Pae Abrahão? Quem te Inculcas? - Co

te nos centros habitados de nhecend0 bem a perfídia de seus adversarios não 
Krasname Pressnia, onde são 
organisados sermões ,ca'tholicos teme Jesus na sua resposta, salientãr a · igno
na hora em que no resto do rancia dos Judeus acerca da propria Religião 
,mundo se oanta "o gloria:'' e e.s Mosaica. Levados· por paixões, que ·delles faziam 
palavras '!Paz eos homens do uns mentirosos, desconhecem os dogmas de sua 
bõa vontade" .proclamam o sen-
tido ·Sublime desta festa, na ci-

trar uma Igreja.. d'.J..de athéa de Moscou milhares 
Nem todas as velhas Igrej,as de de homens se ajoelham em re• O· UKRANIA 

importancia maio:( 

'U menor da mls• 
'são, mas é a superioridade que ha entre o qu« 

;;empre existiu e o que foi feito um dia). 

,é a distancia infinita que ha entre o Creador é 

a .Creatura. - Bem entenderam os Judeus aí 
resposta de Jesus, e quizera:m lapidal-o como 

blasphemo, pois se fazia Deus. - Não era che

gada, p::irém, a hora de Jesus, e assim Elle es

quivdu-se facilmente. Quando Elle fôr preso, sa

berão todos que o foi porque Elle o quiz. Não havia 

força humana que pudesse reter-o. Subiu ao 
Calvario por propria v,,:1tade .. Foi levad~ J'.>E'!lO 

·amor ã sua creatura: ' Dilexit me et tradidlt 

semetipsum pro me - Amou e se entregou por mim". 

MARTYR • Moscou ,são franqueadas ao pu
blico. Algumas · foram muda.das 
em Circulos ,para a Juventude e 
os Sovites não trepidaram em 
transformarem outras denas em 
lojas e depo'sitos. 

Os fieis não têm mais refugio 
em Moscou e, .no entanto, o 
numero de fieis é e.inda enor
me... Reunem-se em pequenos 
grupos e são ·a.inda muito opero-

cantos esparsos, .par.a que os 
:proprios vizinhos não ouçam o 
11gospodi, ·pomi i-Iui !" "Senhor, 
tende piedade de nós!" 

Uma infima porção dos hab!· 
te.ntes se aperba, nas pouca, 
Igrejas ainda abertas, para con
fessar abertamente sua fé em 
Deus. Nem todos têm Cl'.)ragem 
de, .por esta visita á Igreja, se 
arriscar a perder sua situação, 

guindo ás idéas d•e K•a.rl Renner. 
Elegeu uma assembléa (a Rada) 
e concedeu ampla autonomia 
aos .judéus, pohcos e grandes 
r~ssos ' residen'tes cntr.e suas 
fronteiras. 

. Mas Lenine vela vã:· Não- dese
jáva uma republica vizinha, 
com forma. diversa de governo. 
O exercito vermelho Inva.diu-a. 
Sovietizo.u-a. 

pera.nças se desvaneceram. Os 
regimentos francezes cantaram 

.e, "Int~rnacional". A Polonia oc
cupou a parte occidental do ter
ritorio, ·e a Russia cedeu-lh',a de
finitivamente, pelo T,rate.do de 
Riga. Yaroslaw triumphou ,sobre 
o exercito libertador. E Trotsky 
vagueia pela Euro.pa, uma exis
tencia de exilado indeseje.vel. 

"Ail('mo.nha é a Patria do.s at .. 
lemães", que inscrevera o crite
rio de raça como norteador do 
credo nazi, adoptou :politica ex
pansionist,a, da " Marcha para. 
Leste". 

OS MELHORES PREÇOS 

A campa,nha -habitual con'tra a 
celebração da festa de Natal já 
foi, ha muito tempo, começada, 
Tenta-se convencer •ao povo que 
a ,religião é nociva e perigosa:. 

E, desde então, os "nacionalis
tas ul<ranianos" esperam a li
bertação. Appellaram .para <a. 
França (desembarque de Odes
sa), para a Polonia (toma<la de 
~iev), para a Rumania. Detki
narenko· invadiu ·sua terra com 
o exercito sepa,ratista armado 
de ,metralhadoras montadas em 

Uma vez, emfim, a Ukranla 
tremeu, saccolejad·a de emoção. 
Seus irmãos da Ruthenia, que o 
Tratado de Versalhes confiára 
á Tcheco-Slovaquia, organiza
ram-se em governo >a.utonomo. O 
Pe. Volosi-n, Primeiro· Ministro, 
alterava o nome ·da .região ·para 
o de Ukrania Sub-Carpathica. E 
pareci•a contar com o apoio de 
Berlim. O s boatos ferviam. 

Apagam - se fronteiras, !!'as .. 
gam-se tratados. A Hungria, al~ 
liada ao "Reich", investe <:ontra 
a Ruth.enia. Toma Chust, afu
genta o governo ukre.nia~o •. fu
zila aquelles que arvoram a,s cô• 
res de ,sua patria. 

Os governantes invocam:, bal
dadamente, o protectorado d!I 
Rumania. 

E A MELHOR QUALIDADE 
. Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas . .. 

Biscou tos 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da AveniÍla) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

!mmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

NTEIG;{ :'BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

-· ....... ,,,. ___ ...._ .. _ ... 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente MeliHo 

A população de Moscou está 
agora habituada e. certo genero 
de cortejos carnavalescos que têm 
em ,mira despezinho.r o sentimen
tos mtstico. do .povo russo. 

Os operarios que não compare
cerem ao trabalho no dia de Na
tal, deverão pagar pesada mul
ta. Todos estes esforços não im
pedem que, em Moscou como em 
outro qualquer lugar, ,se celebre 
o Natal porque tambem ,pela 
Russia ruasceu Christo .• « 

troikas e trenós, Trotsky pro- Ukranianos arregimentavam-se 
metteu-lhes completa autono- no Oa.nadá, nos Estados Unidos e 

mia, A Alleme.nha sustentou- :;::~t~~!~ª <a. victoria que se 

lhes os ·sonhos de independen- EPILOGO 
eia, visando apoderar-se do Mar 
Negro. 

E, ao echo das desca.rg-as, ao 
'pé dos Carpathos, a Ukrania,, 
-esquartejada entre a U. R. S. S., 
a Polonia e a Hungria, sonha 
com a independencla. Espera, 
anciosa, por utna .guerra. Sej·a 
qual fôr. Em que seu potencie.! 
demographico atrahia a atten
ção da Europa. E talvez lhe tra
ga o apoio decisivo de e.lgu:rn 

Mas a cruz ge.mmada não res- beligerante. 

Mas, sempr~ e sempre, as es-
peita convenios. Ella, que affir- Resta a saber qu.er,1 sérá ,() 
mára. com Gotfried Feder que a Principe Encantado .•• 

or Profissi 11 GYNECOLOGJA 

:,raça da Sê N.0 

Bala 

3 - · 2.0 andar DR. 

13 
CARI,0$ !t!ORAES 

AND~ADE 

..,,-------~ ...... ----- Rua Benjamin Cous'tant, 
4. 0

· andar - sala 38 - Phone 
S. PAULO 

DEI ENGENHEIROS 
23 -
2-1986 AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 

'.Arnaldo . Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

Raios X '- Diathermía - Clinica 
Dentaria em Geral. 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molestlas de senhora;. 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - Il." 

DR R Predio Itaquerê - Phone 2-2741 
• ENATO L. MORAES · Res!d.: Rua Alfredo Ellls N.0 301 
Molestias das crianças Phone 7-1268 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 Cons.: das 10-11 e das 14: ás 17. 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 
ltua faulntlno Bocayuva N.0 54 
1~ - Bala 323 - TeL 2-7276. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Jiua Qutntlno Bocayuva N.0 S4 
).º - Bala 319 - Tel. 2-0035. 

!Joaquim P. Dutra da Silva 
~ Benjamin Constant N.0 23 

4.º an<1ar - sala 38 
Phone: 2-1986 

J)R. FRANCISCO P. REI:k.\O 
HELLMEISTER 

'n. São Bento, 224 - 1.0 andar • J 
. J!i .. ~.:--~.-l.~~»,ç i~1299 '";S .. ~AQLQ · .,.-· 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

R. <;la Quitanda, 139 - 2.0 andar 
'Phone 2-6769 S. PAULO 

Dr .. TOSE' EGYDIO BANDEIRA 
DE l\:IELLO 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 
6.0 andar - Sala 6. 

Das 2 as 4 horas Sabbados, 10-11. · 

Architectura religiosa, collegios; 
residencias conectivas. 

Rua Libero Badaró 

SÃO PAULO 
N.º 641 

DENTISTAS 

Rua Frederico Abranches n. 467 
(provisoriamente) 

Telephone, 5-5476 

DR. VICENTE BALZANO 

Raios X . Cirurgia - Diathermia 
Vitalidade Pulpar 

DR, CARLINO DE CASTRO Rua da Liberda.de, 512 - Sobr. 
Pelo curso de doutorado da Fa-
culdade de Pharm. e Odont. de Telephone 2-1346 - s. PAULO 
S, Paulo - Cirurgião Dentista 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

DR. VICENTE DE OLIVEIRA 
RArt10S 

Da clinica Obstet:::ica da · Fa
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- MolesM11-~ . de. ,.S~.nnoras :7' . 
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 ás 
15 horas Res.: Avenida 
Tumalina, 90 ·- Tel. 7-0401 

diplomado em 1914 - Ex-den- M E D I e o s 
tista do Lyceu Coração de Jesus. DR. MARCOS VINICIO 
Especialidades: Pivots, Coroas, -------------- MOREIRA 
Pontes, Dentaduras anatomicas CLINICA GERAL Molestlas do App. Digestivo e 
e sem abobada palatina. - Con- Dr. Celestino Bourroul e.no-rectaes. Hemorrhoides, fis-
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 âs suras etc. - Cons R BenJ· 

lResidencta: Largo S. Paulo 81 ' · · · 19 horas - Cons. Rua Direita, Telephone: 2_2622 ' Conste.nt, 51 - das 2 ás 4 horas. 
64, 2.

0 
andar, si 7-7 A. Res.: Al. Cons.: R. Quintino Bocayuva SI! Phone: 2-1693 - Res. 5-3332., 

;BarãQ Q.~ ~iracicaba 499,S,l'aulQ Pas 3 ás 5 llo~ • a., UUUl 
\ '· ~- '- ,_ l \~ '-<I( .-. -· 1 j'.; 

HOMEOPATHIA: 
. Dlt. REZENDE FILHO. 

Ex-Assistente do Dr. Murtlnho 
Nobre 

Cons.: P.ua Senador Feijó, 2011 
2, andar - P!tone 2-0839 

Das 15 ás 18 horas 
Résld: :' .. Rüâ Castro Alves, 597 

Phone 7-8167 

PROFESSORES 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Universidade de s. Paulo, 

Aulas particulares de: Mathema
tica, Physica-Chimlca, H; Natu-. 
ral, Musica e demais materia,s do 
--- Curso Gymnasial. -
AVENIDA RANGEL PESTANA 
N,

0 
257-Phone ~i!R~;§.~. t~tl.LQ 



til!l'GMSSOU 'dos l!lste.dos Unl
j.1;'- idos ,o sr:. Oswaldo Ara.nha, 
q.ue fora -em illlÍSsão economico
diploma.tica, ,e t-eve brilhante ac
rtuaçi!,_p na America do Norte, 
,onde·.~eguiu. 0firmar um ra.ccor
. do, eíltr.c o Braail e os Estados 
trnldos, :iá ·<10 COU4.ll<;imento dos 

:,.~IQ,1 jleitore-. . 

Edu~çâ~·-

\'J)'Etl'.N,lU-SE, no Rio, o Con
. ,sall:io Ne.ciw;ial de Educação 
'P',rei,1-dhl ~ íl'J!mltio o sr. Annibal 

: Frel:ra. Esteve presente o sr. dl· 
J,, rect.i,;r :g1em.l QO 'Depart:am.ento 
t l!l:~ de Educação.. 

:Imm:igraçâG e Colonização 

EM sua reruµão de te-rça-feiria. 
. . ;ultima. o Conselho de Immi
,gra_çã.o e Colonisiação continuou 
. -o exame das quotas de Jmmi
:gração já .exgotada,s. Tendo ne
-Oe!;llll'tado ainda de novos d'l!ldon 
·oompleme:n,t.;3,res, afim de poder 
tomar um11, resolução final, re
·-,,niu-.se o Conselho novamente na 

ax~eJ.ra.. '. 

·Noticias ecortomicas e.:. 
eommerciacs 

N Wfº 

' 
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Alleme.nha., E Isto ~ mais aig11i• ·· 

11 

fictivo, -se se considerar que os 
allemães estavam dispostos -a. ' 
.pagar ,preços altos e que os con• . 
tractos offerecidos eram muito 
mais íVUltosos <J.Ue os an~eú~~ 
res,... . . !....-----------------------------------------criterlo do Serviço de Economia 

Rural conceder ou não essa au
torisação. 

Noticias Militares 

e Desertores ele armas. O Mi
nistro dia. Guerra dirig·iu e.o Se
cretario Geral do Min.isterio da 
Guerra o ,seguinte aviso: "Man
da-e :publicar em Boletim do 
Exercito, para <a mais ampla. di
iruJgação nesta e nas demais 
guarnições o .seguinte aviso: "Se
rão ,processados e julgados -no 
Fôro Ml!lta.r em tempo de paz os 
clvi-s que, como · aut~Í'i')s, ',;o
autores ou cumplices corn.et'terem 
crimes contra a ,propriedade mi
litar -e a ordem economica do 
Exercito e da Marinha" . 

Concluo o aviso advertindo que 
sof-frerã.o sa.ncção :penal 02 que, 
-sabendo-o, gu';:i,rdem arms. ou 
munições de proprie(l,a,de do 
Exercito. 

•· 'Anniversario. Foi commemo
rado, com a ipresença, do Minis
tro da Guerra,,. general Gaspar 

.savel .pare. conseguirem o p.a.ssa-
porte de immigração . BRA IL A attitude da Italia' 

ANNUNCIA - SEl officalment.í. Em Olmutz a :praça Wilson 
chama-se agora Hermann Goe
ring, a p.raga Masaryk, Adolph 

Estado Maior da Armada haver cação, pare. os devidos fins, que Hitler ,e a Avenida 18 de Outu-
o registro de adiantamentos :para !iro - data da'. I.ó.dependencia 
applicação nos Esta.dos é de com- tcheque, mudou o nome :r,a.ra 15 
petencia. de delegações ah! or- de Março, data _da occupação 

concordado com os alvitres do 
commandante chefe d,a. ·Esqua
dra. -para que cesse, excepto aos 
sabbados, o -licenciamento ás 
quatorze horas do pessoal de 
bórdo e em diversos esta.beleci
,mentos navaes. Ficou determi
nado que os corpos e estabeleci
mentos deverão por as ·SU>a,s ro
tinas de accordo <!om a -resolu
ção estabelecida. 

que o ;G,l'ande Conselho F.e.s,· · 
clsba. appro\rOU a ordem do dla,r 
rea.ffir.mando completa adhesão., 

rribunal de contas 

ganisadas. allemã. 
Commtinicou .mais que ,aos Os tcheques contrarios aos al-

aoc::: s1:°~~:;::~ está oom-i 
pietalriente dominada pela Alie-! 
manha, -e. 11ont-0 de sacrifica.if\ 
seus :propricii, interesses, 

funcciona;rios dos Es~dos ou aos lemães, os judeus, e os ciganos 
da Capital. Federal de:,'erão pre- fogem descespere.damente pa,ra Conferencia Internacional' 
ferentemente ser •entregues os a fronteiJ,a,. __ . ____ .,_-________ _ 

adiantamentos segundo O lugar Noventa por cento da _ipopula- . . . 
1 cm que hajam tido cumprimento ção de Praga continua mtensa- UM ,redact~r d1plomatico da\ 

as respectivas ordens. Quanto á mente hostil á dominação alie- , Reuter; diz que qu,a.Jquer ou-
1 indicação ·precisa de local, só mã . .Julg,a,-s,, quasi certo que _.,é .:tro· a.cto de aggressão por partei 

será de exigir quando o adean- repetirá a tactica de sabotagem, do Reich ,encontrarã urne. ;resis•, 
tamento for concedido para -pa- usada -pelos tcheques e slova.cos tencia conectiva por parte da) 
g-lmento das despesas que ha- durante a domin1J..ção do Imp.e-rio Franç,a, Inglaterra, Russia {J 

PELO Preswente do Tribunal jàm de se-r effectuadas_ em Ju- Austro-hungaro. Não ,.e 'Póde Polonia. A iniciativa. >desse mo•. 
, ~" l,onL&.s ,..,, udlC.:,auu "'ºI. g.H distante da estàção paga- especificar a formadessas'abota- vimento foi tom8idá. -pela ·F.ra-n. 

Ministro d'l!, Guerra a communi- dora. gem. Mas ,3, _ Allemanha :te-m que ça ,e a Ingl.i.terra, que o consi•·! 

1 contar <:om ·ema, intensê. e ,ex. deram o meio me.is ,efficaz :p'ara;·i 
tensivamente, principalmente nos pre'ven1-r novas aggressões. i 
territorio3 da Moravia e da iB'O· A Russia, propoz ,uma ,reuniãct; USE SO'MENTE 

H o Racism& 

,d,a,s potencias democraticas, a.f.iinl 
de ,se estudar a situação cread!ljj 
pelo ;ex:paruiionfamo do .Reich. 

Dutra e outr,a.s /l,ltas autoridades, SEGUNDO 
O 

jornal teheque ~ 
o setimo annlversario da orga- -uni nome que representa Uma garantia, "Venkov", o. lci racist& será ~l 

A guerra na Hespanh~-

nisação do Grupo-Escola, convo- LABORATORIO FUNDADO EM 1911 instaurada :proximamente na Mo· NOTICIA-SE officialme~t~ _qUel; 
cado pelo coronel Alcides Gon- ravi,a e na Bohemia, .porque a o governo ifrancez foi mfor~ 

REALISOU-SE no dia 21 no ça,lves Etchgoyen. Praça da Sé 92 e 92-A- '.-,,. S. PAULO vcntade claramente (sic) expres- :mado que tiveram inicio ;a,s ne~I 
. Rio, mais uma -s·essão do sa ,pelo povo, faz da app!ic•ação gociações de !I)az entr.e Burgos efl. 

Conselho Federal do Commerclo e Equlvalencla.. O Ministro da ~-- dessa.medida uma necessidade,. Madr,id. Ao que se Informa, a., 
Exterior. A reunião foi presidi- Marinha communlcou ao director rttittftt±1&Eff}vQlill\tN@u'ffl4l·W® 0·""'\1iIBiiih#--•€-rl-f\'.W&'li1/!W)l\1/\1<\#l!##!J (slc) cuja reaJisação :não deve. guerra hespe,nhola deverá ter .. _. 
<la.' pelo Conselheiro João Maria N 1 - h o R . , minia,r immedlatamente com a./ 

do Ensino ava que, nao · a- E X T ~ R lI ,_-,· _·,.· / ta.rdar (s1c,, , 
ele Lacerda. Ventilarem-se di· vendo nenhum~· disposição que . . - ·\ ' completa xen-dição do -exercito &ltl"--• 
v·ersas questões economi-cas, en- '" ,,. ~ j I publicano ·., 

estabeleça equ alencia de hie- n !'1/!! ni5'!=- ,...._. '·r' Jovens allemães . ' .. ,, 
tre.as quaes se sobresaem as que rarchia entre 1etvls e militares : ,,,. ::,;,,;;,;~ 
<tra.tam oa.s r.e1acõee commen:i04'l nos diver.sos >departamentos do - Paz pelas armas 
.-belgo-brS§Jieiras, a que Insiste ensino ,nav,a,I, co:lnpete á autori- A situação na Europa Uma senhora foi .presa quando, O commando ,superior do exer-
sobr.e a -piovldencia de ,se Incre- da.de local definir. as attribuições em· um ,bonde, commentava es- . cito de occupação da Tche-1 . -

. ,mentar o emprego dos marmo~ de modo a ,sere~ evitadas des- ,Central tarem sujas as fardas d_os sol- que-Slovaqui-a ordena qu-e todos COM -refel'encia ãs neg~taç~ei{f 
'.L'es naclonaes, e a do celebre Ins- intelligenclas provindas de fia .. lsa:: dados a!lemães. Outra foi presa os jovens ,de raça allemã, que_ , de ,paz,. a Ra<i!o Nacional dtt 
•ti'tuto de Con-serV'as -e'Doces, que Interpretações. Accr-escenta, a.l A policia secreta allemã !Pro- <por um homem que occultav,a. 0 habitam O rterritorio do Prote- 'Burgo$ fez·iSaber que o -genena! 
após -yari.i.s sessões e discus- communicação que os civis, ,segue ,om dillgenc1as em to- rosto com um jornal, só porque ctorado da Moravia ·e Bohemi13,, 'Franco só acceitará "I. :paz :im• 

· .sões, foi -resolvido definitivamen- quando servindo em .estabeleci- da q_ -regl(to da Bohemia e da fazia commentarios jocosos so· se ali-stem como voluntarios no posta ~ela.s e.rmas. 
te não ser -cree.do esse Instituto. mentos ·sã.o <!Ons!derados asse- More.via, onde já foram ,presas bre os allemães. ex-ercito allemão. 

·• _Jflt>ras na.clonaes. O ministro 
da Agricultura, devid•amente au
<torisajio pelo Presidente da Re-

m~lll'a<los rpaTa fins disciplinar.es, perto de 18,000 ,pessoas, após a Milhares de -pessoas, 'ternendo Todos -estes voluntarios serão r 
sem entl'et-anto, :ficarem classl- occupação, A maior porcentagem serem presas, se a.pressaram em Incorporados ao exercito iallemão • 
fica.dos -nE\ eacola -mJJltar", d·e ,prisões .se verificou ,nas cida- obter os· bilhetes azues do De- durante o verão -e o outomno de 

Neve 

!NFORMAM de Burgos que 1a,J 
- _<publica, res&lveu -permittir, a 'ti- e Licenca. O M.inlstro da Ma

_,tulo ~recario, o uso de fibras rinbJa. communioou ao chefe do 

des da Bohenüa. e da Moravla, d p I' · 1939. -Serão, porém, dispensados 
1. 1 . t vareJ'ou partamen:to Politico a o 1cia e 

onde a po 1c -a nazis a . do -Serviço do Trabalho! 
diver.sos centros. do Exercito, r-equislto indispen-

tormentas d:e neve.-contlm.iall:l 
a ~hJ.i. ~Íii' 'toda a zoii'a norte dE( 
Hespanha, ffcll;!ldO 'a -mà!or pe.rt(( 
das · -comllllµllcações Interrompi• 

<nacfona.es. wa embalagem do~ • 
fardos de algodão, 

'e' Salario mlnlµio, O ·sr. Wal
.<lemar Falcão exlj,minou os qu·a· 
-.d~ . .sy.nt.hetieg,;s ~ as tabella-s 
analytieas de s!!,ha,Fios attinentes 
a São Paulo. _Esse trabalho já 
,se acha oonclu;<io, Está ia,penas 
agua;r,!i_aRdo <>.li ~Iementos -relii,11-
-vos ás CORdi§Ões de vida nesse 
~st&dQ pllc·fsls ª;;i., e&vli!..!1:> a ~
,míssã~ de Saiulo M!nhI10, ins-
4:allada em São Paulo. O tltul6,! 
,da Pasta do Trabalho foi tam
'bem informado que ia. apuração 
.de fichas prosegue .rapidamen, 
te no Estado de Minas Geraes, 

·e Algodão, Foi expedida •a. se
guinte ci,rcular pela Flscallsação 

_Banca.ria, sebr@. a exportação de 
,a.lgodão em marcos compen
saqOij f 

"Para os devidos fins commu

tilcam~ que até à seguinte 011-

dem aão será ~e;rmittida a ,ex
.portação de algodão do Norte 
ie-n · ma.rcos de compEmsação. 

Consideramos, entretanto, a.s 

!'Ventas declaradas para credltos 

eber~ >até .esta da.ta. 

e Cltrleultura. O ministro da 

·Agrlouitura baixou portaria per

znitt:ndo _a exporta§ão, a titulo 
de ox-peri,encia, de fruct-a.i, cltri· 
,cas em camaras ventiladas e ·não 
frigorificadas. Esta medida. tem 
_.por fl-m benefieiaF ,a safra ,pau
_aistà. que está oaleulada este 
-:anno paraf 2.500.000 de caixas, 

com um .superavit de 500.000 so
bre a do a-nno passado. 

As com~hias de navegação 
testão1 por essa .porta.ri-a., obriga-

das a fornecer um memorial des
,eriptivo sobre a capà.dde.de dos 

'l'espect!vos navios, numero de 
oamaras, sys·toma. de ventilação, 

tempo de viagem, fiCG-1!-dO ao 

Casen1fras> , Brins 
· padrões, 

CAS.-A 
S. BENTO 

Phone 2-2336 

·S. PAQLO 

~.· 10 

e Linhos, nos mais 
;v. S. encontrará na 

ALRE 
vanü.uos 

RUA FREI GASPAR N.º 39 
Ph<me 4-476 

SANTOS 

Direito Penal Allemão 
das, tendo;. no sector de Madrid, 
,soprado uni -vento gelado dliran-, 

O general Von Branchitsch, te toda a noite e a manhã de 2l 
commandante-chefe do ,exerc~to , roximo -passado, · 
,aJle,1ão, publicou o acto que m.

1 

p 

troduz -O direito :penal all-emão v· d p 'd t d -l 
na Moravia ,e na Bohemia para Iagem O reSI en e a,, 
todas ias pessoas de _nacionaLi- França á Grã-Bretanha J_ 
dade allemã. 

.Ali! <:Uspo-i,!ç<:ieli J;>~nMs ªl!emi!.!! 
serilo tambem applica,veís aos 
tcheques nos <:asos de attenta
dos ao ex,ercito -allemão e a.o 
Reich, 

O mesmo Codigo ·serã appLl
ca vel a todos os territorios col
locaidos sobre o ·protectorado al
lemão. Um segundo acto dispõe 
que o commando das tropa-s de 
occupação poderá instituir tri
bunaes especiaes de excepção 
para julgamento de <a-ttentados 
graves contra a segurança do 
Rei-eh ou do exercito allemão. 

Parlamento Sloveno 

O .sr. Emilio Hachia declal'ou 
dissolvidos a Cama.ra e o 

Senado da Tcheque-Slovania. 

Fuga de Aviões 

CERCA de mil aviões tcheques 
pousaro.;m .na Polonia, Yugo

Slavia e mesmo na Russia, :po1 

A Estação do Norte, .em Pa•' 
rl!i!. ~pr.i,;_ent-.1.yi;. ,u1píàGto fan .. , 
tastico, pO;r occasião da .partida 
do chefe do governo francez á. 
Inglaterra. 

O i!lustre viajante teve sun• 
ptuosa e -coroial acolhida n'a Grã• 
Bretanha. 

O ·sr. Leb-run e senhora fica, 
re.-m hospedados no Pala.cio de 
Buc~inghani, re.sidencia real 9QII 
soberanos lnglezes. 

Noticias diversas 

e Cardeal Cerejeira-. O Cardeat 
, Cerejeira ,partirá em s~·temb~ 

para Lour.enço Marques, afim 
de lnaugurltr a nova Ca-thedral 
-daquella cidade. 

e Vaticano. O Santo P.adre 
Pio XII ,re<!ebeu em audiencia; 
solemne o.'.Conde de Parlz, que 
foi levar a ·Suá Santid,ade as ho•· 
menagens da. fainilia real de, 
Fnança pela sua elevação ao 
solio Pont!ficio, 

Canadã. "Sem a ,unidade do -se 'terem os respectivos pilotos • 
recusado a entregar os ap.pare
lhos ,aos allemães. Da, ,mesma 
forma desapparecere.m depositos 

Imperio, a ,riqueza commum se• 
rá de.sfeita", declara o "Globs 
and M;aiJ", accres-centando: "a. 
Integridade do Canadá e dag 
outras unidades do Imperio re• 
quer uma defesa que será orien• 
tacLa ,pela Inglaterra." 

d·e -essencia do aerodromo de 
Praga, assim como numerotas 
G,rma.s das Usinas de Skoda. 

Tambem haviam desappareci-
i do, de maneira my~teriosa, tox·
mulas secretas de f,abricação de 
cimento ·empregado nas fortifi
cações do paiz dos .suddetos e 
das- mistura·s de aço de blinda
gem. 

Opinião publica ingleza 

e Missão eeonomlca. Causou 
boa impressão na França a no• 
ticia de que o governo inglez 
resolveu marldar ã Rumania ume 
M!Não Economica Ingleza. Te
legrammas de Bucarest infor• 
mam que a attitude do governo 
inglez .produziu grande effeito 
mor.ai sobre a i)opulação, que 
agora acredita na ,possibilidade 
de resis'tencia á pressão allemã, 

A indignação cau-sada na Grã 
- Breta.nha pelo golpe allemão 
manifesta-se cada vez -mais in
tensa, xeflectindo-se_·nas relações • Descarillamento. O expresso 
commercLaes entre os dois- Berlim-S,a.ss!ntz desoor.rltm.;. na 
paizes. noite de 20 p .. p., ,perto ... drei-

Annunoia-se agora que os in- fendenb'ergm, por tie ter a.varia• 
dustriaes de La.ncash!re e.cab<am do a ,locomotiva. Pareceu no de• 
de :recuaar importantes ,encom· sastre o ma.chlnlsta e ficam,m 
m~da.s de algodão lf'cltas pela feridas varias ·pessoa.a. 
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.sao Paulo, 26 de Março ae rn3~ CEGTONART~ 

federação Mariana F... .... ,, em1n1na 
-------1 

,Porque proteger creança '?; 
(Quem e a. creaiiçat' .1 r 

Porque te.nto delta :se fala? 
'Porque t,anto'·,respeito á .sua :per
Jlonali.d'!Ld,E)? Porque ,esse desdo-
3lrar de li:nrtttuições destinadas 
1l. a.mpare.l•a? Pórque esse~·quasl 
.)culto ,a um ser tão fragil? · 

E' que a creança inerme, pos
i.::ue o segredo <la força; não ten
do bens -represente. o potencial 
da .riqueza; ignorante embora, 
item :em:si ~ ;i\Uce.nte da -luz que 
.«eva ás g.rárides descober~; d.n-
1'.eline.d·a. :pelo que é ,berrante e 
~~eahármonio.so esconde o get-• 
·~en <la arte. 

Essa geração que desabrocha 
l,ly.mbolo da f.ragil!diade ~hysice. 
le 1ntellectual - é· a 6.urora bri
;han'te da nova ihume.nldade. E' 
piot:ii·.e essa apparente fraqueza 
:que .repousam .tod·as e.s ,esperan
fsas .do porvir. 

Filha de Maria, dê o quo você 
possue de melhor em pró! da 
creança, Elia necessita do seu 
carinho, do ,seu amp-a.ro e sobre
tudo da :sua dedicação. 

ASSE:)lBI,E'A GERAL ::S-O I 1 - Circ:,lo3 de Mestrafdl' As
"DIA 1n; FORJ-L\ÇAO Dl~ 1 pirantes, com novo horario, quin
DIREC'l'ORIAS" DAS l'IAS zer.almcnte. 2 - D;>1. de Recolhi-

Você Já é cathechlstat 

U::S-lõ:FJS DA AIWHIDIOCESE 1 ·mento, para as iFi!ha.s de . .Maria 
em geral, havendo á tarde •a 

ReaHzou-se domingo p. p. no reunião geral da F. M. F., nova
Collegio Assumpção o "Dia da mente no Coll~gio Assumpção, 

lIO;\-IENAGEl\I A' :IIEMORIA Formação" para as Directorias o. 16 de Abril. 3 - Tarde de For
DE S. SANTIDADE PIO XI, das Pi•as Upiões da Archidiocese mação de Aspirantes: 21 de Ma.lo. 

E TRIBUTO DE OBEDIENCIA de São Paulo, com o compa.reci- 4 - Visita das Pias Uniões ás 
FILIAL A S. S. l'IO XII mento d0 51 Pias Uniões da Ca- officinas ilo "Legionario": 31 de 

No encerramen'to do "Dia de pital e, do interior. alem de Sto. Março. 5 - Collaboração d'as Fi
,:;'ormaçã.o" de Directori•as das Amaro; Mogy das Cruzes, Ita- lhas de Maria á organização de 
Pias Uniões da Archidiocese de pecerica., Osasco, S. Roque, Ri- Peregrinação Paulist(l. ao III. 0 

São Paulo foi, pelas Filhas de ·beirão Pires, Poá, e V. Espe- Congresso Euchari·stico Nacio
Me.ria presentes, -reunidas na Fe- rança, num total ·de quasi 200 nal de Recife, em Setembro ·p. f. 
deração Ma:rlana Feminina, pres- membros. 6 - Organiza.ção d-as commemo
tada grata homenagem de pre- A parte espjri'tual, optíntamento rações do "Dia da Filha de Ma
ces <:ollective.s á hora da Ben- desenvolvida por Frei Boavcn- ria ele São Paulo", a l.º de :r,fü.io, 
çam do SS. Sacramento em me- tura, O. D., occupou toda a ma- .com progre.mma a ·ser divulgado 
moria de S. Santidade Plo XI, nhã 0 parte·· da t'arcle.' até ás 15 
Cuja figur~ admiravelmente 1= na 1.• semana dei Abril. 7 - Re-

~ , ,~- horas, quando se realizou a As-
ter11'a.l era ,:i19deroso modelo á ·do-
vo«Jã<> mariÍÍrta. aomblé'a geral presidida pelo 

Sendo ,realizé.da a ;primeira Revmo. Assistente Ecclesiastico, 
· · 'ã Pe. Eduardo Roberto. reuni o geval apoz ,a, -sagra.,ção 

do novo Papa, foi lançado em Além <lc pontos essenciaes pa
o.cta 'Um voto de jubilo pela elei- ra a organização perfeita das 
ção de S. Santid•ade Pio XII, a Pia,s Uniões marianas, postos em 
quem as Pias Uniões marianas, . _ .....,..,., 

1-atorio á F. l\I. F. do movimento 
pró Instrucção Religiosa nas P. 

Uniões (aulas semanaes), 8 -

Círculos de Estudo especialmen-

te para membros de Directorias, 
na Séde da. F. M. F., no seguin-

Sorocaba 
RETIROS DE CARNA'\'AL 

Os retiros organisados pela Fe
deração das Congregações Mar!a
nas desta diocese estiveram mul
to concorridos. Fizeram retiro 
fechado 156 Congregados, além 
de muitos outros que o fizeram 
na Capital. Foram pregadores, 
D. Engllberto Schennell, O. S. 
B., Frei Zeno, O. F. M., e D. 
Gaspar, O. s. B., nas tres tur
mas de retirantes, localisadas em 
Sta. Rosalia, no predio da curta 
e em São Bento. 

o retiro da J.E.C. e J.O.C. 
contou com 60 moças, sendo pre
gador D. Polycar.po, O. S. B., da 
Abbadia Benedictina da Capital. 

OBRA DAS VOCAÇÕES i> 
A nossa diocese já conta com 

uma folha es~eciallsada, "Mite 
Domine", dlrig1da pelos Revmos. 
Conego Castariho e Pe. André 
Pieronl. 

A inauguração da parte já 

1 A·:: <:reança. de ihoje .será o rro
~usfo opera1•io; ó emprehendedor 
(industrial o scientista, o educa
ildor, o !Ípaixonado artíste.1 o iabne• 
'~ado sacerdote de amanhã. Nel· 
!lia .se .escondem todas as gran
j\lezas imor.a,es, intellectuaes e ma. 
í,teriaes, 00~6 num !Pl!quenino 
grão .se occülta toda vida econo

pelas -suas Directorias, prestfa. l dJScussao pela F. M. F., foram 
vam o :tributo -de -seu respeito fi- tornadas as seguintes delibera-

te horario: terças feiras - 18 hs., 
construida do , Seminario dioce

ou 19 30; quintas feira-s - 17 ou 
Gano, dar-se-á -em Abril ou Maio, 

,:nies, de um paiz. 
A: .semente :exige, ~are. seu de

Ítsenvolvitnento, it:erra ,boa e cons
'/tante \i°u1dado do lavrador intel
,igente. A c:i'eança pede mais por• 
/9.ue ~ior é a somma dos bene
ffic!os que el!a ,promette á socie
.:dade. Elia tpromet'te_.. eua intelli-

llal. . ções: 19,30 hora1r. 

SOFFRE DE MOLESTIAS DO FIGADO? JA' USOiU INTTTJLMENTE 
V ARIOS REMEDI OS? 

Recorra ao HEPACHOLAN XAVIER e deoois 

segundo os desejos do nosso ama

do Bispo. A obra está orçada em 

900:000$000 e está sendo construi
da graças á GÓoperação de todos 
os diocesanos que comprehendem 

a necessidade de Seminarlos num 

',·,·,···, )A'{'i".,... 
...__ ,,,_ 

palz onde o numero de sacerdó• 
tes é reduzido. 

FESTA DE SÃO BENEDICTO 

O saldo conseguido com os fes
tejos organlsados em honra des
se santo, foi c.ompensador ao es
forÇO empregado. Os festeiros 
distribuíram-no entre as princi
paes obras soclaes da dioçese: pa
ra a constr,ucção do Seminario, 
predio da Acção cathollca e con
servação da Igreja, de .,',âo Bene
dict<>. 

Botucatú 
uma grande concentração ma• 

ria.na será levada a. effe!to nes
ta -cidade, "éde de Importante 
diocese. Os preparativos para es
sa concentração, que mostrará G 

elevado indice da religiosidade 
da população de l3otucatu', vão 
adeantados, ,•isto que e~á mar,· 
cada para o dia primeiro dt 
Maio o inicio dessa reunião. Es, 
pera-se que mais de 3 . 000 Con• 
gregados da diocese compareçam 
á concentração. Esse numero, já 
por si grande e que f1J.z prever 
o exito desse movimen~ maria• 
no, será augmentado pelM cara
vanas de Congregados que virãc 
de São Paulo e de outras cida
des. Essa concentração é mais 
uma demonstração da, . pujança. 
do movimento mariano no inte• 
rior do _Estado. ·:<::;::::i 

. \;g
1 

encla ipal'a as conqufstas scfen· 
ftiflcas, seu core.ção para -uma 
!rutura :tatnllia corri.- que garan
~irá o equllibrlo <ia sociedade, 
"ma. força ;pe;ra e. defesa dos 
,Íideaes sagrados. A creança re
\~lama a e.ttenl}ão d~ todos e de 
~m ,modo anuito ·,pa:rdcular a at-

proclame .a todos :J 

HEP ACHOLAN - o remedio que não falho 
~IIIClllllllllllltllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllltllJlllllllllltllllllllllllltlllllllllllllCllllllllllUIClUUUUIIIICIIIIIIIIIIH~ 

1 Alfaiataria ·~Esperança11 i 
Federação das Congreg.ações ]:M~rianas e . - . ·> • =i 

s TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras ~: 1 · eleg~ntemente exeeutadoSz., sob medida em ;: !_!mção das filhas de Marie. ... , A REALIZAÇÃO DAS P AS- des o Seu sangue, não tereis a * CHOAS DE HOMENS ESTA' vid,a em vós." 
t' Os·::que ,encaram a <:reança co- EM PRIMEIRO LUGAR NA E' .portanto, agora, o momen~ 
pio um ser· btoiogicq,, -cercam. de ACTUAL ACTIVIDADE DAS to oppor'tuno -para relembrar es-
pa.rinho .seu corpo, defendem sua CONGREGAÇ<)ES tas palavras a todos. os homens. 

"Queira V. Excla. Revdma. ac
ceitar o testemunho <la carld·a-
de dos Congregados Ma.ria.nos 
Brasileiros, que, no ,soffrlmen'to, 
se sentem mais unidos com seus 
irmãos do Chile, na unlca ver-

1 10 PRESTAÇõES sem Alteração de preço ~i 
~ R. da Consolação, 156 - Tel. 4.~7034 - S. PAULO ~I 
§ . •' !=I 

Eaude, 6.p.plícando-lhe os recur- Estão ainda na lembrança de Que cada Congr.egação orga.nize 
t.'.ºs da medicina; os,que a. enca- :todos, a,s innumeras Paschoa·s ros 1mas Pa,schoas; que os con
;ram como um ser ,peychologlco, de homens .promovidas nos •a.n- gregados, :si isto fôr posslvel, vl
~ducam-na. explol1Mldo .seu ~go- nos passe.dos pelas Congrega- sit~m todas as casas de . seus 
r~entrf!imo; ·sua !l)ersonalldade é ções Marianas desta Capital e bairros, distribuindo ootheci&mos 
il'espeitáda; -cultlvam-se suas de algumas cidades do interior. e <:onvid·a.ndo os homens, para 

d~{cira fraternidade humana, 
,:::ue alenta, que consola e que 

. espera - a fraternidade de 
Christo." 

~ *· ·~ ij ~ 

1 R. da Cmisolação, 156 ~ Plió'ne 4-7034 1 
- ' . ' -1 

~lllllllllllltlllllllllllllClllllllllllllClllllllllllllCJIIIIIIIIIIIICllllllUIIÍIICIIIIIIIIIIIICJllfollllllltlllllllllllllUIIIIIIIIIIIICII,.~ 

· ~'l>'. õas tendendá\1l e, .oo.11telosamen- Não ,h-a. nenhum ttpostolado mais aulas <le Religião. Terão optima 
e, <extirpam-se «quella,s que :re- digno de um congr-ege.do e de acolhida em muitos lugares, em 

µ,resentam á triste Jwrança do uma Congvegação. Uma grande outros talvez .sejam maltra:ta
f;Prime!ro homem deoahldo; sua parte da população masculina dos; ·será este o sacrifício offe-· 
\.pvocação ~ome!;a. a ser orientada que frequenta as igrejas, que recido a Deus, para a salvação 1 

Discursa Jnagural feiÍO· a,elo Revmo• 
1>11dre, ... Geraldo Proenc:a Sigaud 

\ ara. que ,ella ,poss~. -collocar-se compa-rece ao.s diversos e.ctos I'e- desses que assim .procedem, pór- (Conclusão da 3.• pag.) l Pio X para banir da Igreja o 
1dentro da -esphera. social onde llglosos, não se approxlma en- que certamente "não -sabem O de!n tanto ás esperanças natu- erro daquelles que ensinavam o 
:~ncontre sua felici<Í-a.de. tretanto, da. mesa e11charistica. que fazem". E finalmente, que raes afagadas por nossa alma, divorcio completo entre a fé e a 
! E assim a familia, a escola, a O respeito humano, a falta de depois das Paschoas se effectue que na theolog!a lutam os razão: os modernistas. Em sua 
~ociedade, a I-grej,a. congregam verdadeira formação religiosa. a obra de consolldação, pela re·a- the'ologós com difficuldade para esmagadora cncyclica ·"Pascendi" 
.JlU:8,s ,forças <para reallzar esse. os preconceitos -e multas vezes lização de reuniões periodicas de estabelecer o ponto até que nos- Pio X anniquilla O erro para 68.l· 
)Jbra a<lmiravel que é a educação a falta de um ap.pello caridoso homens e sempre que se .puder sas aspirações naturaes atingem var os que erram. Seguiu a mts-
,.. pela d.e Communho-es mensaes a realidade sobrenatural. sa a doutrina tradicional da .,.e, crea,nça, isto é, o ·seu •preparo de um amigo, são talvez os r · II ul 

só pata elles. E' 0 que a. Federa- "Anima natur lites chl'istia- greJa que armou no sec o a 
, 11>ara a vida, <ie tal fornra, que ella maiores responsavels .por esse ,, A I t 1 t h I pena de um Aristides, ao escre-
, · h ção espera de todas 'º.s Congre- na . a ma na ura men e e r s-\lpOssa {) egar ao fim ,sublime pa- afast•a,mento. Ao lado desses ho- = tã I b d d d . ç-

0 
ver sua Apologia de fé e que faz 

. U gações desta Capital -e do inte- - e s o ra o e a mira a .ra. que foi ,cre-ada. · ma ilOta de mens, ha em todas as paro- que o, ainda grande, Tertuliano um S. Thomaz elaborar o "Sum-
jtristeza sôa -em muitos corações chia·s, -em todas as cidades, um rior, todas 'tão zelosas da gloria soltava, ao meditar na sêde que ma contra gentes" onde desen
'1º falar-se da creança. De foacto grande numero que se afas'tou de Deus e da Igrej,i e do bem arde no coração humano e que só volve magistralmente a .these da 
?"ia croo.nças .ricas e 1118 •ha pobres. inteiro.mente d-a frequencia ás das almas; que todas inscrevam se desa.Itera quando o coração do· harmonia da fé e da razão: hie

fJ!d' uma Jei natural a deslgualda- igrejas, que relegou a Religião no primeiro plano de ·suas. actl- homem bebe das aguas que jor- rarchisada, é verdade, mas real 
\~e entre os homen!3. São Piaulo para as mulheres! ... A uns e a vidades ª Integral catholização ram do coração de Deus. e fecunda: Fides quaerens intel-
'_;A-postolo compar~. o mundo e. outros, é necessario trazer para d.e todos os homens de suas Pa- Não temaes que vossa vlst.a se lectum - Intellectus · quaerens 

r och1as d · 1 d estreite por verdes o mundo sob fidem uma grande representação thea- !,.. 'P,:,!tica integra.! da Religião. [ •' ~~ e, s.uas c1,~a c_s.. . 

>.
• ral. Os actores .!Ião !guaes entre i · l\11 N s c\GI· :11 \O 1-0, o a luz de Deus! Não temaes que Poucas vezes, senhora. s, essa 

Da f nalldade <las Congrega- , '· " ' · vossos horizontes se acanhem h · i, ma.a, tome.m· na :11cena :papeis cnn F:-;o armonia recebeu mais gloriosa 
ções Marianas consta, além ela. ' '" por considerardes as creatti,ras consagração que na pessoa de 

-;t!ifferentes: uns são prlnclpes, S'antificação de 1Seus membros, Por motivo do terremoto oue das alturas da fé! Não temaes Pio XI, de veneranda memoria. 
»utros <:reados, uns alegres, ou- "a -salvação e santificação dos assolou o .sul <lo Chile, a Conf e- que vossos pés não andem por E 
:tros tristes. Nós somos actores m quem se aliou jámais, como 

,io mundo. Somos todos lguaes .;~1:~::;m eo;!1:·e~~~~:S 0 ~uem:!: ~;::ç~:ai%:c!~n::1::~~ ~~n~t:!~~ ~~~~I~tr:~~e:ufan1;;!º o:~~~~~: ~~ ~:~~~~~o~~!n~~za f~~ ~~~r ci~a~~ 
.1Porque depois da grànde repre- esses <iols fins, não· estão cor- e Rcvdmo. Sr. Arcebispo de caminho de vossas pesquizas! Se 
sentação da vida, iguaes sere- respondendo á finalidade -com santi-ago <lo Chile a mens,;1gem quereis a emb:·iaguez da ~~v'.d9:" foi menor scient!sta por ser san-
:mos na. morte. Embora iguaes, que foram fundadas. Na época que a seguir transcrevemos. dde,d a facund1a. dl'.1-d sduped1flcial:· to? Ofuscou-lhe porventura o 
"temos nosso :papel a desempe- . 1 · t. b "E · _ a e ou a pareia 1 a e a pai- accume· da. inte11!gencia o· brilho 

a.ctu.1 do anno, o grande ia a- . m nome das Fcderaçoes xão, apagae esta luz divina, bai- de suas crenças? Diminui~-lhe 
_athar na sociede.de. As varias lho de apostolado que so impõe Dwcesanas ou Estaduaes das xae das alturas da fé, rejeitae o amor terno e efficaz pela hu-
1Classes soclaes dev-em eollabora.r a tod~,s as Cong1Jegações, é pro- Congregações Marianas do Br.1.-1 a mão carinhosa da Igreja; manidade, o esbrazear da cari-

. 'l)ara. o -bem oommu-m que é ci as- mover a Communhão .paschoal sii, a. Confederação Nacional das Porem, se vosso estudo é a pro- dade' divina em seu coração? 
pum:l)to da :!)eçe.. S~m tal fina.li- ela todos os homens das Paro- Congregações Marianas Brasi- cura da Verdade, se vossa paixão Entre os grandes da terra que 
tiade, surge a ·anarchla, a desor- chias onde ellas se •acham -esta- lelr1.s verr, reRpeitosamcn'te 't I é o encontro da Belleza; se vosso se cercam do couraço de aço de 
:êlétn · socfal. Assim tambem a-s belecidas. Não devem esquecer- presença de V. Excia., afim d~ anceio é a poss_e da Vida, no.:- seus navios, da voracidade in
;tiree.nças: ;na,scldas mos tugurlos s-e os <:ongregados que Nosso Se- apresentar na ~ua a, gust, teae-vos pela fe, tomae a mao ternal dos t.anqufti. da nudez 

-õa O • • · · _ 
1 

• n. pes- da Igre.Ja e realizae a inagnifi~ cruel das bocc. as de :togo, do 
\ou nos palacios, nas ,a.Ideias ou nhor ,J.esus Christo, ao promet- " · a . po,o todo ~a ilobre na- ca í~ic;cençã,o de ~ .. m;a ~ulttul~ 1 covarde nervoSismo das metra-
:nas metropoles, todas ,precisam t~r a Eúcharistia, di.sse: "Em ç~o clulena, os 1.ent,mentos mais completa para a posse de uma J rnadoras, de tocaia em seus ni-
;ser educadas !!)6,ra. bem desem- verdade, ,em verdade nos digo: smceros <le dôr, de tristeza e de Vida intensa em· D:'!us. nhos de concreto e farpas de ara-
iPenh>a.r ,seu ;papel na·vida. se ·não comerdes a carne do Fi- caridade christã com que a Con- me __ apparece a flg·ura alva do 
fi * lho do Homem .e .se não beber- gregação <los Marianos do Era- SCIENCIA E FE' Papa, como visão celeste de paz, 
:::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;:;:::;: sll compartilham dos soffrimen- justiça, e caridade. E' po:rventu-
;.. ,.,. tos moraes e physicos dos seus Não ha conflicto entre a scien~ ra então menor sua grandeza por 

irmãos attribulados. ela e a fé. Contra a these kantla- que o animo que lhe dá vida? E ,ndicador Commerclal 

~; ,,..,. 
J\CCESSORIOS · ,l automÓv~is 

·:.·~ VIAMENTOS 
.. PI alfaiates 

11$1tocs ooal"i1ê'To 
' °'111111~ " 

CASA ALBERTO 
~§~ a~ amn.'Q &º 10 · ... 

BICYCLETAS 
'l'ODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISNARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMO 

Importação Dlrecta 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Pirltuba 

Nac1onaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

WlQQ l.i!1 ~q,_~!.° __ !4.. 

"A provação desperta a com- na-racionalista das antinomi;,w a fé é menor, porque a força 
irreduct!veis entre aquillo qul'i, Ih J · paixflo e a compaixão se traduz QUE1, e evanta o 'braço para um sabemos e o que cremos, se le- · st d 

em gestos de caridade. E' em vanta a voz possante e calma do ges o e supplica , de perdão, de 
nome -deste. compaixão e <lesta Concilio do Vaticano, estabeleceu- caridade de sacrifício e de benção, 

esta força. cresce; não de um 
cal'i-dade, que oo Congregados do os limites da sclencla e da fé, sentimentalismo philantropico e 
Marianos Bra,sileiros expressam e mostrando como· ambas an- pacifista,. mas de uma estuante 
a V. Excia. Revdma. sua sol!- dam de mãos dadas, filhas que amor de Deus? 
d i d d são do mesmo Pae Amoroso. 
ar e a e com o povo chileno, 1 HUMANISMO CHRISTÃO 

erguendo O {;Oração e. Deus e á Alguns lustres decorridos, de 
Virgem Santíssima, numa sup- novo a Suprema ··Autoridade da· .·, Senhoras: aht,·está·~·a-grande:. 

Terra alça a voz na pessoa de za da cultura cathol' plica •a.rdente de <:onsolação, de ' . ica que, co-
lenitivo e de força, que faça 
baixar sobre os corpos feridos 
e sobre os corações amargura
dos, o balsamo da .resignação 
christã e •as bençans fecundas do 
ceu. 

"Rezamos e ·rezaremos por to
dos os m~mbros soffredores de 
Chrlsto, ,pelas familias, pele. na
çil.:> irmã.. ..._ 

"A ZELADORA! PREDIAL" 
RIJA JOSE' BONIFACIO N.0 39 - 2.0 ANDAR 

Sob a responsabilidade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que tra'ta de immoveis desde 1909. 

Administração de bens em geraJ. - Compra e venda d't 1 
movels, h~·puthecas e financiamento em geral. 

=· 

mo dizia o grande Pio· XÍI, do 
sacerélocio é .semelhante. aos Al
pes: tem os pés de rocha e os 
cimos cte neve: que tem olhos e 
coração prezos no céu para trans
portar o céu á. terra. para tornar 
esta terra um pouquinho do que 
ella outrora foi: o Para!zo . 

O Humanismo é um ideal pa-- . 
ra nós, mas o Humanismo chr!s- ' 
tão - que colloca o homem sobre 
um immenso pedestal, que não 
de ·artificio ou mentira, de sober
bo e egoísmo para adorar a si 
propr1o; mas sobre aquelle ma
gnifico pedestal que Deus mes
mo levantou para o Homem seu 
F!lho. . .. 

A Redempção de Jesus Christo 
- e por conseguinte, sua Igl'cja 
--'- é a restituição do Homem á 
perfeição primell'a de onde de
cahiu. E' por isso que a cultura 
mais humana, mais homogenea e 
organica, mais correspondente 
ás aspirações da alma e mais. fe
cunda na vida do indivíduo e da 
nação é a cultura catholica. 

Parabens a vós' todas que aqut 
procuraes realizar vossa cultura 
completa. Parabens, se a reali
zardes não com o fim de ado
rardes. vossa propria perfeição • 
mas com o intuito nobre de ador
nardes· com esmero vossa alma 
e depois a depositardes nas mão~ 
de Deus. 
PALAVltAS J>O REV!\-10, PADR~ 

JOSE' DANTI 
Larga e calorosamente applau

dida a oração do Revmo. Pe; o. 
Slgaud, fez ainda uso da pala
vra o Revmo. Pe. José Dantl, 
Assistente Eccleslastlco do Insti
tuto, que commentou com rara 
fellcidade, em breve improviso, 
uma phrase do Livro da Sabe
doria: "Na alma malevola, nfic 
entrará a sabedoria, a qual não 
habitará em um corpo dominado 
pelo peccado ". s. Revma; mos
trou, com linguagem incisiva e 
de modo vivo e interessante, q:J.e 
as heresias provêm de uma fél
clinação má da vontade, de de
feitos moraes profundos, - pi'o. 
.PfiR.s 4á.s. a:tmaLque a Sabedoria 
de '.Deus abandonou, por já não 
serem habitações sufticientc
men~ purás e · dignas della. Se, 

, pois, as alumnas do Institu·i;o 
queriam . adquirir e . conserva:r a 
Sabedoria, tivessem deante de r.! 
essa phrase ao mesmo :temn, 
~-ublhne e terrivel. E' . só, pch 
lucta Incessante contra 'eis ; ct2 -
feitos moráes, que se adqitlie a 
Sabedoria. · . · 
. Em seguida, s. Revmtti, qt;e 
tambem foi mult!ssimo applau
di~<?~, deu por encerr.~da a MqãD, 



A pÓsição da Italla diante dos acontecimentos da Europa 1 Anno XII 
!-Central está tornando cada vez mais difficil ao Fascismo con~l-

:nuar enthusiasticamente dedicado ao "eixo" Roma-Berlim., 

1 u O unico apoio positivo de Hitler ao governo italiano - origem · 1 b 
;do eixo _ foi o que se verificou na guerra da Al)%sinia. ' : :~ ~ _·1 ~ 'ttJO ; , _ a: 

_ Ah!, entretanto, não poderia ser outra. a attitude do Reich, JUI.I WJ QN 'iJ \J 
e.fastado da Liga das Nações, sinão se recusar a adherir ás sane- J 

São Paulo, 26 de MarçÔ:. de ·1939 

rdida elírêuue ao lobo,!. 
~ões. 

Depois disso a Austria foi annexada contra a vontade dfi,
0 

Italia, á Allemanha. Desfez-se a alli.e.nça triplice italo~au~trb

hungara. Habilmente Hitler modificou a orientação da Hungria, de 

A Rumanta:, com suas 1nnume- nuntíoiás byzaíl.ti:riàs sobre a si- econom.tco,: mas tambem idoologi- Ho do Relch, como se deu com à 
ras riquezas materiaes, acaba de tuaçáo creada na Europa pelo im- co. Elle r~pre~nta ~ accl:llera- patria de Sohuschnigg, o petigo 

ser inteiramente submettida ao perialtsmo germanico. • • mento da paganisação da Rúma- -do paganismo nazista para. ella é 

f:atelllte da Italia, para a sua orbita. Provocou O afastamento de- jugo do domínio allemão, graças 

·finitivo da Yugo-Slavla, que Roma procurava conquistar. E final- ao co~tracto commercial celebra

'.mente deu a parte mais difficil na guerra da Hespanha ao povo -·do com Hitler, emquanto .Cham-
1taliano - inclusive o sacrifício de seus soldados - reservando berla_~n .-;-, discutia com a. Russia. 
para si maiores vantagens; e maior predomínio sobre o general ,, 
Franco. . · 

[ Quando, apos a questão dos suctetos, ~ italta esperou uvesse 
chegado a sua vez de auferir vantagens do eixo, Berlim não se 1 

mostrou sufficientemente enthusiasmada, e se protelou a solução 
_ão problema. 

/ Mais uma vez Hitler invadiu nações vizinhas, usanl!õ o pres
tigio do eixo Roma-Berlim, e annexou a nação tcheca, e agora 
Memel. Ao mesmo tempo a Hungria, . sob a direcção nazista de 
Borthy, invadiu a Ruthenia, e procura annexar a Slovaquia. 

f Reconstituem-se assim, na Allemanha e Hungria, os grandes 
;1mperios centraes, e os italianos já suspeitam Que o futuro não 
seja multo risonho, quando o seu apoio não seja mais necessario 

; contra as democracias. 

f A experiencia lhes ensinou melhor que aos aema1s, como a 
Allemanha cumpre a sua palavra, no Anchluss, e como trata os 

seus amigos - no caso da Slovaquia. Dahl a opinião popular 

favoravel á approximação com a França, que o governo não quer 

'_ouvir, e só obedecerá arrastado pelas circumstanc!as. Até lá. po

rém, o Reich já terá tirado todo o proveito do seu generoso e 

1ngenuo all!ado. 

''Sérv ico , 
Mais um ·excellen'te numero 

·ftca.ba de nos <lar essa interes
sante publkação consagrada aos 
problemas <lo serviço social entre 
!llÓS. • 

·do se trata <los problemas -socraes 
da actualidade. 

O presente -numero, "Serviço 
Social" é -uma bella affir.mação 
de cultura e um indicio <l'l- --segu
ra orientação de -seus :redactores. 

O domínio nazista na terra do 

rei C.;irol não póde deixar de pro

vocar as mais serias aprehensões. 

,N4<>_. s~_ra, . .- aIJe,~11..s, um domínio 

E' o -numero do mez <le Março, 
dedicado á memoria <lo Santo Pa~ 
dre Pio XI, nome que ninguem 
tem o direito <le esquecer qU'a,n-

. Pe.rabens aos dirigentes de 1-
"Serviço Social" ·pela feliz idéa f, 
que tiveram. UM PATEO INTERNO DO MOSTEIRO DE HOREZ 

l 

A inutilidade dos bellos •·· disc1rs1s1 
dolorosa ~ x D e ri e ft7C i CJ 

Nos acontecimentos desenrola-, 
·:dos na ultima semana causa sur
/:preza o .papel da Hun_gria e surge 
'e. natural interr-0gaçao: - como 
)Se podem conciliar a esplen~ida 
manifestação de fé que foi o 
Congresso Eucharistico Intema
~ional de Budape~t com a att1tu
/de de apoio á :~lit_icos expa~s10-
'!llistas de um m1m1go da fé. 
1 Como explica,r ante Chris'to a 
'))ova -oolitica hungara? 

Constata-se ai novamente a 
!dolorosa experiencia da heresi~ 
politioa. 

Com effeito, o actual .governo 
_,segue a mesma. orientação e é 
,como que uma -continuação do 
_governo Imredy ,su_rgido com a 
Jbenevolencia -e o apoio dos catho
iicos hungaros. 

o sr. Bela Imredy, presidente 
do conselho, apresentára.--se co1:10 
,cathollco praticante e -seus d1s
eursos por occa.sião do Congres

. 1110 Eucharlstlco mais o concei
ituaram na opinião publica catho
Jica do paiz, e do exterior. 

Esperava-se pois de sua actua
~ão á testa do governo, uma cer
ta ·reserva nas relações com a 
'Allemanha, assim -como . uma 
energia repulsa da ideologia ra
cista., e uma política interna mo
der3Aa. .. p 

RESERVA CO::11 
A ALLEl\lANHA 

A amizade com a Allemanha. 
foi a causa micial da mudança 
de oriente.çJ.o do governo hun
garo. 

Com effeito, a necessid-a<le -po
lítica de manter a todo custo a 
amizade allemã, levou a Hungria 
a sacrificar principios -cathoHcos 
e •anti-racistas que caracterizára 
o inicio do governo Imredy. 

Ora, essa amizade era necessa
rie. .para contTabalançar a ,a:nimo
sidade da Pequena Entente, fru
cto da Grande Guerra, e t-ambem 
para auferir l'esultados prat\icos 
como a actual posse da Ruthenia. 

Essa :politica de •approximação 
foi desde seu inicio atacada pelos 
orgãos catholicos que comtudo 
procuraram conceder e. esses in
teresses internacionaes tudo que 
lhes era permittido, mas foram 
os primeiros a soffreT a conse
quencla, vfato que Hitler exigiu 
a censura dos jornae-s desfavora
veig ao III Rekh. entre os quaes 
os jorna-es -cathollcos. 

A polltlca dos catholicos :pode 
ser resumida, nesse particular, 
com o editorial publica.do num 
jornal :hungaro, cujo final trans
creveremos. - "Nós desejamos 
dar á politica estrangeira tudo 

.(._ -·---·--

oue racionalmente -se possa -exi
gir, mas não -se.crifiéar nosso 
plano nacional e ideologico a 
essa amizade, pois que, afinal ·-a 
politica estra.ngeira é um <l.:>s ob
jectivos da. nação e não um Mo
loch· ao qual devamos ,sacrificar 
o qu·e pudemos conservar :por· mi-· 
lhares de annos: - nosso ·catlio
licismo e a consciencia· dé .,10ss·:i. 
vocação naeiàne.J." · 

O PROBLEMA RACISTA 
Noutro ponto -em que os cath'l· 

licos ficaram em :posição ,extre
·mamente delicada com o goverho 
foi a questão judaica. 

A posição d•a. Igreja é bem co
nhecida e é compartilhado pelo 
alto cléro ihungaro e por todo 
hungaro ,baptizado. O appare-ci
mento das 'tendencias raciaes dos 

/dirigentes -hung,aros poderia ,:pois 
provocar uma -scisão brusca com. 
os -catholicos. Afim de'-evital-a, e 

demonstrando -larga to1eranc!la, 
os catholicos fizeram -sentir sua 
acção -com o fito de mitigar. a 
primeira lei anti-judaica, crean
do varias excepções que extraor
dinariamente a benigni:zia.ra.m. 

Comtudo os appareciment<:)s ne
cessariós de_ novas lei-s anti-ju
daicai,-, das quaes foi victi-ma vo
lunta.ri•a. o proprio sr. Imredy, 
creou barreira-8 :profundas -entre 
os catholicos · e o governo hun
garo. 

Esses dois problemas que o go
verno "catholico" hungaro se 
compromettera a -resolve-r de .ac
cordo com os princípios catlioli
cos, resolve agora de a.ccordo. 
com as normas dictadas :pelo sr. 
Hitler. 

Mais uma prova de -como mai-s 
facil é fazer~se discu-r-sos -catho
licos que -cumprir fielmente seus 
.principias. 

SOOU fi ílORA Df 'O[US ~il CHU~A 
<:Jeciarm Mons. lf upin 

Qwa.ndo {la •sua ,passagem por 
Pa:ris, recentemente, S. Excia. 
Revdma. Mons. Yupin, vigariD 
apostolioo de Nankin, -concedeu 
uma -entrevi-staao periodico fran
c-ez "La ·Oroix". 

s. Excia. vin:hà de Roma, onde• 
h•avia ·ido e.presentaT ao Summo 
Pontífice uma carta -officlal ao· 
governo chinez -em que. pela ,pri
meira vez, os dirigentes do seu 
paiz apresentavam ao Santo Pa
dre os seus protestos de gratidão 
pel-a caridade exercida pela Igre
ja Catholice. em favor das ·infeli
zes victimas das guerras •moder
nas. 

N-essa entrevista, após ter des
cripto os horrores da guerra na 
China, Mons. Y.upin ,i;>assou a 

, clescrever a situação da Igreja 
Catholica naquelle pa1z, dizendo: 

"Deus está tir.ando 
ma.!, - ·são ipalavra.s do ·illustre 
prelado chinez. - Uma bençam 
paira · --,obre a Igreja em ,meu 
paiz. Em toda parte a compre-
hensi'io torna-se maior e progride 
a •a.pproximaçil.o -entro o povo, o 
governo e a IgMja. 

O preconceito de que a -nossa 
Igreja ,era estrangeira e portanto 
indifferente aos interesses -da 
China, cahiu por si á constatação 
de que tambem os catholicos ·se 
fazem matar, como os outros, 
pela :patria. 

Os mi-ssionarios trabalha,m in
f,a,tiga velmen te, encore.jados pelo 
grande numero de conver.sões. Si 
me fosse permittido dar a minha 
opinião pessoal, eu diria que sõou 
a hora de Deus na China." 

RETIRO ,EM ITAICY 
Promovido pela Congregação 

Ex-Alumnos do Collegio S. Luiz, 
reaUzar-se-á na @a.zenda Taipas, 
durante a Semana Santa, um 
retiro -espiritual -cujas meditâ~ 
ções serãq dad'as ,pelo R. Pe. Ro
berto Saboia de Medeiro.s S. J., 
professor do . Collegio S. Luiz e 

1 do Instituto Superior de Cultura 
Rel_igio.sa. Ma!/el'. Boni · ConsHii, 

As inscripções estarão abertas 
até ao proximo domingo, dia 26, 
á av. Paulist,a. 2324, e importa
rão em 50$000, comprehendida a. 
viagem. 
· Partirão os .,retirantes de. Es

taç·ão da Luz na. quaTta-feira, 
dia 5, ás 17 hora-s e 30;. para vol
tarem ,no domingo, 9,. t!.O 11wló· 

dia. 

nia, ao quê tudo indica com uma. muito maior, por_ não se enci>n~ 
intensidade' muito maior que a da tra.rem lá as mesmas forças de 

Austria. E~pora a Rumania. não resistencia. capazes de preservar o 
tenha sido, ann~.xada, ao .terrlto- povo contra o espirito nazista., que 

se encontram na Austria. cat.ho ... 

lica. 

Realmente, as populações da 
Rwnania, apresentam-nos ~ 

vida religiosa.- bastante extensa, 

de que um dos exemplos são" os 

conventos e igrejas lá existen1.es, 

entre os q~aes o Mosteiro de Ho~ 

rez, que reproduzimos em misso 

cllchê; mas essa extensão longe 

está de significar profundidade e 

a Igreja Rumena, separada,' de 
Roma, é por isso mesmo um ga~ 
lho secco, incapaz de prod1,1zir 
fructos. Elia será, pois, absorvida. 
facilmente pato Estado totalitário 
allemão, como -estão ·sendo · as 
Igrejas protestantes do Beich · ou 
como foi a Igreja rnssa ãeante, do 
tota.lita:rlsmo conummlsta. Só a, 

a.nião com F.oma póde da.r a _"vi
talidade . extraordin.arta. g_ue per•. 
mittlu a resistencta: da Igreja. 
llospanhofa. ou mexicana, ,por 
exemplo. 

· :Qahi as _aprehensões que nos 
trazem a nazificação da Ruma-
1;11a, pobre ovelha perdida, entre• 

1 gue ao lobo voraz!, 

. . . . . . . 

ENCONTR,Â~~~E · NAS ESTRADAS DA RUMANIA CJtuZE)ltOs. 
COMO ESTES,' FEI'l'OS CONSTRUIR IIA MUITOS ANNOS PE~ 

LA PIEDADE POPULAR. 
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Anno XII Director: 
PLINIO CORRtA DE OLIVEIRA São Paulo, 2 de Abril de 1939 

ó o Beijo de Judas Ê .º Papa, quem, 
afinal, terá razão 

o esmagamento· final do com
•Jnunismo na Hespanha constitue 
um facto-auspicioso, que não pó
de deixar de alegrar os corações 
<los catholicos. 

Mais de uma vez, a Santa Sé 
-tem manifestado sua condemna
ção aos catholicos que se tem 
jUlgado autorlsados a assumir 
uma posição favoravel ao tão 
tristemente famoso governo de 
Barcelona·, ou a ostentar um!!, 
simples attitude de indifferença 
entre as duas facções em lucta. 
Ainda recentemente, o "Osserva
tore Romano" inflingiu uma cen
sura expressa e severa ao jornal 
francez "La Croix", porque este 
tomou, em certa circumstancia, a 
posição de um espectador indlf
ferente. Ao que "La Crolx" res
pondeu transcrevendo na integra 
a censura, e a ella se submet
tendo sem reservas. Como com
piemento dessa attltude, o "Os
servatore Romano" exprimiu cla
ramente seu gaudio pela derrota 
final dó communlsmo na Hes
panha. 

* 
A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
,o 

'Sal de 
Fructa' 

'(•Do Sermão da Paixão proferido na Matriz de 
Santa Iphigenia pelo Exmo. Revmo. Sr. Dom 
;Duarte Leopoldo e Silva; a 5 dé Abril de 1916) 

Expressivo artigo de um 
ex-ministro francez 

André Tardieu, . ia ;proposito do 
fa.lledmento de S.S. Pio XI, es

creve no "Gringoire": 
"Uma homenagem sem prece-

dentes e universal á S.S. Pio XI 
pôde permit'tir ao cardeal V-er-

dler falar 1110 triumpho de sua 

morte." 
lil' uma victoria para o ideal 

cat.holico e :pe;ra a dignidade hi.t

mana., 

~m sua longa vida de oitenta 
annos e no seu pontificado de 
dezesete, continua o autor, Pio 
XI deixou uma lição de ;pensa
mento, de vontade e de cons
cl-encla., 

Recorda. summariamente a 

obra do .pontífice e conclue af
firmando: 

"E' o Papa. quem iat.lnal terá 
razão .. 

Terá iN!.Zão '{)Orque, cabeça ab
soluta, embora eleita, é senhor 
da. unica força moral que tem 
dois mil annos de exi,stencioa, 

T-erá razão ,porque, senhor 

dessa força morá.!, constróe vi
sando a. eternidade., 

Terá razão porque a Igreja 
No quadro radioso deste dia de Volvendo um. ultimo olhar· pa- pàl' em par, as portas do Parai- que elle di-rige foi capaz de en-

victoria, não falta quem aponte ra· esse horto, onde o meu bom zo a um. ladrão confesso e peni- contrar em trinta. iannos, dois 
sombras de aprehensões futuras. e dulcíssimo Jesus sentiu, por tente, homens como Pio X e Pio XI, 
Quaes as verdadeiras intenções mim, o tédio, o susto e o· pavor Mas :i.qui, abrar.ado a esse bo-
de Franco? Exigirá elle agora a da morte, eu O vejo ainda, pal- mem ·infàm~, estreitando contra O differentes entre si mas dois. 
retirada dos allemães italianos e iido e pensativo, sempre be·no e seu coração essa pustula repellen- santos de elevaqi-ssimo espirito. 
mouros? Fiel á traj'ectoria ini- .jP,aje~toso, :ria -~ttitudé :carinhosl!-· te e·ínfeêta, collando os labios pu- Terá (t'azão.,porque é a cabeça 

,. c)J}.~~ .}'e.y<>~~~~''·--~~!t[~ ·t1a'~~~, !f'.dill~E1-•.. ~.e .. 1.1:~e~a ;~~--~.,:.:-~U, }-i~S,J~os i.i,l~ta~-te-ff°;.!!:Y?t .. !Idi'-$1-ª~,Pb.f@;. -a~trta d~alà' btma; õbl'à-:'rlita, 
-· -contra O n!li'.Gu,1110 u"SCunS lll- . l"'r ao~ . ' JnalS revo n ,.e O as as ar~ . , 

sador como iuctou contra a des- ' Não O vedes? _ De pé, no alto xezas, - nesse inesquecivel abraço terra., ª Santa Ig,reja Cathºhca, 
chrlstlanlsação communlsta? Ou da collina, como prestes a largar que era um grito de amor e o Aposto!ica Roman•a., Igreja crea
quererá fincar na Hespanha ·a para a immensidade, avultando estouro de urna revolta, - _eu o da e amparada por Deus. 
cruz swastica que já projecta so- nas trevas• da noite, em meio de Yejo mais bello, mais compassivo, 

Director-Gerente: Num. 342 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

A DOlitica deve submet• 
ter-se á moral· aue o 

catholciismo· ensina 
O Cardeal-Primaz da Hespanha -condemna o excesso 

· de nacionalismo 

Uma expressiva oarta pasto-1 catholico, felicita. /í. familia hes
ral foi :publicada. durante a Qua- panhola e ás suas tradições. 
resma pelo Cardeal Gomá y Enumerando os bens incommen• 
Tomás, primaz da Hespanha, so- suraveis que o catho!icismo traz 
bre o thema "0 Catho!icismo e l á Patria, da qual a fàmilia. á a 
a. Patria". Nesse extenso do• primeira expressão, salienta a 
cumento, o Cardeal-Primaz f>X· importancia do "dever de cons
põe as principaes questões CT''~ •'oncla" que apenas a. Religião 
podem surgir entre a Igreja ,. o p•: Je inspirar. 
Esta.do, questões estas cujo ~~- Proseguindo, diz S. Em. qu~ 
clarecimento f,a.z-se opportuno e o Estado tem· o dever de pratl• 
necessa-rio na presente -situação . 21r a religião e não o de sepa• 
da Hespanha. t'J.r-se della. A politica deve 

Depois de esclarecer os moti- submetter-se á moral que o ca,. 
vos que dictaram ao Primado a tholicismo ensina, evita.ndo os 
elaboração da Pastoral, S. Em. erros que a Igreja sempre con• 
estabelece a differença entre o 
culto de Deus e o da Patria., de
finindo o que seja "Nação", "Pa
tria" e "Estado". Chega,· ia.ssim 
a assignalar os excessos que pó
de cometter o Estado e condem
nar a tyrannia do Estado iniquo 
que deu á Hespanha uma enor
me quantidade de martyres. 

Critica, em seguida, os erros 
do protestantismo, do .Jaici-smo e 
dos principias da Revolução 
Franceza, assim como a.ssigna
J,a o perigo dos Estados que que
rem submetter e absorver a. ;per
sonalidade humana. 

Referindo-se ao matrimonio 

demnou e condemna actualmen
te nos·. estados .pantheistas e no 
naciona.lismo exaggerado. O ver• 
<ladeiro catholico não deve es
quecer que tudo deve estar su•/ 
bordinado á sua salvação fi-nal«) 

A Hespanha patriota vive e~ 
união estreita com- o catliolicJs-it, 
mo, conclue a carta-!l)astoraJ..J 
Ca.da um dos grandes tmovimen.-\ 
tos que il!ustra,m a. sua hiS'torlal-:i 
foi acompanhado pela exalta~i 
e fervor religiosos., Ba,ra l!)l'Ot .. -j 
ger esse thesouro dia. 111o.ooa. Ff..J 

, importa que rper~a.moa -•1 
continua vigilancla,, :l 

Semana Santa -------------------O "LEGIO.N.ARIO" PUBLICA H~, ,, * Evangelho do dia - Pag. 3 * Trechos de Sermões da Paixãô,.-
DUARTE - Pags. 1, 4 e ~ . ·---~--,· . -~lr~--; ... ·, ' . ' '" o ' 
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bre a Italla sua sombra sinistra? um halo duplamente luminoso, eu mais generoso d& que nunca, por-
Não podemos jurar coisa ne- yejo dois homens - dois homens que o vejo infinitamente amavel, 

nhuma. O certo é que esta pos- que se abraçam, que se abraçam infinitamente misericordioso. 
slbilidade é uma simples possibi- e que se beijam: - Jesus e Ju- Judas . e Jesus estreitamente 
11dade. Emquanto a acção male- das, o cordeiro e o lobo, a bon- unidos em doloroso e prolongado 
fica do communlsmo é uma cer- dade e a perfidia, o amor e o odio, a~raço, é a segurança do me~ per
teza. Entre uma possibilidade - a santidade e o peccado! dao - que o favor concedido a 

CARIDADE SUPRE~ 

uma probalidade, digamos - e Elle era bello - bello e divino um Jud~s não póde jamais ser 
t Ó • • • ' recusado a um peccador arrepen-

uma certeza to al, quem P de quando, 1mpo_ndo silencio a ~ vir- dido. Si um Judas orgulhoso e 
. vacilar? tude. problernatl~a de Simao ? . máu, obstinado e cruel, foge e se * pharISeu, acolhia e perdoava a f t • r 'ta·~ d t 

Magdalena arrependida. ur a as ~o 1c1 çoes a ~raça, o-

.. Se applaudimos os valentes 
vén:êeétores; não applaudimos os 
mercenarios · que com elles lucta
ram hombro a hombro,;.na :ines
ma trincheira, nias por ideaes 
profundamente antagonlcos. Real
mente, se houve martyres de 

· ·Christo nas fileiras nacionalls
( Conclue na 2.ª pag.) 

Elle era compassivo - compas
sivo e affectuoso, quando arran
cava,- _á sanha feroz de accusado
rc,s hypocritas, uma pobre mulher 
surprehendida no· crime, que, de-. 
testando a falta commettida, im-
piorava o seu amparo. 

Elle era generoso - generoso e 
mai;nanlmo, quando rasga v.a, de 

rnemos nos o lugar vazio no Co-
ração de Jesus, atiremo-nos em 
seus braços com lagrimas de ar
rependimento e protestos de gra
tidão. 

Sim. Viver, soffrer, morrer; mas 
nos braços de Jesus, sentindo as 
caricias do seu olhar, as pulsa
ções santissirnas do seu divino 
Coração. 

Um artigo do "Osservatore Hitler contra 
Romano" aue ·inter•ssa os Catholicos 

altamente São Paulo 
O "Osservatore Romano" publicou (t'ecentemente uma nota 

tnteressa.nte sobre uma. decisão ;recente da Côrte de A,pellação de 
Roma. N-um ,::aso de iamnulação. de ca.samento de um casal ita

iliano, verificado 1110 exterior, a Col'te deu parecer favoravel a de
~são de divorcio ;pronunciada '{)Or tribunal extra.ngeiro. O'm, com
anent,a o jomal do Vaticano, estando claramente estabelecido pelo 

!tratado de Latrão um assentimento do Governo fascista em ;preser

:vação do prlneipio da indi-ssolubilldade conjugal, ,claro está que 
· !Ullla decisão ,como ,essa não é outra cousa senão uma ;porta aberta 

· ia fu,tuiras fraudes, á,s !Proprias aeis it;1.li~nas. _Porque, prosegue, uma, 

:vez que os tribu.naés ita.Uanos ll'eCOnheçam a. vaJidade do divorcio 

110 extram,ge1ro; faceis serão dorava;nte as annulaçõ_e_s de casamento 
, Jlla Ita.lià. Bt&ste. par :Isso que os conjuges il:esida.m ,por -u,m cer.to lap

íSO de ,tempo 1110 extrangeiro a.fim de impetra,rem o divorcio segundo 

as Jeis do (PS.iz, ;para o quaà se mudaram. E,111.isso ltudo, onde-e. dO'u-

[trJllle. da. Igréje, e o :bra:tado. de· Latrão? · · 

:Ali@s,. o caso :censura.o.o com -vehemencia..-!Pélo, "Osserva.tore Ro
'ma:no~ ·8{l)l)l'Oxima.-se extraordimar.lamente de muito:3 outros que 
~ontinua.mente se yerificam em nosso. (Paiz. lnfelizmente, se- mul

~iplicam oa.ss:ustadoramente na. alta .sociedade paulista os tão co
nhecidos quanto la..sti-maveis ",casamentos no Urug-uay". '" A 111os-sa. 

Constituição afffrmã: a indissolubilidade conjuga.!; ó-s nossos tribu-

111aes -,reconhecem a validade do divorcio !Proferido· 1110 .paiz vizinho. 
E procure-se ID1sso ,tudo uma certa log.ica e coherencia ... , 

Mas loglca e coherencioa não existirão. emquanto não se to
marem no Brasil ,serias ;providencias :para ,pôr ,cobro a esses abusos 

·9.ue oolapaun ,as nossas i)roprfas ins'titulções e o off-end~m <QS.---,1?rin-

~~!(1ª"$~~!;i:~J~CM:!wJi~1;, 

O "Osservatore Romano" de
nunciou recentemente mais um 
passo do nacional-socialismo afim 
de conseguir a apostasia dos ca
tholicos e a implantação do pa
ganls~o na Allemanha. Trata-se 
da implantação de taxas especiaes 
para quem é catholico. 

E' evidente o fim dessa nova 
lei. Pensa o sr. Hitler que assim 
conseguirá a apostasia publica de 
muita gente que se apressará a 
renegar o Catholicismo afim de 

não pagar esse novo Imposto, que E'· chegada, ó Jesus! a hora çoados. Se todos não compreheri- to mais bello, assim sublime; Mui• 
veio accrescer enormemente O to- mysteriosa de que tanto falastes derem a significação dos vossos tos se levantarão pretendenclO 
tal ·de taxas que O allemão tem aos discipulos; é tempo de voltar gestos, das vossas attitudes, pelo imitar o vosso gesto, arrcri1~dar a 
que- pagar ao Estado. · ao ·Pae do Céu, e , co1:5umar nes- menos nós, os disclpulos, flcare- vossa attitude, mas todos C!!,lllrãc> 

Esquece-se o sr. Hitler, que é .te mundo a obra a que vos con- mos commovidos pelos signaes, vencidos, pois sómerite·de Vó~-dl• 
justamente no tempo das perse- sagrastes. Pela ~ltima vez, entr.ae pelas . demonstrações do vosso·! :·ão as gerações ELLE ERA,· NA 
guições que a Igreja retempera no ceríaculo com os apostolos amor. Pénetraremos á essencia, á VERDADE, O FILHO DE Dl!:US. 
as suas forças. afim de realisar a ceia memora- sublimidade de vossa Religião, nos Nesse. mysterio; Senhor!· ·quf. · 

Infelizmente, muita gente não vel. ·Pronunciae a vossa oração seus prodlglos que se prolongam zestes reunir o cumuló · do sacrl• 
tem a coragem de cumprir o seu sublime, e düfundi os desejos d0 no decorrer dos seculos, partindo ficio e o ultimo grau do aini,,r~ 
dever, e ·é por Isso que o sr. Hitler vosso amor eterno. Proferi as pa- dessa Cruz, arvore de vida, á -cu- Permittistes gue o :vosso :cor• 
suppõe que está ganhando uma lavras immortaes, e Iegae as ins- ·ja sombra- respiramos, trabalha- po;· na sua- perfeita compléição, 
grande batalha, mas a Igreja é tituições sagradas. Ide ao Monte mos, lutamos.-.. na sua sensibilidade mais' .. dell• 
eterna e o sr. Hitler por mais das Oliveiras, e depois ao. pr_eto- O', Jesus! deixae" que coµtem- cada; experimentasse, passassê,pe
que doa a seus títulos que elle . rio · de Pilatos. caminhae · para o piemos o .acto supx:em.o, esse. mys- los tormentos prolongados/ pelos 
proprio se arrogou .de "fuehrer" Calvario, e subi á Cruz para dl- terlo que domina ·tbdos ós outros supplicios numerosos e crueis: oa 
e salvadoi: da Allemanha, verá um ze:· o consummatum est. Provae mysterios e· enche a liturgia. da açoites, a corôa · de espinhos, · a 
dia escapar de suas mãos, como aos discipulos que vosso amor. grande semana - o ·sacrifício, que cruz, os cravos... '· · 
por. ;encanto, todo o seu poder, vae , até o fim, e manüestae ·a fizestes pelos homens, entregan- Consenti%es que á vossa alma 
assim como o dos pastores pro- vossa Caridade Suprema. do a vossa humanidade para abrir · com as suas faculdades tão ·pro. 
testantes e alguns tristes aposta- Todos falarão na Semana San- as fontes d:. salvação e preparar. fundas se alVejassem todos os·mo
tas que o auxiliam.e> seu neo- ·ta_ e celebrarão estes dias, c?mo· o pão da vida.•Neste mundo, Se- -tivos· de desgosto e· de ~ 

~~~gap~~..:-· "· ·· -n;e~itar~ 9S;:_~1JS:~~~~~s_;~!>.:_1:_~~o~~.:..~~~·-n~}:ªver~,<a(.l-.,> . -·'- ,., ,(Con!)lue na ,!~~ --~ 
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. Se algum jornal de São Paulo 
l)ublicasse, na primeira pagina, 
um 'annuncio assim: "Não de
veis perder o vosso tempo nas 
commemorações da Semana. San
ta; antes, aproveitae-o melhor 
indo vtmtar as cataratas do 
Iguassú!" - certamente have
riam de chover protestos, e o 
nosso povo catholico sentir-se-la 
gravemente insultado, e com toda 
a razão. 

Aquelle annuncio · não foi pu
blicado. outro, porém, teve lar
ga divulgação, em que certa co
nhecida agencia de turismo acon
selha viagens mirabolantes, para 
"aproveitar" os feriados da Pai
xão de N. S. Jesus Chr!sto. Esse 
reclame não causou maior com
moç'ão: entretanto, diz a mesma 
coisa que o primeiro, Isto é, pro-
põe divertimentos em lugar da 
:austeridade que deve caracterisar 
a conducta, individual e collectl

t Va, nesses proximos dias. 

"'Slõ -l'aiiTo, -t'ãej\orffãê~, = bM -
Normalmente, os livros enviados 

á redacção do "L<:gionario" são com
mentados pela secção "Letras Nacio
naes e Extrangeiras" •. Nestà semana, 
porém, chegou-nos ás mãos um liv~o 
de importancia tão capital, que flz 
questão de lhe consagrar o artigo de 
fundo do numero de hoje. Trata-se do 
"Directorio Protestante no Brasil", da 
autoria do Revm 1. Pe. Agnello Rossi, 
Este livro. se é importante pela ma
teria de que trata, é sobretudo notavel 
excede de muito a importanc!a de uma 
obra !iteraria qualquer, para consti
tuir a abertura de um capitulo novo 
na esphera do apostole.do. 

, , Eu disse, inicialrrtente, que a obra de· catholicos,~.a:.respeito,-destas- questões·. 
do Pé. Rossi abre um capitulo novo nas vitaes. 

o "Directorio Protestante" é um ré
lator!o minucioso e luminosamente con
creto sobre a actividade reformista no 
Brasil. Para se ter uma !dêa da lar
gueza da v:são com que a obra foi con
cebida e realisada, Uni rap!do summar!o 
bastará. 

a) hiscorico ê.as Investidas protes
tantes da Ville'l'aignon dos hollande
zes, com ur succinto porém !mpressio
nan~c reJut.o das perser;uições sangi'en
tas dos herej('S contrii. os catholicos; é 
optimo este historico para desmascarar 
a t0lerancia adocicada com que hu}?il
mente ,e apresenta hoje a propaganda -
protestante; 

b) historico dos esforços cada vez 
mais desabridos do protestantismo no 
Brasil. desde que nossas leis lhe con
cederam alguma liberdade de prose
Jytismo; é optimo para mostrar qual 
é o termo final de certas liberdades 
que alguns catholicos ingenuamente 
aplaudem. 

c) a organisação do esforço protes
tante mlssionario feito mediante a in
tima collaboraç-.::> das seitas as mais 
hostis entre si, para _o combate á Santa 
Igreja; verificação altamente conclu
dente para provar que a estructura da 
mentalidade protestante consiste muito 
mais no odio á Igreja catholica do que 
na crença positiva er.1 alguns pontos de 
Fé, que elles de boa vontàdé abando
nam quando se trata de passar sobre 
divergencias intestinas e.fim de com
bater o Cathollclsmo. 

d) magnifica enu.meração de todas 
sociedades missionarias. sociedades de 
ensino, de divulgação biblica, de phl
lantrople. e de educação physica, man
tidas pelos protestantes no Brasil. 

e) enumeração de todas as seitas 
que operam no Bra·sn, e de suas doutri
nas, seguida de uma indicação summa
ria dos argumentos que se lhe podem 

:\~ppor. Esta parte ·constitue um eiroel
lente. manual de consulta para todos 

· ·os cathollcos que tenham de refutar os 
erros protest_antes. 

Como se vê, a obra do Pe. Agnello 
Rossi constitue um conjuncto explen
dido, que abrange sob todos os pontos 
de vista o problema do combate ao 
protestantismo, de tal maneire. que sé 
pode ser considerada como um apen
dice inseparavel da estupenda obra do 
Pe. Leonel Franca, s. J. -Porque se a 
obra do Pe. Franca é uma verdadeira 
Summa doutrinaria contra o protestan
tismo, e. obra do Pe. Agnello Rossi ha
bilita os cathollcos a constltuirem em 
torno do protestantismo uma insupera
vel "Linha Sigfried" ou "Linha Ma
ginot ", que lhes barre o caminho na 
ordem concreta dos factos. A obra defi
'litlva e !nsuperavel do Pe. Franca no 
terreno dou~r!narlo e a obra do Pe. A. 
Rossl no terreno da acção concreta, 
são ambas ind!spensaveis. O Pe. A. 
Ross! se revelou, em toda a linha, um 
explend!do cooperador que faz honra ao 
seu lllustre e insigne mestre, o Pe. Ce.
millo Crivem, s. J., autor do estupendo 
"Director!o Protestante na Amer!ca La-
tina". 

• 

nossas actividades e.postolicas. E tenho Innegavelme.nte, a obra do Revmo. 
sempre O alheiamento em que grande Pe. Rossi é o trabàlho me.is serio, mais 
numero de cathollcos e, porque não documentac" ~ e mais profundo que pos-
dizel-o? a maioria delles, vive em nos- suimos, sobre o protestantismo, uma 
sos dias. Dedicados não raramente até das innumeras pragas religiosas que as~ 

0 heroismo, exemplarmente disciplina• solam em nossos aias a Terra de Santa 
dos, de uma octhodox!a irreprehensi-' Cruz. E, sob este ponto de vista, cons-
vel, seu apostolado teria todos os ele• titue elle uma luminosa innovação. ·}:;;, 
mentos para surtir effeito, porque Deus Que!ra Deus que seu autor _ se dedique ?§ 
não recusa suas bençãos ás sementes Inteiramente a esse genero de trabalhos,''/,,:. 
apostolice.s lançadas com tal pureza de ., Será impossivel dizer o quanto a Igreja~ 

: e a · Patria com isto lucrariam. . . 1, 

--. ... . { - . . .k 

Pll.lliO "ORR"A DE OLIVEIR • Para:· documentar à sincera> exhu~:4~1 
\1 r, 1\ •· bérancla de nossas palavras, bastará \.: 

que mencionemos alguns dados concre- l<· 
tos. )> 

Directorio-
o Pe. Rossi cita., em ordem alpha- ·_L~, 

bétlca, me.is de setecentos Jogares onde :<, 
existe, no Brasil, propaganda. protes- · 
te.nte effectlva e mcthodica. Além dis-

p r O t e Sta n te -· to, descrimina rigorosamente quaes_ as 
, · seitas operando em cada Jogar as ms-

. titul~s de propaganda por meio das 

no B r a S "'1 · 1 quaes as seitas etc., e, nessa descrimi
nação, desce e.os me.is minuciosos ,por
menores, com uma intelligente com
prehensão da importe.nela de cada qual. 
Além disto estuda elle, em capitulos 

intenções. No emte.nto, Deus quer nos
sa cooperação em toda a linha. E, in
felizmente, se a cc:,peração dos ce.thol!• 
cos nos planos de Deus tem sido gene
rosa e até exhuberante em muitos cam
pos, ella tem claudicado francamente 
no que diz respeito ao conhecimento 
das condições concretas do meio em 
que vive?Uos. Entretanto, a estas condi
ções o apostolado se deverá adequar· 
se quizer ser fecundo. Para que se veja 
que não vae ahi apenas uma opinião 
desenvolvida a este respeito pelo Pe, 
Dabin, S. J., quando fez em S. Paulo 
uma série de conferencias sobre Acção 
Catholica. Não se fartou, então, o ili.• 
signe Jesuita, em mostrar que, sem um 
conh<1c!mento perfeitamente . exacto do 
ambiente, conhecimento este aurldo 
atravez dos meios mais technicos e mais 
modernos de estat!stlca, dos inqueritos 
e da pesquiza, não é possivel desenvol
ver com proveito o esforço apostolico. 

Ora, o certo é que, a respeito de 
nossos pr!ncipaes problemas, esse co~ 
nhecimento ainda é imperfeito. Para 
provai-o, citemos algumas questões das 
quaes difficilmente se de.ria resposta: 

a) r:ual a porcentagem dos catho• 
licos que em S. Paulo, assistem a Mis
sa domi~lt!al? :ltssa porcentagem é a 
mesma para. a Missa de preceito nos 
dias santü!cados?. Em caso negativo, 
porque? 

b) quues, em S. Paulo, os princi
paes obstaculos para a penetração da 
influencia catholice. nos altos circulos 
soclaes, bem como nos meios operarios? 
Quaes os modos concretos de se supe
rarem estes obste.culos, aliás tão diver
sos em cada um desses meios? Quaes os 
prec:: :~ceitos a vencer? 

c) o que se deve dizer da instruc
ção religiosa existente nos círculos ca
thollcos? Conhecem todos, devidamente, 
a doutrina que professam? E nos cir
cules afastados da Igreja? 

· d) quFl o numero em São Paulo, 
dos espíritas, dos maçons, dos scisma
tlcos, dos budhistas (em São Paulo ha 
200. COO japonezes: quantos delles são 
cathollcos?) Quaes seus meios de pro
paganda? QuaeJ e J seus focos de irra
diaçflO? O que dizer-se sobre a actual 
situação c'a propaganda communista? 
E da propaganda nazista? Onde é ella 
mais int~nsa? Como se desenvolve? 
Quaes os ambientes em que medra mais 
fac!Jmente? Po:·que? 

Podemo3 a"fflrmar que são pouquls
slmos os trabalhos sérios e méthodicos 

especiaes 'as principaes instituições 
proteste.n'tes como o famel!co '~Exerci:• 
to da Salva~ão", e as insidiosas "Asso
ciações Christãs de Moços", sem fallar 
em documentos interessantissimos sobre 
o Mackenz!e College. Finalmente, para 
amordaçar a linguagem confusa dos 
protestantc,s, vem uín opt!mo resumo 
da Encycl!ca Immorta.lium Animos, 
contra o pan-christ!anismo. 

Qual, no Brasil, o trabalho mais 
completo, mais documentado, mais pro
fundo e mais exe.cto, sobre qualquer das 
innumeras offensivas anti-cathol!cas 
que aqui se dell-leiam na sombra? Fran
camente, não tenho a. fortuna de o co~-.... 
nhecer. •• 

Não extranha, pois que as bençãos 
da Santa Igreja desçam copiosas sobr_e 
tal trabalho, e que o grande pastor de 
almas que é S. Excia. Rev. o Sr. D. 
Francisco de Campos Barreto, Bispo de 
campinas, tenha declarado que a obra 
do Pe. Rossi é um "grito de alarme 
patriotice e cheio de amor,· pelo trium-. 
pho da Fé, ~atenteando uma séria e ?~,~ 
rigosa infiltração protestante no 1;1ras1l • 

Aliás, o insigne Cgo. E. Salun, em. 
prefacio á obra citada, narra um facto 
que prova como a Santa Sé aplaude e 
julga conformes ao seu espirlto tra
balhos como esse. conta o ego. Sallm · 
que o Sto. Padre Pio XI, conversando 
certa vez com o Sr. Luiz huimarães, 
Embaixador Brasileiro junto á Santa 
Sé, revelou a este dados surprehenden
tes sobre a propaganda protestante no 
Bre.s!J. Foram tão precisas e tão exactas 
as indicações do Summo Pont!fice qu~ 
o diplomata brasileiro se alarmou, e 
pediu pormenores. O Santo Padre o en
caminhou, então, á Cµrle. Generallcia 
onde deveria procurar o illustre Pe. 
Crivem, autor do Directorio Protestan
te na America Latina. E este, por sua 
vez, encaminhou o diplomata a um de 
seus melhores alumnos, e maximo co
operador na pe.rt~ referente ao Brasil: 
este cooperador era o proprio Pe. Ag
nello Rossi, então seminarista. 

A .attenção de.da pelo Santo Padre 
ao relatorio do Pe. Crivem, attenção 
este. que chegou ao ponto de impressio
nar nosso diplomata, não é o melhor 
elogio que ~s obras deste genero pode
riam receber? Pois nestas obras se mos
trou insigne o Pe. Rossi, cujo trabalho 
hoje assigna).amos com fervorosa ad
miração e affectuosa sympathia. 
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tas, alli houve- te.mbém -martyres 
do moderno anti-Christo, cujoa 
heróes.- não , podemos apple.udir. 

* Nesta-, semana que- entTa, espe• 
-, c!almente votada. á piedade e á 

meditação, a compaixão tem um 
togar todo especial. . 

Desça, pois, sobre todos os que 
tombaram, bons e máos, verme• 
lhos, nazistas ou requetés heroi
cos, a misericordia de Deus, para 
que allivie quanto antes as al• 
mas que partiram deste mundcr 
em estado de graça, pela perse• 
ve1·ança ou pela penitencia final-

* A Radio Educadora: Paulista. 
i:,ede o seu microphone para uma. 
propaganda espirita, em comple~ 
ta desharmonia com as convic• 
ções catholicru: de nosso povo. 
Ora, a ma.is alta. e me.is grave 
das finalidades do radio é 
a educação dos seus ouvintes. Sen
do a ·maioria dos ouvintes catho• 
lica, as irradiações espíritas são 
para ella absolutamente desedu-

l 
cativas, e, por isto, inuteis e no
civas. Dahi a obrigação em que 
estão os cathollcos, de não âpoiar 
ta! estação. 

Não é esta a primeira vez que 
somos obrigados a chamar e. at
tencão de nossos leitores para es
sas· campanhas anti-catholicas 
promovidas por algumas de nos
sas estações de radio, que põem a 
serviço do mal esse potente meia 
de d!ffusão. · 

E,· por ser o radio justa.mentt 
um dos maiores agentes de vehi
culação de idéas, recommendamos 
·sempre aos nossos leitores, darem 
seu apoio decidido e efficaz a to- · 
dos os esforços que v!sein dar a 
São Paulo uma estação de radio 
genuinamente catliolica, livre de 
quaesquer outros compromissos, 
afim de podermos oppor ao mal 
vehiculado pelas outras estações, 
o decidido desmentido que- se faz 
mistér, assim como, propagar a. 
doutrina catholica em todos ort, 
lal'.eS paulistas: · 

* o sr. François l.e Grix na 
"Revue Hebdomadaire", de Fe
vereiro deste anno, espanta-se com 
os testemunhos de cathollcidade 
dos políticos francezes quando da. 
morte ·de Sue. Santidade · o Papa. 
Pio XI. 

Diz o sr. Le Grix: '~os nossos 
homens políticos mais atolados no 
laicismo o louvam com palavras 
piedosas, livres de todas e.s con
venções; e o sr. Jeanneney, que 
não poderá, talvez, entrar no 
Elyseo por causa do seu atheis
mo,. pronuncia, a esse proposito, o 
nome de Deus dee.nte do nosso 
Senado. Não se dirá gue p.o lado 
do Catholiclsmo. forma-se aos 
nossos olhos, uma extre.-ce.tholi
cidade?" 

o sr. Le Gr!x percebeu perfei
tamente a tactica dos homens po
lit!cos, de hoje, formando ao lado , 
da Igreja uma extra-catholicida
de, toda feita de hypocrisia e per
fidia, que não trepida em exal
tar o Catholicismo para, depois, 
mais facilmente apunhalarem, pe
las costas, a Igreja, graças á inge
nuidade de nossos cathol!cos que 
ficam embasbacados com os seus 
discursos sonoros e vazios de sen
tido. 

Mas ha um ponto mais intc
tessante: haverá infallivelmente 
pessoas a quem o annuncio, sob 
ª rorma realista, que lhe demos, Comprem 
teria produzido penosa impres-, · - .... - J 

EXCLJJSIYAMENTE suas Joias e seus Presentes 
JOALHARIA 

na conhecida 

Pouco antes de fallecer, o San
to Padre Pio XI desmascarou es
-sa manobra, lembrando que vive
mos em um tempo em que o bei• 
jo bypocrita de Judas tem sido 
frequentemente · usado como ar-

~ão; e que, no entanto, o tole-
raram, senão que o excusaram, 
sob a forma por que foi Mfecti-

. vamcnte publicado. 
Só isso? Haverá, mesmo, quem 

St> irrite, porque, daqui, fizemos 
~stas considerações. 

. 1:MMU:SIDADES DA IGREJA 

Em Nictheroy, fol preso um 
aaccrdote, accusado de trazer, 
lndcbidanacnte.. 13.rmas comsigo. 
<Com um.1. presteza digna d6 me
füor objecto, o Promotor Pu
blioo n ,,res~rttou denuncio. con

. tra e, M!nh1tro <le J)eus, <lcc]a .. 
Nnoo-,, incurso no art. 377 do 
Codígc PE>nal.. 

Jf ~e está to.mando lamenta
<relmente fr-equente este costu• 
, ar• d,! sê' prenderem p,a,drêS, co
, llllO ,ren.1 a<.">ntecendo desde que 

.' for,tin deti-dos saoe:'dote.s sym
~-.nt.eg com o Integra.l.lsmo, 
,e a..-.. quem •- a.tinn1 • pecha 
.-Ue todas vlJllvel, de oo.nsplra.-

J .-m oont.ra - 1-W.ui<lõN-
f ~~. Q Tr,.~~ ~ ~
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gurança absolve communistas lica, o baluarte mesmo do prln as leis .têm de curvar>se ante a 
re-alidade. De facto, o sacerdote 
é "dispensador dos mysterios de 
Deus", e faz .parte da estructu-

ra da christandade, de onde de
rivam toda a graça, toda ia ver
dade e toda a autorfdade. _Quei
ram ou não queiram. 

declo.rados, que se aallenti'.ram cipio <le autoridade? 
nas actlvl<lades subversivas de 
t'al forma que não é necessarlo 
que lhes digamos os nomes. 
· Serão elles, por ·accaso, menos 
perigosos ao regime do que 
membros do glo!ioso Clero Na
cional? Ou será mais nocivo um 
se.cerdo'te, um homem compene
trado do dever por virtude de 
seu estado, porque traz comsigo 
uma e.rma.? ' 

:M.\a.s, sem ir tão longe, quando 
as proprias autoridades decla
ram o ar. Plinlo Salgado isento 
de culpa, como suspeitar de pa
~& m1~1,,~ 4!li Ig.t:e.ía, ca._!,ho• 

Este abuso não póde conti
nuar. A Igreja tem immunlda
des que precisam ser respeita· 
das. Um padre só póde ser le
gitir.iamente julgado deante de 
um tribunal ecclesiast!co. Isso 
porque o padre tem carismas, 
tem poderes sobrenatumes, es
tá intima e especialmente unido 
a Jesus christo, pelo caracter 
sacramental, e, portianto, está 
multo longe de ser um homem 
como qualquer outro. 

Sabemos qúe as nossas leis 

llÍÍ.Q Jav1>-n> • ÓJ'i.\10 !lffi 9Q~!~, _ ~-ª.i! 

Casa Santo Antonio 
-DE-. 

HENRIQUE HEINS 
LIVRARIA CA THOLICA 

- Grande sortimento de artigos religiosos em geral -
Fabrica de imagens - Offiei.na de paramentos e.estandartes 

Rua Quintino Bocayuva,- 76-A - Ç. ~osta! 2906 
. SÃO PAULO 

-- ....:, __ ·.:.: . ·--· . .:. .... 

ma de combate á Igreja, 
E' preciso que os catholicos po ... 

nham de lado o habito tlmo
ra_to, e deixem de elevar até 
as nuvens qualquer palavra 
de sentido mais ou menos ca
tholico · de certos politicos, sup
pondo que com · isto fizera~ 
um grande favor á Igreja. Se um 
homem de Estado é ce.tholico não 
faz mais que o seu qever. Quanto 
á Igreja, não recebe .delle, com 
isto, nenhuma esmola. Pelo con
trario, é ena quem lhe faz o fa• 
vor inestimave1 de o ter por filho. 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria: Paranà 
Generos alimentlclos, pães e 
biscoutos de todas as quali
dades - Aprompta-se encom~ 
roendas para casamentos; ba-

ptisados, "soirées", etc. 
AVENIDA BRIGADEffiO 
LUIZ ANTONIO N . .., 119'7 

PBONE: 7-0553 
~~~~;$~-~~-~~:n:5:~~~-
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ACCÃO CA THOLICA 
1'É a aurora de uma .mocidade nova, 

resplandecente de Christo 
que surge envolta 
Ressuscitadoº 

na luz 

AbQrdando inesperadamente o 
Secretario da J. q. c., pedimos 
que dissesse alguma cousa sobre 
'I> movimento jocista da Capital. 

- "O momento é azado para 
. .se falar da J. o. c., pois ella es
, tá no auge das suas actividades 
· - a Campanha Paschoal e. me é 
grato dizer alguma cousa da vi
da jocista, conhecida por poucos 
e criticada por muitos. 

Para. um observador extranho, 
'<> fim da Campanha Paschoal se
. ria trazer os jovens operarias 
quasi á força para a Mesa da 
Communhão. 

eia, a hwnlldade, castigar o res- de trabalho somos milhares de 
peito hwnano e assim adqulrlre- jovens operarios e operarias aban
mos energias e a desassombrada donados a nós mesmos no meio 
altivez dos filhos, de Deus, nos dos maiores perigos; só uma orga
tornando gente de "fibra", ca- nização genuinamente operaria 
tholicos de acção. nos pode levantar, sustentar e 

E' a aurora de uma mocidade salvar. 
nova que surge envolta na luz O Conego CardUn fundador da 
resplandecente de Christo resus- J. o. c., deu o lemma: "Entre 
citado. nós, por nós, para nós". 

A campanha é tambem uma Queremos realizar a J. O. C , 
escola de disciplina, na J. O. C., por que queremos a salvação dos 
nada de improvisado, tudo é pre- nossos irmãos; aos que não nos 
visto, examinado e organizado conhecem, aos que não nos com
com antecedencia. Ordem expe- prehendem pedimos que não nos 
dida pêlo Secretariado Geral, é critiquem com suas observações 
ordem cumprida. de leigos no assumpto; aos nossos 

EVANGELHO 

REI E SALVADOR 
Estamos na ultima semana da vida mortal . 

de Jesus Chrlsto. Os Evangelhos acompanham, 

nestes dias derradeiros, passo a passo a activi• 

dade do Salvador, narram circumstancialmente 

todos os seus actos. Quiz o Senhor deixar lem
brança indelevel de 

prova mais patente da impoteneia do Synb._edriol, 

deante do prestigio do Divino Mestre. l'odas as i 
ameaças dos maioraes da Religião Mosaica nã()i 

foram capazes para conter o enthusiasmo do povo.i 

Na entrada triwni:>hal de Jesus em Jerusalenti 

sua passagem por Je
rusalem, quando ah! 

esteve para celebrar a 

ultima Paschoa dos 

Judeus, e consagrar, 

DOMINGO DE RAMOS 
duas cousas ha cu-

1 
jo symbolismo con-! 
vem-nos á alma: 

salientar. Jesus foi, 
recebido com hon:-r 

ras reaes. Antes delle• 

. com sua immolação, a 
Paschoa dos Christãos. 

Elle mesmo interessa-

São Matheus, cap. XXI, vers. 1-9 

A J.O.C., com o seu methodo 
de educação pela acção é uma 
escola viva, ena 'transforma toda 
a actividade do jocista em traba
lho de formação para os proprios 
joclstas e militantes e para a mas
sa operaria. 

Se o Legionario me. permittir amigos pedimos defeza, apoio e 
ainda algumas palavras, falarei I estimulo, e ao Legionarlo os nos
em nome dos meus companh~lros sos melhores agradecimentos. 

se por que sua entrada 
na Ci da de Santa, 

,. nesta semana memo-
~ 

Naquelle tempo, como se approximassem de Je
rusalem, e viessem a Bethphagé, junto ao monte das 
Oliveiras, mandou Jesus dous de seus discípulos, di
zendo-lhes: Ide á aldeia que vos está de fronte, e Jogo 
achareis uma jumenta presa, e, com ella, um jumen
tinho. Desatae-os e trazel-m11s; e si alguem vos disser 
alguma cousa, respondei que o Senhor ·precisa delles, 
e logo vos deixarão trazei-os. Tudo isto aconteceu para 
que se realizasse o que dissera pelo propheta: Dizei á 
filha de Sião: Eis que teu Rei vem a ti, cheio de 
mansidão, montado numa jumenta e num jumentinho, 
filho da que está sob o jugo. Indo, fizeram os disci• 
pulos como lhes- preceituára Jesus. Trouxeram, pois, 
a jumenta e o jume:1tinho, e cobrindo-os com seus 
vestidos, fizeram o Mestre montar. A maior parte do 
povo se 1>oz a estender suas vestimentas sobre o. ca• 
mlnho, e outros cortavam ramos de arvores e jun
cavam a estrada. A multidão que caminhava adeante, 
e a que seg·uia atraz, clamavam dizendo: Hosanna ao 
Filho de David! Bemdlto o que vem cm nome do 
Senhor! Hosanna no mais alto dos céus! 

só a Jehu', ao ser en

thronlzado, deitaram· 

os Judeus suas vesti
mentas aos pés para: 

que as pizasse na 
passagem, como si-. 
gnal de vassalagem 

perfeita. Assim Jesus 

foi consagrado Rei. 
dos povos, que, vo-. 

luntariamente, se sub•· 

mettem ao seu sua-

Na Campanha Paschoal a J. 
O. C., procura tirar os jovens ope
rarias da indifferença, lembran
do-lhes os seus deveres espiritua
es e levando-lhes a concepção da 
Vida. 

~ - . ,\ .Alfaiataria lngleza 
Accelfo,mos FEITIO de ternos, trajes de riror 

e tailleur. 
i
l! ravel, constitua um 

facto publico, uma 

i.
. consagração popular 

PREÇOS. S~M CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemlras nacionaes e 

• estrondosa. Na Gali
léa, Elle fugira sem

pre ás manifestações 

1 
Queremos restaurar a ordem 

christã, e começamos por restau
rai-a na alma da mocidade por 
uma santa confissão e Commu
nhão. 

estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161 
TELEPHONE: 2-5978 

Santa Maria E~ypciaca, renitente 
DE ABRIL 

do povo enthusiasta . 

á vista de seus mi
lagres e beneficios 

em favor dos lrnmi!des. Agora é Elle que pre
para sua glorificação. Chegára sua hora, e era 
preciso que ficasse bem patente que não fóra o 
poderio do Synhedrio, · ou a malicia humana que 

o venceu, e levou-o ao patíbulo; mas que seu sa
crifício foi, de todo em todo voluntario, que si as 

ve dominio. 

mildade da 

A hU• 
monta.; 

Nós, os Jocistas, somos os por
tadores da boa nova, tudo e to
dos em redor de nós são conta
minados: nossos companheiros de 
trabalho, nossos chefes, nossos 
amigos,· nossas familias, as fami
lias de nossos amigos. 

Para isso esperamos ás sabidas 
das fabricas, fazemos visitas do
miciliares. ,.Cada grupo jocista 
recebe ulna rua e de casa em ca
sa vae batendo e convidando para 
a Paschoa, explicando -o que é a 
Confissão e a Communhão. 

Nada se sabe da origem e da 
educação dessa santa. Por sua 
propria confissão, sabe-se que, 
aos 12 annos, cedendo a uma 
paixão. desenfreada, fugiu da ca
sa paterna dirigindo-se para Ale
xandria. Lá desde então entre
gou-se a uma vida desregrada. 

Como. prõcurasse a explicação forças dos horr.ens o venceram, foi porque tiveram 
desse facto, Deus auxiliou-a e para isso permissão do Alto. A consagração es
percebeu claramente que eram os trondosa, espontanea, e geral que teve Jesus ao 
seus peccados que a tornavam ln- entrar em Jerusalem, na qual tomou parte todo 

ria, de que fez uso, 

afasta, de outra parte, toda a severidade que ai 

magestade real se apresentava aos subditos. Jesus 
é, pois, nosso rel, mas sem incutir temor ser .. 
vil, porquanto reina com doçura e mansidão,, 

mais . conquistando os corações do que subju-J 
gando-os pela imposição dos seus direitos SO•, 

beranos. E' Rei, mas o é porque é Salvador.: 
como o acclamou o povo - Hosanna! - Salvae- i 

nos! E é pela sua paixão - a proxa· maxlma} 

do seu amor - que Elle vae conquistar seu,J' 
vassallos. 

digna de entrar no templo. 
O conhecimento dessa verdade ·o povo (que para isso não fôra predisposto), é a 

E assim milhares de operarias 
recebem as mensagens da Igreja 
Jgnorada por uns, esque'Cida e des
prezada por outros. 

Annos mais tarde, levada uni
camente pelo prazer da viagem, 
foi para a Terra Santa em com
panhia de · um grupo de pere-

Este anno a J.O.C. e a J.O. grinos. 
C.F., distribuirão 50.000 convites, No dia da festa do Santo Le-
5.000 folhas de propaganda, lem- nho, como os romeiros se dirigis
brando o preceito Paschoal e en- sem para a basilica, com o fim 
sinando o que é necessario para de venerai-o, por pura curiosida
uma bôa Confissão e Communháo, de Maria os acompanhou .. A Pro-
11.500 exemplares do "Jocismo", videncia, nessa occasião, ia usar 
numero especial· ·dedicado a Pas- pará com ella de um recurso pro
choa e 12.000 folhetos· com ora- porcionado aos seus peccados. 
ções e canticos para a Missa. Maria se mettera -por entre a 

Neste trabalho, já avultado para multidão que se dirigia para ii, 
a nossa J. O. C., nós militantes e basi!ica, e foi arrastada por ella, 
joclstas vamos nos formando. . mas chegando á porta, sentiu-se 

Temos occasião para conhecei; immobilisada. Por mais que in
melhor o meio operario, occasião sistfase, não conseguiu · penetrar 

de. sobra para exercitar a pacien-na basilica. 

tanto a perturbQu, que aproxi
mando-se de uma imagem da 
Virgem, chorou amargamente. Na 
sua dor, ella se lembrara que Ma
ria era chamada o refUgio dos 
pcccadores. A Elia recorreu, pois, 
pedindo o seu auxilio, e promet
tendo fazer penitencia até á 
morte. 

Sentindo grande paz de alma, 
dirigiu-se a peccadora arrepen
dida de novo ao santuario, e 
nada mais impediu a sua entrada. 
Uma vez dentro, chorou amarga
mente os seus :r.ieccados e vol
tando a venerar a imagein dianté 
da qual rez,i,ra pela primeira vez, 
pediu-lhe que a inspirasse. Deus 
é sempre bom para os arrepen
didos. Percebeu ella que devia 
atravessar o Jordão, e do outro 
lado, permaneceu em penitencia. 

No dia seguinte ao da sua con-

p í/1" · .ai versão, confessou e commungou, alavras aos ~ongregauOS partindo em seguida para º 1u-

l 
gar onde devia passar 47 annos 

· em penitencia. 
Meu Irmão, · ·os seus primeiros annos de iso-

Grava fundo na memoria as verdades da fé, que a Igreja lamento foram constantemente 
rememora nestes dias. j attribulados por continuas tenta-

Representa-te o Deus feito homem aprisionado no Horto das ções, mas como Maria não se 
Oliveiras, amarrado fortemente, arrastado pelas pedras e urzes arnstasse do caminho da virtude, 
de utn caminho intransit:n-cl, esbofeteado e c:murra,ló, espicaça- ! ellas foram aos poucos cedendo 
do e contundido por soldados da ralé enfurecidos pelo· odlo sata- a uma profunda paz. 
nico dos phariseus c rccompensa,los na proporção dos maus t:,t· ':todas .estas particularidades 
tos que infligissem. foram por ena contadas a São 
· ··Contempla o Christo zombado sarcasticamente· nos tribunaes · Zosimo, seu confessor, a quem 

de Annás e de Caiphás. Horroriza-te com aquelle Homem a('Oi- pediu que as revelasse depois de 
tado déshumanament~ no pateo interno ,10 pretorh>, levantado e sua morte. 
ata,lo a uma eolumna, vertendo sangue das carnes rasga,las da Pediu-lhe uma vez, que trou-
cabeça aos ·pés, e logo em seguida coroado de espinhos. xesse o SS. Sacramento na 

Figura-te o Salvador cambaleando, tropeçall'do e cahind·o na quinta-feira santa. Chegando São 
encosta do Calvario onde seus inimigos consmnmaram a furta Zosimo no dia i:narcado, viu com 

t t 1 :1T a e·s Re ,asse um por um tantos soffri grande espanto Maria andando e os ormen \TS nqu 1 l~ V 1.. I -
·mentos,. cada pala\'ra de Jesus e recolhe para tua alma este mys-
terio: Foi a.M;im que Deus amou o mundo, a ponto de ,lar-lhe seu 
Filho unigênitc '. 

P. MARIANO 

"A ZELADORA PREDIAL" 
RUA JOSE' BONIFACIO N.0 $9 - 2.0 ANDAR 

Sob a resP,onsabilldade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que trata de immoyeis desde 1909. 

Administração de bens em geral, - Compra e venda de im-
mo\'eis, hypothecas e financiamento em geral. 

Indicador Commercial 
ACCESSORIOS BICYCLETAS 
p( automoveµ; TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISNARD & CIA. 

o MELHOR SORTIMENTO BRINS .:~ :- ., ':rmpbrta~ão Dlreeta · •J ''( - .. ~ ..... -
ISNARD & CIA. SORTIMENTO VARIADISSIMO 

Importação Directà' 

'.AVIAMENTOS CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

PI alfaiates 
CASIMIRAS 

arocK COMPLETO 
CensuJtem a Aurora - Prlntex - Pirltuba 

Naclonaes e Extrangel.rM 
CASA ALBERTO CASA ALBERTO 

~.Q S •. BEN'.1:Q N,º lQ LARGO S. BENTO N,ó 1~ 

sobre as. aguas. ApJ')roximando-se 
das margens commuhgou devota
;a mte, entoando depois o cantl
co de Simeão: Agora, Senhor, 
'deixai partir vossa serva. Por so
bre as aguas voltou para o de
serto onde morreu. Quando São 
Zosimo foi de novo procuraHt, 
encontrou o cadaver da santa in
tacto,. respeitado pelos vermes e 
pelas aguas. 

SANATORIO S. VICENTE 
DE PAULO DE CAMPOS 

DE J0RDA0 
A Assoc:a.ção d•a.s Damas de 

Caridade de Campos de Jordão, 
que fundou e dirige o Sa.na.torlo 
S. Vicente de Paulo naquella es
tanci:i, climaterica paulista., pu
blicou o rel<atorio dos trabalhos 
da referida. instituição no anno 
de 1938. 

Por esse relatorlo, verifica-se 
quilo meritorias as actividades 
dispendida.s pelo Sanatorio S. 
Vicente de Paulo, que, exclusi
vamente dedicado ,a.o tratamen
to das crianças pobres, é actua.1-
mente o unico no genero exis
tente no Brasil. 

A Directoria actua! tem á sua 
frente o Revmo.- Pe. José Vlta 
e a sra. Bertha Maria favião 
Gonzaga.. 

Federação das Congregações Marianas) 
OBRIGAÇÕES IMPOSTAS 

PELO ACTO DE CONSA-
GRAÇÃO 

Em seu Serviço de Imprensa, 
escreve o Secretariado Mundial 
das Congregações Ma.rlana.s, 
com séde em Roma: 

"O acto de consagração impõe 
deveres :numerosos ·e ,precisos, 
os qua.es não duram apenas al
gum tempo mas toda ,a, vida. 

"1) O Congregado deve reali
zar o duplo fim da Cor-grega
ção, que consiste em tender de 
duas maneiras á perfeição da 
vida christã: 

a) pela santidade pessoal que 
deve ultrapa.soo.r o, perfeição 
christã de qualquer ca.tholico. E' 
o que a.ccentua. o Pc. Villaret, 
S. J., quando escreve: 

"A vida espiritual da Congre
gação ,pode ser alguma cousa de 
intermittente, onde o Congrega-
do vem "retemperar-se" com 
uma regula.rida.de edificante e 
periodica. e com o cumprimento 
.fiel dos a.ctos rltua.es? Não; esta 
vida espiritual, permanente e 
plena, domina o Congreg.'1.do to
do e em todo o tempo, como sen
do o seu proprio "esta.do". 

b) pelo exercício do apostola
do. "El' da essencia da Congre-

gação que seus membros se en
tregu;m "l. alguma obro. de ze
lo", affirmou em 1922 o P. W. 
Ledochoroski, S. :1., no Congres
so das Congregações, reunido em 
Roma. 

E o Pc, :Villaret, S. J., escre-
ve: 

"A Congregação deve, em pri
meiro lugar; suscitar e desen
volver ·em seus ·membros o espi
rlto apostolico, depois formal-os 
pratica.mente á v'Ída apo.stolica 
segundo o est·a.do de cada um e 
finalmente exercer esta vida 
a.postolica., por si mesma e por 
seus membros, em um elevado 
grau e nos domínios, os ma.is di-
versos." 

2) O Congregado deve inscre
ver-se entre os militant-0s da 
Acç'ão Catholica.. 

deixe de promover as PaschO'S.$ 
de homens que achar necessa-: 
rias.· Todas as que já as. pi;omo .. \ 
veram nos annos anteriores e.s-1· 
tão certa.mente preparando·.:ias, 
neste e as outras iniciarão esi./ 
anno esse magnifico a,postola,do,j 
Levar Jesus Eucharlstico e.o co
ração de-todos os :ã'.omens,t10:Es
tad~. ·<1e Í?• .~uli> e leva.r ·tC?cio• 
os !homenii' de S. Pau1ó ê. IP1'8.tl
ca dos Sacramentos, é e. grkld6 
tarefa entregue e.os 30.000 Coi,,~ 
greg,ados _paulistas., 

QUANDO o FIGADO 
• • 1 

ESTA' DOENT·E, O ES.; 
TOMAGO E OS INTES• 

1INOS TAMBEl\1 
SOFREM Disse o Santo !'ladre Pio XI 

a 30 de Março de 1930, fala.nd; 
aos Congregados: ''Permanecei 
no posto que oecupa.es; guardá.e Fígado doente, dolorido, cresci•' 
os· methodos que sempre vos de- do, boca com gosto ruim, fastio, 
vem sei." caros. sêde fieis ás tra- 1,ervoso, insonia, gases, estoma~o 
dlções que for;m, que são e que que ~!gere mal, intestinos qu:., não 
serão sempre as ma.is seguras f~nc10nam bem, féle fel~, • .eri .. 
garantias de uma formação I eia··· Que horror· 
christã mais consciente e mais Você já verificou si o seu fl• 
fervorosa. Continuae a vos gado está com saude? Olhe que 
apoiar sobre os joelhos de vossa u figado doente produz isto e mais 
Mãe celeste. Procurae, entre- alguma coisa. Remedio para o 
ta.nto, os meios, o tempo e a for- figado só remedio vegetal e re• 
ça. para occupa.rdes um posto medio vegetal só a ultima desco

F I N A L M E N T E ! nos batalhões da. Acção Catho- berta que é a Alcachofra. O He-
. lica., já dispostos estrategica- pachola!'l Xavier tem por base a 

Só agora as ruas de Jerusa-
1 

mente paro. a defesa do bem Alc~chofra. e outros medicamen-
lem terão nomes e as casas i commum." tos só para o figado. O Hepa-

terâo numeros cholan Xavier cura, mas cura de 

1 

REUNIÃO DA FEVERAÇAO fáto, as molestias do figado. o 
Apesar dos acontecimentos tu- Hepacholan é fabricado em 11-

. Rea.Jiza.·se hoje, ás 16 horas, ot1ido d trtultuosos que agitam a Pales- . e rageas. 
tina, com e. questão entre a!'a- no salão nobre da Curia Metro- :::-.=========:-===== 
bes e judeus. rtão deixou de ser polita.na, á rua Santa Thereza, Botucat , 
nótadó um facto, que interessa. a reunião da Federação corres- U 
·sobren1anêira os habitantes de pondcnfe a.o presente mez. A ella 
JerUsàlêm. Serão dados_ nomes não d2,·cm falt:a.r as Directorla.s CONCENTRAÇÃO MARIANA 

áS ruas, e ,a.s casas serão nume
radas. Em uma cidade como a 
capital da Palestina, o a.nony
ma.to das ruas e ,a, falta de nu-
meração nos predios, são factos 
que entravam inteiramente o 
progresso, pois difficultam o 
commercio e até a vldá normal, 
no só dos extrangeiros, como 
ta.mbem dos looa.es. E' verdade 
que a via principal do bairro 
moderno já; tinha denominação, 
más isso não em nada, diante 
do sem numero de ruas e ruelas 
da velha capital. E' màis um 
passo na modernização da cida
de que foi thea:tro da paixão de 
Nosso Senhor Cristo. 

Contlnuo.m 
das Congregações da Capital e 
localidades proximas e todos O·S os preparativos 

Congreg1dos que se acharem li- para a concentração mariana 
vres. Como em todas as re- desta diocese, a realizar-se em 
un;ões, nesta, serão tratados as
sumptos de importahcia para a 
vida das Congregações e serão 

1. 0 de maio proximo. A escoJh,a. 
de tal data, em substituição â 

expostos os proximos planos da anterior, 1 de abril, veiu facili• 
Federação impondo-se, portan
to, a pres;nça. de represent,antes 
de todas as Congregações. 

PASCltOAS 

'Volta.mos a insistir sobre este 
importante assumpto. E' neces
sario que nenhuma Congrega
ção, depois de obtido o consen
timento de seu Pad);'.e Director, 

PÃO" 

tar a vinda d·e muitos congrega

dos da Capital! pois esse dia 6 

feri,ado observado por todos. 

Além disso, espere-se obter re
ducção d_e 75 % nas passagens 
da Estrada de Ferro Sorocaba
na, bem como dois trens espe
ciaes de S. Paulo, um da Alta 
Sorocabane. e outro de Bauru'. 
Conta-se, também, com o com• 
parecimento de um ou mais Bis
pos das dioceses vizinhas, sendo UNOSSO 

A ea9a preferida pelas ,;melhores f:mlillas de São f'a'IUo quasi certa a vinda do Dr. Gui-

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS !;1i~1;'.~. Winter, secretario da 

·---(]--- Tudo nos -leva. ia -prevêr, o ex• 
Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 • 4-3737 l traordin.ario brilho dessa CO!l<, 

Praça Marechal Deodoro N.~ 426 - Fone 5-4229 oentração, uma de.s maiores rea-
......... ~ ...... .,.,..,.,._..,.,,___,....,,_,..,., ..... __ ,..,,,,.,....,.,_..,.,..,.,..,.,,.,....,... ..... _,.,......., __ ~ lizadas nQ in!eriol,'. dQ Es~adQ · 
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.Jesus condemnado á. morte 

-1. - Pilatos manda·· conduzir Jesus ao 
, Pretorio, e o desig·na á piedade da 
multidão: "Ecce Rex vester ". Eis o 
Yosso Rei. 

"Ecce homo''. Eis ahi o homem! ..• 
·. Jesus, o Filho da Virgem... Jesus, o 
,eandido Jyxlo da lnnocencia, mais bran
.eo e mais puro que o mais puro ar
minho e que a mais branca neve ..• 
·Jesus despido aos olhos da multidão! ..• 
· E vós, minhas senhoras, vós não es-
.tarels alli para o veis.;, piedosamente, 
mas que fôsse com as ·vossas lagrimas ! ... 
·_ .. Ecce honl@)"! ..• Este quadro é para 
·y6s, paes · e mães de familia, que ten
<les â vàssa guàrda a candura virginal 
;de vossos filhos. Não venha ella a em
J)anar-se na estolida licença de uma 
:educação anti-christã, abandonada a 
todos os . perigos da sua lnexperiencia 

na, resignada sim, mas corrida. de pêjo 
e de vergonha; no Homem Divino do 
Pretorlo, porventura melhor que no 
justiçado do Calvario, tem visto a pie
dade popular a imagem dolorosa do 
perdão que vae ato! o sacrifício do que 
ha em nós mais senslvel e delicado. 

ns 14 ESTntõES on v1n snCRA, ROS~"SERMOES DA rAIXIO" DE DOM DUARTE 

J,,c. ·<1a malqade dos homens. 
"'Ecce 'homo"! . . , Este quadro é para 

t~~ senh. . ores levianos e vaidosos, que 
,;não-' chegais a convencer-vos de que os 
~ rldlclllos da moda visam, de 
:t>el'f?, ao d~lgio da mulher chris
lã., E' para vós que não .comprehendels 
:~ · () ·mstilho de sensualidade ateado 
-por semelhantes !mpudenclas, bem póde 

Jesus com a Cruz ás costas 

2 - Triumpham, por fim os Inimigos 
de Jesus. 

Pronunciada a sentença ardentemente 
desejada, organlsa-se o prestito. 

O Centurião Cornelio precede o cor
tejo. Segue-o de perto um arauto le
vando uma tabuleta caiada de branco 
- o "Titutus" ou '"'elogium" em que 
se lesse, bem manifesto, o nome do 
condemnado. E o titulo dizia assim: 
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ao ap
parecer Jesus sob o grande arco da for
taleza Antonia, dominando o alto da 
ladeira a multidão, que se adeusava pa
ra um espectaculo até então inedito, 
sauda-o com fremlto de. colera e de 
horror. 

Na cabeça tem ainda, a corôa de es
' pinhos, porque, mais do que nunca, elle 

é agora Rei. 

Leva1-a triumphante seria de molde 
á innocencía, não ao peccado; seria 
uma cruz gloriosa para e!le, lnutil para 
nós. Levando-a, porém, como a leva
riamos nós, pobres peccadores, si nol-a 
tivesse imposto a justiça de Deus, mos
tra claramente que está em nosso lu
gar, que leva a nossa propria cruz, quê, 
tomando a nossa fraqueza, com o pec-
cado que lhe deu origem, nos commu
nica a sua força, com a divindade que 
é fonte de toda energia. 

Essa quéda é o principio da nossa 
esperança, a fortaleza dos fracos e o 
herolsmo dos martyres. 

Rojado a meus pés na fraqueza da 
minha carne, ensina-me · o Filho de 
Deus a prostrar-me_ tambem a seus pés, 
voluntariamente desfa!lecido, sacrifi
cando-lhe o meu mlseravel orgulho. 

Jesus encontra sua Mãe 
Santissima :ser · o · incendio em que se hajam de Sim, elle é Rei, mas é Ret que nesta 

,.r1üemmr. donz.ellas embonecadas com Vida só promette ignomlnias, cruzes e 
tMrto'· desprimor , e tanta ausencia de soffrimentos; que só concede os favo• 
'.ji,nt{fuP,nto','el,~.-, , res de sua amizade aos ·que. se renun- 4 - Ao defrontar uma dessas vielas 
. "Eéee 'homo;,,:-.: Este cii:iââro é pará ciam a si mesmos. Elle é Rei, mas Rei , tão frequentes nas cidades orientaes, 
:::vc51l, moços imprudentes, que desperdl• principalmente das almas afflictas e um grupo de mulheres desoladas, cu
çaes, ·no vicio e. na devassidão, as san- desoladas, dos que o seguem de perto, jos lamentos abafados mal seriam ou
tas ·e neéeSSll,rlas reservàs da vossa mo- sem voluntarlos desanimos, pela senda vidos no ruidoso cortejo, els se lhe de• 

.,~dl?. · E' para vos que, em prematu- estreita onde se nos deparam os traços para a Virgem Santíssima, appariçáo 
1'.!)S. esi,anjamentos de energias, compro- do seu sangue, a amargura das lagri- dolorosa e todavia confortadora e de

-.Jl:I~ o futuro da familia brasileira, . mas, as asperezas da mortificação e os sejada. Essa Mãe, tão pura e tão per-
-::ii:tei;hônrando 

O 
sangue da vossa raça. espinhos da penitencia. Uma corôa de feita que a não sonharam os anjos do 

':-.- ""Eéce h~mo"! ... Este quadro é para louros, ou de·flores tel-o-iii. cteshonrado. céu, Jesus a tinha creado especiaimen
-tódo~ nós .que um dia despimos as ves- Coroado de espinhos, sobram-lhe vas- te para si, preservado da mancha ori
iés· pudlbundas da virtude .. E' para to- sallos que o adorem, subdltos que o ginal, revestida de pureza immaculada, 
·<los nós, que lida.mos por sermos bons, amem, felizes de soffrer com elle e de espelho de seu proprio esplendor. Col-
honestos 

8 
virtuosos, e precisamos por elle morrer. locada nos confins da divindade, obra-

.«la força inquebrantavel que nos com- prima das mãos do Omnipotente, . amou 
·munléam as· fraquezas de Jesus. E' para Jesus cáe pela: primeira vez a Jesus com amor sem igual, sobre tudo 
• todos nós, justos ou peccadores, porque depois que esse seio virginal lhe foi 
f · -lió ChrlstO flagellado e nú que eu 3 - Sob o peso que o esmagava per- tabernaculo precioso e odorifero. 

'itl,elhor comprehendo as delicadezas da corre Jesus a "via dolorosa" que do Déra-lhe tudo: amor infinito, belleza 
· ·Virtude e as ternuras lneffavels de meu Pretor!o conduz ao Calvario. Mal pro- infinita, pureza infinita, gloria infinita. 
Divino Mestre, tegido pelos legionarios, incapazes de Por ella, e só por ella, esgotára a sua 

Oh não sei que lnstlncto ou que favor conter à onda que o. seguia bramindo e Omnipotencla, e, sem embargo, não po
. divino inspirou á piedade p.bpUlar a deo. raivosa, em suave depressão do terreno, dia forrai-a ao espectaculo humilhante 
nominação· de Bom Jesus a essa: ima• ahi tombou Jesus pela primeira vez. da sua paixão. 
gem núa, em que O Chrlsto tem, por Não é o peso material desse madeiro Havia de communicar-lhe ao coração 

· unlco velamem do seu pudor, a pur- Infamante que lhe acabrunha o corpo, sensibiUssimo a mesma agonia que o 
· pura de sangue que o reveste e as fio- vergando-o por terra, mas o fardo mys- prostrava a elle, sob o peso da cruz. 
· res rubras em que se lhe desabotoou a terioso das nossas Iniquidades que, E' que ambos, nos decretos do Altls-

ca,me virginal. o Bom Jesus é O Re- amontoadas sobre a cruz lha tornam simo, estavam como que identificados 
demptor coroado de espinhos, manieta• tão pesada e lncomportavel. na missão regeneradora do homem. 

.. do, indefeso, despido - pasto e ali• Como nos martyres foi prodigio - e Em seu papel de corredemptora, cum-
mento de uma curiosidade tragicamen- não pequeno - o exultar de alegria no pria que Maria Santlssima acceitasse o 
t:e feroz. Nesse olhar magoado, que pa- meio dos tormentos, maior milagre foi holocausto, offerecendo-o igualmente á 

. rece refugir para o mais Intimo da ai- succumbir a força e a Omnipotencia de Justiça divina, Carne da sua carne, era 
nia à buscar seu pudor sacrilegamente Deus ao peso de uma cruz: - milagre mlstér que ambos esses cotações se con
,Dlpendiad~--neGSa; .. fr9nte que· se incll.-,>'c0e..,.eompaixão, . compa!xã.Q e sinceridade •.. formassem na communhão do soffri-

• --·. -, ,_ .. ··,: .• ·.• ó, ':, •.. 
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mento, ambos generosos, ambos-victinias 
de amor, ambos por Deus e pelo ho
mem Irmanados no mesmo sacrlficio. 
Jesus quer ainda soffrer no coração de 
sua Mãe. Lagrimas já não as tinha el
le, que a dôr lhas tinha vasado, até á 
,utima, pela salvação dos peccadores. 
Apenas um olhar penetrante, piedosls
simo; e, nesse olhar, quanta ternura, 
quanto soffrimento ! ..• 

Teria a Virgem Santlssima visto o 
Filho das suas entranhas rajado por 
terra . sob o peso da cruz? O certo é 
que ena nos viu, a cada um de nós, 
sob o. peso dos nossos peccados, e teve 
a coragem de sacrificar-nos o seu Di
vino li'ilho. 

Virgem dolórosa ! Náo soube o Pro, 
pheta com que te comparasse, na af· 
flicção da tua dôr imlllensa como 1, 
mar e. sem remedia. Para sondar-te• i 

ferida do coração, só o olhar daquelh, 
que brandindo o gladio, !azia de sua: 
Mãe. a corredemptora do genero hu• 
mano. 

·Nós,. porém, queremos pagar-te essas 
lagrimas bemditas, éom reconhecer.te 
Rainha de todos. os martyres, mas so
bretudo, Mãe - compassiva de pobres e 
humilhados peccadores. 

Olharam-se um instante, olharam
se. . . e partiram. Elle, para o marty
rio do amor; e!la para o amor do mar
tyrio. 

Jesus ê auxiliado pelo Çyrerieu 

5 - Jesus começavl,l a subir a rlsplda 
ladeira que dá para o Calvario, sob 

a soalheira do Oriente, a essa hora, 
abafadiça e irrespiravel. 

Passando por alll certo homem de 
nome Simão, obrigaram-no a levar a 
cruz do Divino Mestre, já quasi ex
hausto e desfallecldo. 

pímheiro dá-via .. dolorosa ha-de ser ··unt 
gentio. · · 

Honrosa humilhação a que soffreu es• 
se homem, compartilhando os · soffri• 

: mentos de Jesus. Depois de Maria, que 
o concebeu nas entranhas vfrglnaes, de• 

. pois de José, que o teve nos braços e 
lhe foi amigo e protector, nlnguem mais 
ieiiz,"'í,'inguem mais honrado que o CY• 

, 1rlneu, carregando aos hm:J:l,bros o :altaJ:I 
portatil ;;::tra a grande Missa da Redem• 
pção humana. 

· E não nôs occore, tantas -vezes, _a, in
justiça das impaciencias, lamentações e 

, revoltas, com. que. supportamos ,o peso_ 
das nossas cruzes! ..• Parecem-nos· com• 
binações do . accaso, e são disposições 
da Providenéià. • i.a11çamo1-as á contai 

LITURGIA 

~) . 
À figura,,!'A&. Dom Duarte 

Leop0ldo· e,"8'18>;1,· é dessas ·que 
nunca se. ·,(fisqlJecem. :. Os ca. .. 
tholicos patdfíltas lembram-se 
eom saudade,;ldo seu grande 
Arcebispo. E: na passagem da. 
Semana. · Santa, a prlm'i,ira. 
occorrlda após, sua morte, não 
poderiam esquecer os seus 
memora veis 1 :Sermões da Pai• 
xão, dos quaies .. o, LEGIONA• 
RIO apresenta, aos· seus lei
tores trechos,, ~gnificos e 
adequados .'l)lml, , ~da, _ ~tação 
ela :Via . Sac1'&-, .• 

-,~ ·., 

.;;:~)' 

da má vontade dos homens, e são tes
temunhos da prote·cção. divina. Os ho-

. ~aen~ são apenas judeus que á força nos 
unpoem a cruz ,de .Jesus Christo; mas 
é D.eus que, por· suas mãos, purifica a 
nossa alma, mortifica os nossos defei
tos, embota as nossas paixões, augmen
ta os nossos merecimentos a aperfeiçóa 
~- nossa virtude. 

A :Veronica enxuga o rosto de 
Jesus 

6 - Chegando Jesus ao · extremÓ' da 
., penosa ladeira, . sahiu-lhe ao encon
tro uma nmlher que, zombando das' dis
posições da lei, do· . odio dos _ pontífices 
e da brutalidade dbs soldados, lhi en-
xugou o rosto com Uin lenço. -. 

Esta_ p0pularissima. . devoção_ teve sua. origem:, elllc J'erusalem, onde os peregrinos visitavam devotamente 
os ~ugares san!ificados por _algum soffrimentoi'dô Homem-~~us. Particularmente a Via Dolorosa, por 
Christo percorrida. do pretorio de Pilatos. ao CalvaíicJ; ,era,. visitada. pelos peregrinos com grande uncçáo e 
fervor. . .· · 

Neste trajecto, a pieda~e I_ocalison alguns.,f~-ila ·'Vida do Divino Mestre, que não estão apontados 
no Evangelho, mas que a. nos vieram ter pela tradiçjí9,·· como, por ex,: a triplice quéda sob O peso da cruz 
e o encontro com a piedosa Veronica. , • ... 

Com a ocoupação mussulmana tomou-se meti_.._ ,,-••-acll a-visita aos lugares santos. Para conservar essa 
devoção, os franciscanos, guardas e zelador~"-. lerra Santa e· dos thesouros que ella contém, man
daram pintar quadros representando as, principae!I· scenas da. Divina Tragedia. Esses . quadros deviam 
ser coUocados nas paredes intemas da. Igreja a .pequena.· distancia. um jlo outro. 

No principio eram 12 as estações veneradas, terminando a Via Sacra com a Crucifixão. ~ duas ui-. 
tlmas foram 1tccrescentadas .cposteriormente, e assim ·temos hoje 14 estações. 

Não foi piedade, sinão excesso de 
crueza, da parte dos judeus, o allivlar
lhe, por Instantes, o peso do infamante 
patíbulo. Era preciso prolongar-lhe os 
soffrimentos, preservar-lhe a vida, que · 
se escapava, porque tivesse morte mais 
cruel e affrontosa. 

Cada quadro da ,v:ia Sacra deve -ser -encimado ·,por uma cruz, benta por um sacerdote Franciscano. 
Como é a cruz que recebe a bençam. cbas&a. · que · tlla, exista mesmo sem quadro algum para que se possa 
· fazer a _ Via Sacra. 

A Via Sacra pôde-ser' erecta em-qualqUer·.lgrl,Js. .oratorio · ou capeUa, sempre com autorisação, por 
escripto, do Ordinario do lugar. · 

As me~mas indulgencias que se lucravam-,. -;: santuarios da. Terra Santa, foram concedidas pelos 
Romanos Pontífice~ aos fieis que devotamente··vliltasse'e .esses qua~ros, medita~~º os varlos mysterios, ao 
percorrer as es~çoes. Se pelo grande concu~,- de··:ffc,s a. este JlICdoso exerc1c10 se tor.nar impo::;sivel a 
locomoção, basta que o sacerdote ou. pessoa qwf'ófficla. J)ercorra as estações. Mas dessa mesma crueze. se vale a 

Providencia, por nos deixar lição mais 
efficaz. 

Tendo repel!ido o Redemptor da · s.ua 
gente, não era digno o judeu ingrato 
de tanta honra e dilecção. 

Esse homem feliz,.,esse :venturoso· com• 
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A devoção da Via Sacra ·se diffundiu raplilam:ente, Elia é hoje uma das mais caras d~voções de 
todo o povo catholico. 

Quando por doença se estiver impossibilitado, de~lr·.â"Jgreja,, é pcrmittldo fazer em casa a Via Sacra, 
tendo diante de si ou entre as mãos um cruéiflmd1ento ... por quem tenha a faculdade de o fazer • 

r-----·.-
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Tanto devotamento havia de ter a 
sua recompensa.· 

Jesus fala:âs filna; de JerusaleÍn: 

No .sllepcio· da sua habitação, voltan- 8 - Em todos os passos da Paixão, 
do a desdobrar o precioso sudario, nelle nem uma unica mulher se manl
encontrou Veronica, claramente impres- festa contr,, Jesus. A esposa de Pilatos 
sa, a face augusta do divino Condem- intercede pelo Flagel!ado ·do. Pretorio; 
nado da "via dolorosa". A fronte ras- Veronica enxuga-lhe o rosto na via 
gada. de espinhos, as palpebras fecha- dolorosa; outras mulheres, que O se
das, o ro§to macerado, os labios tUJlle.. guem, choram e lamentam; aos pés da 
feitos, barba suja de pó e de sangue, cruz, no momento supremo, excepto 
eram delle, . em traços largos, incisivos, São João - o apostolo virgem, só se 
na tinta sombria do conjuncto. Si lhe encontram mulheres que, á face do 
foi surpresa, mai·r lhe foi a consola- mundo lhe testemunhem amor e com-
ção - e que consolação.. pajxão. 

Jesus! .. ~- .Ell-o que· passa á vossa Assim se engrandeceu a mulher chrls-
porta. Vaé ·,tão n,altratado dos homens, tã. Assim se constituiram · creaturas 
sem uni ge:iido, sem um lameqto si- franzinas e delicadas em relicarlo de 
quer. A poeira do caminho, de mistura sublimes devotamentos. Assim se re
com o sangue de mil. e uma feridas, em- velou - raio de luz celeste em quadro 
pasta-lhe ós · cabellos, · mancha-lhe ·a negro de sombras sinistras e pavorosas 
face augusta, a imagem adoravel im- - o papel religioso das nossas mães e 
pressa em' ·vossa alma pelo Sacramento das nossas irmãs. Veja-se, pois, quanto 
do Baptismo. Limpae-lhe, com sudario ha. de diabolico na mulher impia que, 
da caridad<;, banhado nas· aguas' da pe- esmagando as fibras mais delicadas da 
nitencia, esse · 1·osto ·outrôr"a tão bello, sua alma, ousa insurgir-se contra o 
~u~ndo se espelhava ~m um coração Chri!;to que. a regenerou, contra o 
mnocen,te e . piedoso. SeJa ·embora pre-. ,Chrlsto. ,ª .que,p., deV,!', e,xcluslvamente, 
ciso affrontar o ~espelto humano,· des- essa aureola de respe:to qti!' a circumdá,' 
viar impertinencias, vencer hostilidades, e protege. Considere-se porém leviana, 
limpae a face de Jesus - que ha-de bastante esque~ida de si mesma para 
ser grande a vossa consolação, tão do- a ascentar sentimento menos puro e 
ce, tão suave, quanto é suave a paz de delicados. 
uma consciencia pura. Oh! a vaidade! . . . O orgulho do ho-

mem é terrível e brutal. Mas a vaidade 

Jesus cáe pela segunda vez 

7 - E no mundo, quanta indulgencia 
para o peccado ! . .. E' uma simples 

remissão, sem consequencia de nota. E' 
mais uma fraqueza do ·que malicia con
demnavel. E' antes uma surpresa da ra
zão do que desordem moral. Digamos 
que é um esquecimento, uma irrefle
xão, nunca, porém, um ultrage á san
tidade infinita de Deus! ... 

Insensatos!. . • Pensais, talvez, que a 
Justiça Divina aprecia o peccado com 
a estupida indifferença dos homens que 
o . commette, vós que attenuais, aos 

vossos proprios olhos, a malicia da fal
ta, exaggerando a. severidade dos pre

mias eternos!? ..• 
Não! Por um só pensamento máu que 

acolheste em teu coração, foi o Christo 
abandonado a todos os tormentos da 
sua Paixão .. "Proprio Filio suo non per

pecit Deus, sed pro nobis omnibus, tra
didi& illu.w. ... 
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feminina é um abysmo capaz de sepul
tar a mais provada virtude, · Influindo
lhe o virus ,de irremediaveis defecções, 
Sêde chrlstãs, que o Christo, o Christo 
das nossas almas,. o Christo da nossa 
fé, o Christo das vossas dedicações, lá 
segue para o Calvario, e · a via dolo
rosa é tão longa, tãG, aspera e .tão dif
ficil, quando é intermina vel a malicia 
dos homens. 

Desde a sahida do Pretorio, Jesus não 
proferiu uma unica palavra.· Mas, eil-o 
que pára um instante. Vae falar, e sua 
palavra é para vós: "Filhas de Jeru
salem, não choreis por mini, mas por 
VÓS mesmas e por VOSSOS filhos, isto é, 
por vós, por vossos esposos, por vossos 
filhos, por todos aquelles que vos são 
caros. Porque "si assim é tratada a 
madeira verde, que ha de ser da ma
deira secca? '7 

Eu morro livre e espontaneamente 
.pela salvação dos homens: Mas, nem 
vós, nem vossos filhos, aproveitareis 
ela minha morte, si não fizerdes p~ni
tencia1 -si não chorardes os vossos pec
_,cados, porque, si a madei:.l:'a :verde, si 
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o Filho de Deué fonte de seiva divina 
e i,mmor.ta.11 é a~sim •tratado ;pela .Jus
tiça. Suprema e Indefectivel, que ha 
de ser .ào pecoador impenitente, a ma
deira secca, onde já .não circula a sei .. 
va sobrenatura.1, a. seiva de. graça. do 
amor e .di. esperança.? 

Filhos de. Jerusalém, chora,e ·por vós 
e por vossos filhos, que, ,si o Redem .. 
iptor lá. segue para. o Calva.rio, vae 
morrer -por vós e :por vossos filhos, 
para dar-vos a vida, a gloria e a eter• 
nidade do ceu .. 

Jesus é pregado na cruit' 

11 - Era a hora sexta. Jesus é crp 
cificado de costas voltade.s pa,.. 

ra e. insen~ata- Jerusalém, que o ha.~ 
:repellido. 

Eil-o, o Cord€iro [Prophetizado, • 
ima-rtyr divino da.s !lassas lnlqulde.desl 
Da ,cabeça,, das mãos, <los pés, de to
do o cor.po,. jorra-lhe o sa,n.gue en1. 
abundancia. Volvendo os olhos, J'esua 
procura amigos - amigos que o co'Jllal 
prehendam, amigos que lhe acceitam 

Jesus cáe pela tereeira vez 

9 - D~as condições era,m indis.pensa ... 

!; o sacrificio, ,amigos sobretudo que nãO,
~t lhe -esterilizem as dôres e soff-rlm.en

tos, perseverando no ca,minho da. per:• 
dição. Onde estão -elles? 

veis para que a. morte de Jesus 
nos fosse util e salutar; que morresse 
sem peccado e -morresse, como um de 
nós, na. qualidade de ,pecca.dor e cul
pado. Innocente e puro, convinha que 
o Cordeiro de Deus fosse jmmolado de 
tal modo, que o sacrifício volu,ntario 
parecesse, aos olhos dos homens, me
recido -castigo, que fosse tida por jus-
tiça uma. morte que só era extrema 
e infinita oa.ridade. 

Quanto ,m.ys'tierio ! Por isso mesmo 
que o Santo :por exceBencia é confun
dido com os pec-c-a.dores, deixa-nos a 
certeza. de que morre pelos peccado· 
res. e a prodigiosa effic.a-cia da sua 
graça elle a :vae mostrar incontes
tavel.1 

Jesus é despojado de suas vestes 

10 - Chegado por fim ia. hora extre
-ma do sacrificio, é J·esus i-ntei-

. ramente despojado das suas vestes, 
como quem jã. na terra nada lhe res
tava de .seu. Vendo-o assim de todo 
nu', adia:nta-se uma .. mulher e U.ran
do da Cabeça µm .veu, cinge ~ cor-po 
santissimo de seu Filho e...doravel. Era 
Maria ..•. 

Vendo-me ta ·m b e .m hu', des,pido 
de graças e de virtudes, sobra-me a 
esperança de que Maria sempre me 
ha -de proporcionar um veu de amor e 
de arrependimento, com que me cubra 
diante do eterno e in-exoravel Juiz. 

Sim, 6 Mãe S. S., fonte de amor e 
de bondade - faz-me sentir o balsa
mo da tua dôr, ensina-me a chorar 
comtigo. Faz que se inflame o m~~
cõração, para que, chorando e aman
do, chegue por_ fim a tornar-me grato 
a quem, por mim, padeceu ·morte af
irontos.a nos braços da cruz. 

Eia mater, fons amoris, 

Me sentire vi.m doloris 
Fac, u-t te-cum lugeam~. 

Fac, ut ardeat cor meu11 · 

Tu amando Christum Deum 
. U~ aibi :eomplaceam. 

,XIII 

Amigos, elle os tem que, mais cu(.. 
dosas do .proprio repouso e tranquilll• 
dade intercedem, com ,a, e_sposa. do:· 
Proconsul, pelo gesto opprll)lldo; mal 
as orações fervorosas, o culto pra.rttoo,i 
o devotamento efficaz e generoso slGf 
para e.s almas .simples ,e ingenuas: Ao:t 
pés de. cruz, eu .ltão os vejo! ..• 1 

Amigos, elle os tern que, iestemU• 
nhas dos prodigios da sua bond~e; ~ 
lamentam e desesperam, ante o_ Odia: 
blasphemo que o persegue,_ ppr .. toda: 
a parte, na ,sua doutl"i-na, ne'8 su~ 
instrucções, nos ministí-os da. sUa. igÍ-e-i 
ja; mas sa;hir a c:ampo. em d~esa. ·dOII 
seus direitos, é paro. os que não -temi 

· fazenda que accrescentar emprego• 
que perder, ·vantag,ens polÍtl,ia,s a. ooin• 
prometter. Aos pés ·da.1>ruz,, .,eÍt:Ílii(! : . .
:vejo'! .•• : 

:Amigos, elle · os t&m que, i:onvencl• 
dos das verdades suprema11 que • 
Mestre deixou em deposito à.. sua. Igre• 
ja, sa.bem -como ellas corõam ·.as v~ 
dades subalternas, que o. espirfr~. hu• 
ma-no pode descobrir. Mas tráll~mit• 
til-as ás gerações que surgem- pa:ra ct 
dia de amanhã, aoafàr as vozes i-nsen

da impiedade, as contrariam ou-- detur-a 

da impiedade, as contrariam · ~u ·. 'é!etur-, 
pam, não é obra para os braços Ug~ 
dos .pelo respeito humano., Ao~ iPê• ~ 

cruz, eu não os vejo! .•• 1 

Amigos, el!e os tem po~ d,r; 
-compaixão esteril - e.nte esse homem 
que vae morrer coberto de .sa,ngue tf 
de lama,. -injuriado ,pelos algozes, e.pu~ 
pado ;,pel<a,. prnltidão, .pregado em u-8* 
..,pati~~lo .infamante .. Mas, sem compre,,, 
h~~der os mysterios de. Paixão de Je-, 
s~s, derramam algumas lagrimas tt· 
nao .reformam a su,a vida, não ousarq 
tomar uma resolução forte e generosatil 
que lhes a;isegure a participação na; 
obra heroica do Redemptor. Aos p6'1 
da cruz, eu não os vejo! .•.. 

~- Emquanto uivava. a. multi-dão comà 
bando de chacaes aedentos de sangue 
dos labios de Jesus cahia uma paia,! 

, {_C.onclue :na, _7,a. 11!1 .. l) --

XIV 
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Çongresso contra a tuber

culose 

REALISAR-SE-A de 21 a 28 de 
Maio proxlmo, na Capitai da 

Rê.pub~ica. o 1..0 Congresso Na
.:--il)nal oontra a tuberculose, pro
JllDViclo pela. Sociedade Brasileira 
pi.troei.nado por s. excia. o sr. 
Frell!dente da Republica. 

NOTICIARIO DA SEMANA 1 
O Discurso ~e Daladier;Í 
-----------} 

o discurso do primeiro minik 
tro da França, definindo a posi~1 
ção do paiz em relação ás reivin-./ 
dicações, reaffirmou a intençãQj 
de nada ceder á Italia. do seu~r . 

~inisterio da Justiça 

PROCEDENTE de Poços de 
- Cslãas,. est.eve no dia 25 nes

ta Capit:r.1 o sr. Ministro da Jus
tica. s. exclA. visitou o sr. Inter
\';ntor, que retribuiu a visita. A' 
tarde do mesmo dia, o titular da 
pasta da Juatiça esteve em visi
tll. á Faculdade de Direito. S. 
Excia. proseguiu viagem para o 
Rio, viajando pelo Cruzeiro do 
Sul. 

Navegação Costeirà 

O . sr. Ricardo Jafet acaba de 
· adquirir na Inglaterra alguns 
navios para a navegação costeira 
do Brasil. .Aquelle armador de
clarou que os navios já. foram 
entregues, devendo fundear. den
tro de uma semana, em aguas da 
Guanabara. Commandam esses 
navios os capitães Hercolino Cas
ca:·cto. Democrito de Carvalho e 
E. Tamborim de Ca1,vall10. 

Centro Nacional de Pesqui

zas Agronomicas 

Q technico agricola Gustavo J. 
. Pischei·, rc,ccmtemcnte chega-

do á Capital Federal contractado 
p.-,b governo da União, vae ser 
1:omeado director do Centro Na
clofl:i.l de Pesquisas Agronomicas, 
sn-Yiço que .::ontrola todo o ser
vico de experimentação agricola 
do Ministcrio da Agricultura. 

l\linistro Oswaldo Aranha 

REASSUMIU dia 27 p. p., as 
funcções de Ministro do Ex

!Rrior, no Palacio do· Itamaraty, 
o sr. Oswaldo Aranha. 

Pouco antes das 13 horas o sr. 
Freitas Valle, Ministro interino, 
dirigiu-se á residencia do sr. Os
waldo Aranha, afim de o acom
panhar até o Itamaraty, onde 
deveria transmittir as funcções 
que vinha · exercendo interina
mente. 

O sr. Oswaldo Aranha foi re
cebido no Itamaraty pelos Mi
nistros da Marinha, da Fazenda, 
e per altas autoridades civis e 
mll!tares. O sr. Freitas Valle ao 
transmittlr as funcções de Mi
nistro de Exterior, saudou o ti
tular effectlvo, que respondeu 
agr'."ldecep.do. 

========-= .... ~=-= ..... =.,=, 

!
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Dr. Durval Prado ' 
Oculista 

R. Sen. P. :E:gydio, .15 - S. 
513114 - 14 a 17 horas 

Telephone 2-7313 ---- ..,.., ~~ ..,.., ,..,.. .....,,..,.,..,,.~,., ........ 

PRECISANDO 
DEPURAR· 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Noticias economicas e 

commerciaes 

e Emprestimo do Banco do 
Brasil. o sr. Presidente da Repu
blica ass!gnou o seguinte decreto
lei: 

"Artigo unlco - Os empresti
mos que o Banco do· Brasil foi 
autorisado a effectuar· pelo de
creto n.0 1. 002, de 29 de Novem
bro, de 1938, poderão destinar-se 
ao pagamento hypothecario de 
qualquer duvida. de · agricultores 
propr!etarlos de immoveis, con
trahida até 31 de Dezembro de 
1937, desde que devida.mente com
provada por escriptura publica, 
instrumento da circular constan
t- do registro publico ou de li
vros commerciaes autheriticados, 
títulos protestados, decisão judi
cial ou qualquer outro meio de 
prova em direito, admitido e jul
gado idoneo pelo Banco." · 

e importação de machinlsmos 
pelo ·Brasil. Um dos aspectos mais 
animadores do commerclo exte
rior do Brasil é a crescente im
portação de ma.chinismos. Porque 
quando importa estes artigos não 
é dinheiro jogado fora, mas é 
capital que mais cedo ou mais 
tarde começa a dar juros, ex
pandindo a producção industrial 
brasileira. 

No anno de 1938 a importação 
de machinismos pelo Brasil as
cendeu a 1.104. 000 contos de 
réis. 

e, Algodão. Segundo informa 
um orgão argentino, o governo 
portenho está grandemente im
pressionado com o exemplo dado 
pelo Brasil no tocante ao melhor 
aproveitamento dos tecidos de al
godão no er.campamento dos pro
duetos desttnados á exportação. 

o Immigração. Noticia-se que 9 
Estado de São Paulo pretende re
ceber 50. 000 immigrantes portu
guezes para os trabalhos agri
colas. 
· o Estrada de Ferro Brasil
Paraguay. Ao seu collega das Re
lações Exteriores o · Ministro da 
Viação officiou, communicando 
ter o Presidente da Republica 
posto á disposição daquellc Mi
nistro o Eng.º Ma.rio Leite, afim 
de proceder ao reconhecimento do 
terreno comprehendido entre as 
cidades de São João e São Joa
quim, para a construcção da Es
trada de Ferro Brasil-_Pàraguay. 

• Safra algodoeira do Estado 
de São Paulo em 1938139. O Di
rector do Serviço de Economia 
Rural levou ao conhecimento do 
Ministro da Agricultura que, se
gundo informações do Chefe da 
Commissão de Classificação do 
Estado de São Paulo, a safra de 
algodão daque!l') Estado no anno 
agrícola de 1938139 poderá ser 
avaliadá, conforme ás condições 
Ide tempo.'. e estado geral da la
vourá, em 245 a 248 milhões de 
kllos de álgodão em pluma. 

Segundo ainda calculos daquel
Ia commlssão, a area occupada no 
Estado com a cultura algodoeira 
póde ser avaliada em 330.000 al
queires. 

• Horas de trabalho dos ferro
vlarios. O ministro Waldemar 
Falcão dirigiu ao seu collega da 
Pasta das Rela<tões Exteriores um 
aviso agradecendo a remessa da 

BRASIL j A situação na Hespanha 

A PôS 33 dolorosos mezes da 

copia do Officio da Repartição 
Internacional do Trabalho, sobre 
a convocação para o corrente mez, 
em Genebra, de uma commissão 
technica preparátoria destinada 
ao estudo das bases · de uma re
gulamentação internacional da 
reducção das horas de trabalho 
dos ferroviarios. 

Noticias Militares 

e 5,ª Região Militar. Será in
vestido do commando da 5," Re
gião Militar, o general Christo
vam Barcellos, que irá substituir 
o general Manuel Rabelo, desig
nado para Director da Inspecto
ria da Engenharia Militar. 

e Reserva. Solicitou transferen
cia para a reserva o coronel de 
Infantaria, Armando Ribeiro. 

e Fabrica de aviões. O minis
tro do Trabalho encaminhou ao 
seu collega da Viação, em origi
nal e com os documentos que a 
acompanham, visto versar assum
pto affecto ao Ministerio da Via
ção, a carta. em que a Societé 
Continentale Packer, de Clichy, 
França, se propõe a fornecer para 
a fabrica nacional de aviões em 
Lagóa Santa, Minas, installações 
destinadas a assegurar, por pro
cesso chimico, protecção efficaz 
contra a oxidação das partes me
tallcas dos a viões. 

3 Noticias 
do Brasil 

gu~rra civil ma.is cruenta, 
terminou no dia 29 virtualmente 
o conflicto hespanhol, com a ca
pitulação de Madrid e Valencia. 

Depois da offensiva fulminante 
da catalunha, os republicanos 
desmoralisados foram pouco a 
pouco entregando os ultimas re
ductos ao general Franco, até a 
entrada triumphal das forças na
cionalistas em Madrid. 

Já no dia 28 os nacionalistas 
occuparam e assumiram a direc
ção de todos os serviços da Ca-
pital hespanhola. 

1 PORMENORES DA : 
f OCCUPAÇÃO DE.: 
1 MADRID ~ 

A primefra demonstração de 
autoridade que as forças nacio
nalistas começavam a exercer no 
sector de Madrid foi o vôo de 

1. VISITA Esteve em São uma esquadrilha de aviões que 
Paulo, em visita .saudava a cidade com manlfes

official, o sr. Embaixador do Ja- tações d~ alegria. 
9 s: Visita ao Ministerio. Esteve pão junto ao governo do Brasil. Os officiaes do Commando su-
no dia 28 p.p. em visita ao Mi- perior que iniciavam a occupação 
nistro da Guerra, o sr. Hugo Sola. 2. Consul E' novo Consul em varios pontos deram ordem 
novo embaixador da Italia no ----- geral da Colombia para que os theatros e cinemas e 
Brasil. O diplomata manteve. de- em nosso paiz, o sr. Octavio Ar- outras casas continuassem a func-
morada palestra com o titular da chila. ciona·: normalmente. O primeiro 
Pasta da Guerra. serv:ço de ordem foi estabelecido 

3. JAZIDA Foi descoberta, pela policia especial dos nacio-
(11 Defesa anti-aerea. Já foram ______ perto de Goya- nalistas. 
devidamente installados e estão nia - Goyaz - .grande jazida As brigadas começaram a dis

tribuir generos alimenticios. Foi 
distribuido tambem grande quan
tidade de fructas e doces. 

em funccionamento, no campo 
dos Affonsos; o Centro de Ins
trucção de Defesa Anti-aerea e 
o Grupamento Escola Anti-aerea. 

USE SO'MENTE 

d~ malacacheta. As amostras dão 
impressio d~ se tratar de mine
rio de primeira qualidade e de 
facil extração. 

HOMEOPATHIA 

Ao estabelecer suas relações di
plomaticas com Burgos, o gover
no francez declarou que reconhe
"cia todos os direitos da Hespa
nha na Europa, na Africa, no 
Mediterraneo e no Atlantico. 

Do ponto de vista militar, a 
Hespanha occupa agora uma po
sição elevada entre os exercitos 
continentaes, porque dispõe de um 
exercito de 800 . 000 a 900. 000 ho~ 

do Dr. ALBERTO SEABRA ) 
-um nome que representa uma garantia. 

~ roens de tropas adextradas du-
~ 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A '1~ rante dois annos e meio de lu-
S. PAULO tas e de um Estado Maior de of-

ficiaes · jovens, com excellente ex
.Jt. periencia nos campos de batalha. 

EXTERIOR 
Os círculos officiaes "yankees" 

limitam-se. a dizer que o governo 
de Washington ainda não ado
pto11 uma resolução sobre o re
atamento das relações diplomati

Situação na EurGpa Central Polonia lutará até derramar a cas co;n a Hespanha. 
ultima gotta de sangue." Temem que ainda sobrevenham 

DEPOIS da annexação de Me-
mel, a Allemanha está occu

pada em consolidar e orgànisar 
as vantagem que obteve tanto em 
territorio como em habitantes e 
material de guerra. 

No e .• ,tanto já se esboçan1' 
grandes inquietações pela sorte 
de Dantzig e do corredor polonez, 
iJOis que se considera certa a im
medlata occupação de Dantzig 
por parte da Allemanha. 

Os círculos nazistas admittem 
que os actos anti-allemães prati
cados na Polonia decorrem das 
obrigações do tratado s o b r e 
aquelle corredor. 

E cm varsovia, varios estudan
tes fizeram manifestações anti
nazistas, tendo sido presos alguns 
desses jovens. O general Ridz
Smigly, chefe do Estado Maior do 
Exercito Polonez falou: "por seus 
direit1>0 de fronteira e por sua 
indr ,ctencia polltlca e econom!
ca, assim como por sua honra, a 

A Polonia, seguindo o exemplo graves acontecimentos motivados 
da França, c~a~ou ás fileiras um por represalias contra os repu-
1.umero sufflciente de 1eservas, 1 blicanos, conflicto entre as di
co~o pream~ulo de um~ ~obili- versas facções nacionalistas e pro
saçat immediata de 4 mllhoes de longamente das complicações in-
soldados. ternacion;es, devido á rivalidade 

Concorrendo para o quadro eritre a Italia e a França, a AI
negro da Europa Oriental, no dia lemanha e a Inglaterra. 
28, as tropas slovacas · abriram 
fogo contra as forças hungaras, 
na região de Kiskolon. 

Não obstante as negociações 

O discurso do Duce 

entre os dois paizes em litigio, CAUSOU · -
continu~.M os combates encarni- nnpressao mais ou 

. menos bôa, principalmente 
ç.ados contra os respectivos exer- na França O d· d M · 
citos. . . , 1scurs? e usso-

Muitos observadores da situa- !mi. Em eStYl? ambigu~, q~e se_ 
ção na Europa accusam Hitler de I presta tanto a uma boa mter
ser O causador da perturbação na pretação .. no sent_ido _de ser~m 
Eur9pa central, pois que para abrandadas as ex1genc1as italla
dividir a Tcheque-Slovaquia não. nas contra França - como tam
hesitou no repugnante papel de bem em sentid,1 pessimo, am q~e 
explorar as rivalidades raciaes se deno~a uma linguagem dcs
cntre checos e slovenos ..• Dessa abrida em repisar as reivindica
divisão resultou a absorpção da ções italianas, o· discurso do sr. 
Tcheco pela Allemanha e a guer- Mussolini teve grande repercus
ra entre a Slovania e a Hungria. 1 são na politica muridial. 

ritorio. ' ' 
o Sr. Da.ladier affinnou . 

a França unida para sua defesa! 
contra qualquer ataque dos · se~ 
inimigas. 

Os jornaes totalltarios mo · 
traram-se _:Irritados com a oraçãG! 
do chefe do governo francez, cujal( 
attitude elles mesmos declarara.ni( 
11:ªis energica do que previam. 1 

8 Noticias· -
do Mundo 

1. ELEIÇÕES Preparam-;· 
' em França. 

o Senado e a Camara para a 
proximas eleições á presidenciali 
da Republica. ., 
2. _ADHESÃO Noticia - ~1 

que prova•' 
velmente Burgos teria adheridO'. 
ao pacto anti-komintern e que já/: 
teria sido rectigido o protocouo dw 
adhesão. · ' 

3 ., INTERCAMBIO Annuti-. 
eia - s!#i 

que foi firmado o accordo "Clea-,, 
ring" entre a Slovania e a AJ!e .. : 
manha, que visa o intercambio: 
commercial immediato entre 01 
dois paizes. 

4 .. DEPRESSÃO Causott· 
enorme 

inquietação nos meios ecol).omicos 
de Nova Yor-k, a grande depres .. -
são do mercado de valores, ·no-,. 
tando-se que o' dollar esteve re-, 
!ativamente fraco em compa.raçãO'. 
com as moedas européas, maxime 
com os francos francez e suisso •.• 

1 

5. ACCORDOSN~ticia-se ~i 
________ accordo com--

mercial entre o governo allemão 
e o governo hollandez, bem, como 
entre a Alletnanha e a Lithuariia, 

6. A\JDlENCIA o Papal 
con ce deui 

dia 24 ao Frei Martin Gillet, su .. 
perior Geral dos Dominicanos, 
uma audiencia particular que foi" 
bastante cordial. Ao terminar . aJ 
audiencia, Pio XII enviou sua. 
benção paternal á França. · 

7. BEATIFICAÇÃO 

Os circules religiosos do Vatl-, 
cano asseguram que a beatifica .. 
ção da veneravel Emilia Veler, 
já autorisa.da por · decreto, será 
3lebrada em Maio. 
A canonisação de Eufralia de 

Pel!etier se realisará juntamente 
com a da bemaventurada Gemma. 
Galgani. 

8. POSTAL A Africa do 
Sul, n Belgica, 

Portugal e Colonias, Irlanda, In .. 
c'ias Btitannicas, Yugo-Slavia e 
Siberia, já estão representadas no 
Congresso Postal Universal qu$ 
se realizará em Buenos Aires. 

-·· 
FRACOS e j 

,ANEMICOS f 
;' TOMEM ' 1 

;- VINHO : 
CREOSOTADO/ 
de JoãÓ da Silva , 

Silveira ! 

GRANDE TONICO 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo Indicador P f B li . 11 GYNECOLOGJA r O I S S I O n a Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molestlas de senhoras, 

fraça da Sé N.0 3 2.0 andar DR. DR. VICENTE BALZANO 
Sala 13 

CARLOS l\lORAES DE 1 
ANDRADE 23 - D E N T I s T A s 

Rua Benjamin Constànt, -
4. 0 andar - sala 38 - Phone 2·1986 l _____________ _ Raios X _ Cirurgia - Diathermia 

· - Vitalidade Pulpar 

· Cons.: Rua. Sen. Feijó, 205 - n.0 

Predio Ita.querê - Phone 2-2741 
DR. RENATO L. MORAES Resid.: Rua Alfredo Ellis N.0 30Ji 

Molestia.s das crianças 
Cons.: R. Libero Badaró, .488 

Das 2 as 4 horas 

Pllone 7-1268 
Cons.: das 10-11 e das 14 ás l'l. 

Dr. Plínio Corrêa de S. PAULO 

Oliveira 
DR. PAULO MORETJ;SOHN 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 DE CASTRO 
s.0 

- Sala 323 - Tel. 2•7276 · R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Quintlno Bocayuva N.0 54 
i.O - Sala 319 - Tel. 2-0035. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
liua Benjamin Consta.nt N.0 23 

4. ª an<1ar - Sala 38 
Phone: 2-1986 · 

DB. FRANCISCO P. REIMAO 
HELLMEISTER 

Phone 2-6769 S. PAULO 

Dr. JOSE' EGYDIO BANDEIRA 
DE MELLO 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 
6.0 andar - Sala 6. 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias conectivas. 

R. São Bento, 224 - l.º a.n.dar -1 Rua. 
1( 1 " ~hj)11e lMZ9~ • S. :PAULQ( 

Libero Badaró N.0 641 
SAO PAUL() 

DR, CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião l>entlsta 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especial!dades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras artatomicas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 anda!:, s1 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldó Bartholomeu 
Ctrurgláo-Dentlsta 

nua. da Liberdade, 512 - Sobr. 

Telephone 2-1346 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. CelestinQ Bourroul 
Residencia: Largo S. Paulo, 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: '.R. Quintino Bocayuva, 31l 

Das 3 ás 5 horas. 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

DR .. VICENTE DE OLIVEIRA 
RATIIOS 

Da clinica Obstet:'ica. da Fa
culdade - Clinica Medica. -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras ....: 
Cons.: Rua xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das .13 ás 
15 horas Res.: Avenida 
Tumalina, 90 - Tel. 7-0401 

DR. M;\.RCOS VINICIO 
l\lOREIRA 

Raios X - oiathermia - Clinica 

• DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Molestias do App. Digestivo e 
Cirurgia. - Vias urinarias - Ondas ano-rectaes. Hemorrhoides, fis
curtas. - Cons. R. Quintino Bo- suras, etc. - Cons. R. Benj. 

467 l cayuva, 36-4. and. si 53-55-56. l Con st.ant, 51 - das 2 ás 4 horas. 

Dentaria em Geral. 

Rua Frederico Abranches n. 
<vrovlsoriamente) . . 

:relephone. 5-~4'Zf 
Tel. 2-9566, das 14 ás 16 horas. Phone: 2-1693 - Res, 5-3332. 
Res. 'l'el .. 7'-5265 - s. PAULO " P .A.ULO 

sabbados. 10-11. 

HOMEOPATHIA: 
.DR. REZENDE FILHO. 

Ex-Assistente do Dr. l\lurtlnhfli 
Nobre 

Cons.: Rua Senador Feijó, 2011 
2. andar - Phone 2-0839 

Das 15 ás 18 horas 
Resld.: Rua Castro Alves, 59'.t 

Phone 7-8167 

PROFESSORES 
PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 
pela Universidade de s. Paulo. 
Aulas particulares de: Mathema• 
tice., Physica-Chimica, H. Natu• 
ral, Musica e demais materias do 
--- Curso Gymnasial. -
AVENIDA RANGEL PESTANA 
N.0 257-~h.one 2-5402-S, ~AULQ. 
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síín·amo;r«-X1>ru ·al-193g' '1 ·-
(Continuação da. 5," pag,) ...t..s 114 es,4,a.ço-es da vi-a Sacra nos Ser·mo-es instituições,: esquecou-se o costumei 

,.._,ra. de perd~o: "Paé, perdoae-Jhes, por• ... ~ A- .1. .. _ 1 ..&&& nooional; mas o exemplo não passa e 
,9ue não_sabem ~ ~ue fazem." í. da Paixao de Dom. Duarte ia doutrina ficou., -

o Chi,sto crucificado é Nosso se- , , . Não tendes, acaso, :nas prisões do 
ruior senhor que a tudo nos obri - vossó coração, algum cr1mmoso a per-

- •. ínquebran'tavel justiça, Deus tambem resiste aos desenganos -e 1llusões da vi- caloo.r aos ;pés as ·cousas mais·-..santas,.·. doo:r, um inimigo a quem restituir a.a 
15ª, ;porque tudo lhe devemos. de incontestavcis misericordias., da, cujos traços se não apagam nun- os sentimentos mais sagrados e vene- boas graças da vossa amizade'? 

O Christo flagellado e nu' é o Bom Si as minhas faltas te movem a ·l()U• ca, ainda nas a.Ima,s mais aviltadas, randos., Si o coração lhe pulsa ainda Si, em dia de hoje, collardes na ima• 
;Jesus dos Peidões, não simplesmente nir-me !,em -piedade, valem pa.ra per- é O amor do filho iJOr sua mãe - ins- ao pronunci!vr o nome de Maria, si lhe gom sacrosanta d·e Jesus labios man
,clo perdão, mas dos perdões que implo- düê.r-me os méritos <;la tua Paixão. piro.dora dos primeiros esforços, das presta um culto pallido, embora, de ch•ados de odio, não sereis dignos da• 

· iram as nossas fraquezas, dos perdões Eu sou como o Filho iJrodlgo, Ve- virtudes viris e das resoluções supre- a,mor e veneraçãi - eu o creio - esse 
· b b ed t s insacia quelle que, perdoando aos seus inimi• 

que iremos e er, s en ° • - n-ho de Jonge, da região' longínqua Elo mas, balsamo delicioso :nas dôres mais homem não está de todo rperdido ;para gos, vos ;restituiu ao amor e aos ca• 
rpecca o. rago, er1 os o ,;amm o, pungentes, compensaçao as rperdas o ceu. as s e egou ao ex remo a -9:Jnhos de seu Pae Eterno., t=:·s, na3 chag,as·,bemdktas. de .. J-esua d T f ·d d · h - d M I h t d 

clflcado, os pés en&anguentados, o coração em irreparaveis iris de esperança, quan• blasphemia contra a Virgem das Vi-r- Que 
O 

dia de ihoje seja um dia, de 
Jesus ·mó~·na- cruz i, trapos vis e ia,ndrajosos, a alma desola- do já nad; se espera da pa?:'te dos gens, contra ia mais perfeita e oori- . P rd" 

· da e as mãos vaslas. Tenho fome e sê• homens e o ceu -parece -surdo a.os-nos- nhosa das mães oh então - não ouso ;Jubileu.- _e ª0 ipara os nossos mimi-r'.12 - Eraim ,tres bor-as da .tarde.'t.v-m, · ff. 
1 

' é 
1 

t gos., P.erdao rpara todos aquelles que a · ,-· · de de justiça, e desfalleço · :no esque- sos clamores., a 1rma -o _-ma,s . (luas cer a a sua --- nos offendetia.m., · · · 
· consummaT-se a- obro.-. da-Re- aim-ezrto e no abandono. Os anjos p,a-s- E J F'lh · t t J condemnaçao eterna, -porque Jesus é : _ _ _ • ___ _ __ . . . . 

Í-1empção. saram por mim e não me reconhece- esus - i o··ommpo en e, e e- mais cioso dos credi'tos de sua Mãe,-,. ""~~·' ... ,t""' :: ""',....,,_,.,,, • .,b':' =
1
·••

1
• ·• • .t ... 

. No silencio tenebl/OSO,· que• era como sus - Filho sapientlssi-mo, e Jesus - . . . ,v1vo , e """'oramos su ,,.anc a mcn e 
!ft-.rotesto da :naturelllQ. revoltada, Jesus D.'am; viram-me os ,pecca.dos e cuspiram o Verbo de Deus', a caridade :por es- do 

1
que scnsivel _ás_ ~nJ=iais que !PeS-< ~resente oo SSmo. S-a.cramento dà Eu• 

(;e queixa do abandono a que se· acha sobro ª minha desgraço.., sencia, só encontra de ,precioso, rico soa -~ente ~e _1h:,_ diri~em~--~~----- cho:ri-stla. Memorial da Pail~ão e Mor• 
'iexposta o. sua humanidade santa; Eu sou .como o Filho ,prod1go., E, bello, inestimavel para dar á sua, Mãe, Maes chr1stas. Perscrutae o coraçaó te do Redemptor; ahi está. a minha 
;queima-lhe a,s en:tra.nhas a sêde dos , poi·s o Imitei no seu descaminho, como na hora e&trema da agonia, a :parti- de vossos filhos, sondae-lhes os movi-·. luz, 0 meu alento, ,a minha vida. Ahi,_ 
~rucifica.<los _ sêde que era nelle O ' elle me volto ;para ti de toda a mlnh1l. cipação da sua cruz, ó soff-rimento do mentos, segui-o no desvario de encon- num só instante de intimas expansões,· 
)desejo ardente da sé.1vação das alma•s; · alma, de todo o rneu coração. Oalvario., tradas aspirações, Si elle já !Ilão vil9ra encontro eu mais [uzos que na lição 
'"'cceita O vl-nagre "·Ue lhe offerecem "Surgam et íbo ad Patrem meum". Q no doce nome de Maria, o vosso filho de ,todos 013 doutores·, o.hi, num só, ,... ... ueixae-vos e.gora das vosso.s :peque• 
;IPOr ultima irri-são: declara cumprld•as Ha do ser íormldavel o esforço:· está morto morto para o vosso acto de fé e de aoondono, encontro 
1_ • h nina.~ maguas, :por vezes imaginarias, t 
'fl.S propheclas e sa.U11feitos os decretos mais que 1-sso · a de 13er a tua graça. qua,sl sempre accrescldas pela vossa e.mor, mor o ,para O amor de Deus; mais alento que em tudo quanto m@ 
\do seu Eterno Pae, Encontrarei amigos e companheiros immortlflcação, Indubitavelmente fi. morto para as nobres aspirações da. possa O mundo offerecer de mais glo-

1 Tudo está consummado;" "Consum• que zombem da minha fraqueza; mais h vida; morto i{)ara as esperanças da rloso e eed-uctor,· ahi, em umia só com-i as dos vossos proprios actos, talvez 
1matum est." prezada me ha de ser a tua bençam eternid-ade; morto para o :mundo ~ . munhão, encOIItro eu anais vida que r- dos vossos pE!ccados, quando Jesus en-
r Depois, danào um grande grito, como a protecção de Marioa., a companhia tende não poupar á suá Mãe o ei;;pe- morto para o ceu., em t-oda-s as venturas 9.ue o mundc. 
,,=ra chamar a morte que não ousaria dos· anjos da tua côrtc., 1 d Ca n_romette e não ll'ª8'liza.,. ,.,- ctaculo do oroso o !vario, ipor :não J a. v 
"'"'.proximar•se do Auto~ da vida, en- Ha do ser já, hoje mel/mo, nesta · esus ê sepultado · Puzeste em meu cora,,ão um lllão se\ _,, • privai-a da sua joia mais custosa, mais "' 
,t;rega a sua alma inas mãos de Deus Paschoa de tão doces recordações. A brilhante., " q.ue de grande e de infi-nito que faz 
focli-na ,a cabeça e dá o ultLmo sus: prudencia mais vulgar aconselha-me ia 14 - Out-róra, em dia de hoje,- o a minha felicidade e faz o meu tor• 

- d · ta t - Eil-a de ·pé. Quando todos os mais JPiro., nao emorar um ms n e a conversao mais al'to a·cpresentante da na.- mento,. e eu sinto que só em tl en• 
• · h J H · ,. · d santos e mais radicados affectos hou-"Et inclinato ca.nite, . -emisit spiri• da mm ª ª ma. OJe " am a tempo: ção descia da majestade do seu thro- ·contva:rei o alimento substancial que 

., · J - d t d "S t vessem desertado do Calvario, Maria d;um". ama.n w. po e ser ar e, urga.m e no imperial para vir adorar um Rei conv.em á minha natureza., 
jb d P nt " SSma. ahi estaria ainda, gemendo e , 

Senhor! A' .ponta de lança, varou-te O ª ª rem meum. mais Rei do que elle, porque ungido O' Jesus, 6 vida mi·nha, viva eu pol'. 
D d t 1 •t t t d chorando, mas cooperando generosa-

!llm soldado o Coração santíssimo, don- es e cs e ns a,n e, e para o o o mente na redempção da humanidade. em seu proprio sangue. Ao levantar- teu amor e -para teu amor, até que me 
.ie brotassem, abundantes, :novas e in• sempre, cm tuas mãos bemdltas, em se do pavimento sagrado, sahiii. o mo- possas dar um dia essa v!d,a gloriosa. 
~xauriveis fontes de graça. E foi esse -teu coração santíssimo, -entrego a mi- Mas ª maior desgraça que só encon- narcha ia visitar as prisões, onde ge•. que os ,poetas sa,grados puderam can• 
)Soldado o 1. 0 apostolo da tua fé, .pro- nha alma, 0 meu coração e a minha da perversld·ade humana, é ª condem- mem os condemnados da justiça hu- ta'r, mas que excede a tudo quanto 
,jclamando •. tua Divindade.- vida. "Im '. manus tuas, Domine, com- nação de um filho nos braços de sua mana, e, orgão autorizado de todos pode conceder a mtnha alma, a tudo 
i Nós tambem, acreditamos e :proclü· mé'ndo splritum mcum." Mãe, brasileiros, concedia o perdão de um quanto ipode desejar o :meu coração. 
~amos que tu' és o Filho de Deus, Jesus é descido da cruz Póde um homem aberrar 'todas as criminoso, -0m memoria da Sa.gra<la "Adoramus te Christe et benedici• 
13oberano Senhor dos nossos destinos, 13 - O 1. 0 affecto que desperta no crenças de sua mocidade, descer ao Paixão de J-csus Christo.. mus tibl quia :per sancta.m ~ceIXl 
Redemptor e Salvador :nosso, Deus de coração do homem, o que mais fundo do abysmo de todas perversões; Passaram os tempos, passaram as tuam redemisti mundum". 

(orno são sagrados 
, O Padre Wi!cock, jesuitit in
~lez, pa,rtlcularmente informado. 
111as questões nisse.s e que se oc
lCupa particularmedte cm asse
gurar o ·santo Ministerio ·nos 
e.mblentes russos extrangeiros, 
fez revelações sensacionaes no 
icorrer de um discurso feito em 
Charlton Cumhardy, na Ingla-

. terra. O thcma era.·,a persegui
\ ~ão religiosa e a situação ·-do 
cléro catholico n,a nussia Sovle
tlca •. Começou a dizer que tinha, 
podido conversar com um Bispo 
,:vindo da Russ~a.- \ 

Este prelado heroico infor
·mou-o que de 500 sacerdotes ca
;tholicos que contava a Russia 
Sovletica, 250 morreram no.s pri· 

, sões ou em campos de concen
\ tração, 
! Só dois membros do cléro ca
; _thollco podem hoje offcrecer o 
, Santo Sacrifício: um em Mos
: ~ou, outro em Lenlngrado. 
· No inicio da Revolução, havia 
em_ Moscou 460 -santuarios. Hoje 
existe vinte e.bertos aos fieis. O 
governo pensa que quando es
tes retornarem á patria dirão 
que não existe na Russia perse
guição religiosa. E' pre.ciso evi
tar a todo o custo, dizem os che
:fes vermelhos, que a opinião pu-

os Bispos na Russia 
blica int<irnaclonal sej-a informa• 
da, com exactidão, sobre o que· 
occorre cm realidade. 

"No emtanto, bastam alguns 
factos, diz o Pe. Vi'ilcocl,, para 
estabelecer esta realidade. Pou-

. co tempo faz, encontrei um Bis
po oatho!ico que estivera seis 
annos cm prlsll.o. Narrou-me 
que fôra encarregado do Santo 
Ministcrio em parochia nos ar-

rabaldes de Moscou, Uma tarde 
um desconhecido apresentou-se 
cm sua casa, pedindo para fa
lar-lhe a sós. o desconhecido re
velou-lhe que fôra encarregado 
pelo Santo Padre de sagrai-o 
Bispo. 

O Papa queria sagrar a.Jguns 
bispos na Russia para que se 
pudesse administrar secreta
mente o Santo Sacramento doa 
Ordem a novos crentes e asse
gurar assim a continuidade do 
Sacerdocto Catholico na Russia. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALJDADE 

. Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas . .. 
Bi_scoutos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1,629 (Perto da Avenida) - Phone 7·0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BR!G. LUIZ ANTONIO, 2,098 - (Em frente á lgrej~ 

lmmaculada Conceição) - PI-IONE 7-5453 
(llstribuiclores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Caridade 
(Conclusão da 1,ª pag.) 

horrendas visões, como fossem os 
peccados do mundo, a impiedade 
dos judeus, a desgraça dos pec-

(A nata das manteigas) 

Suprema 
vós adoramos o Ser supremo, a 
Bondade mesma, o Amor infi
nito! Sois Deus verdadeiro. 

0s Bolchevistas conseguiram cadores, a defecção dos discipu
descobrir •:1lgo sobre esta sagra- los, o abandono do Pae, a sêde 
ção episcopal, administrada, no !ndesalterada, as angustias da 
emtanto, com todo o sigilo, e Agonia - "Minh'alma é triste 
prenderam o novo Bispo, sob a até morrer". 

Ao mundo, viestes cheio de 1 
graça e de virtude. Porisso, di-. 
zemos, ó Jesus! vossa obra é de · 
amor divino, amor que vos pren
deu e depois de preso vos con
demnou ao suppliclo; · amor que 
vos cravou ao madeiro, e a Deus 
entregou a vossa alma de inno
cente e justo. 

irnputaçüo de espionagem, Mas Nada para mlnuir, para suavi
o Bispo conseguiu fugir aos c:,.r- zar esse martyrio; tudo para tor
cereiros e voltou á. parochia. nar o soffrimento mais puro, pe

------------------------------ los requintes de indizivel cruel Deante do crucifixo, compre
hendemos a palavra do apostolo, 
in finem dilexit, amou até o ex
tremo, 

dade. 
Não quizegtes sentir, ó Jesus! o 

alivio da força que lucta contra 
a vlolencia e reage, mesmo quan
do vencida. E' consentido o vos
so soffrimento. Afim de pagar a 
divida dos homens, e apresentar 
á · justiça de Deus, uma sombra 
proporcionada de sofrimentos e 
expiações, entendestes, ó Jesus! 
de entregar-vos aos algozes e sor
ver aos poucos o calice amargo 
da vossa paixão. Voluntario, o 
vosso soffrimento é intenso e pu
ro. Já os prophetas vos chama. 

1 

vam o homem das dôres, vir do
lorum, como se vossa natureza 
humana, expontaneamente mer
gulhada em insondavel abysmo 
de soffrimentos, com este se ti
vesse identificado. 

Depois da Paixão dolorosissima 
que levou aos seus limites o vosso 
padecer, consumastes ó Jesus! o 
sacrificlo supremo, entregando 
vossa alma nas mãos do Pae do 
Céu. 

Na cruz, é o amor, a cauidade 
divina que soffre, expia, se im
mola pela redempção dos homens. 

Quando num acto se conjugam 
o sentimento da caridade e o sa
crifício da propria vida, está at
tingido o cimo da elevação mo
ral e da perfeição humana. Mas, 
aonde encontrar o martyr que 
possa reunir nesse grau sublima
do, a carid::.de e o sacrifício, rea
llsando o que de mais bello e 
perfeito se possa cumprir na ter
ra? 

Maria, a vossa Mãe, ó Jesus! 
superou os maiores martyres pe
los actos de st:a caridade .•• 

Maravilhoso Controle de Som 

Radiorgão 
64 Maravilhos-as Son,oridade.s 
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PREMIADA ESCOLA 
l'l'ALO-BRASILEIRA DE (}ôR'l'E 

AUTORISADA PELO ESTADO 
Acham-se aberta as matriculas para alfaiates até dia, 31 de 
março. Mensalidades 50$000. Cursos diurnos e noturnos. 

CURSO ESPECIAL PARA SURDOS MUDOS E A DOMI
CILIO, PROSPETOS E INFORMAÇÕES GRATIS, Rua. 
Wandenkolk N.0 54. (Esquina da. rua Visconde de Parna.-

hyba). São Paulo - BrasiL f Morrendo, porque o qulzestes, 
ultimastes, ó Jesus! a perfeição 
do vosso martyrio singular, do 
vosso sacrlficlo unico, 

* 

Mas o martyr que reuniu ca
ridade e sacrlficlo .. naquelle grau 
extremo, fostes vós, ó Jesus! rea
lisando, uma vez por todas, no 
monte Calvo.rio, ó que, cada dia, 
de modo mystico se reproduz em 
em todos os pontos da terra, no 
Santo Sacrlficio do altar. Por 
este acto, ó Jesus! o mais su
blime do mundo, recebemos do 
Céu o perdão, a paz e a vida _ 
a caridade suprema. 
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a Alfaiataria "Esperança" 1 
~ i 

Deante desse soffrlmento, não 
podemos esquecer o vosso amor 
sublime. São os dois elementos 
insepa.rave!s do sacrifício: o amor 

\.CASIMIRAS, BRINS E LINHOS que projccta sobre o soffriment-0 
sua luz intensa, seu brilho .im-

DOS mais modernos padrões V.· S. encontrará na menso: 0 soffrimento que expri-
me a medida desse amor. e Alb ' t Quem soffreu nesse madeiro, ·. asa - er o·. fostes vós, 6 Jesus! o meigo Na
:areno que seduzistes e conven-
cestes pela palavra. e pelo mlla-

39 gre; o filho de David, acclamaURGO S. BEN'.1'0 N.0 10. J 
~ · Phone 2-2336 
. \~},--~ .}t~ il !d>. L 

FREI GASPAR N,0 
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Um. discurso sem vida 
f/Jeney Sales 

No·-quadro geral da debilidade democratiea acovardada anté o Anno XII 
a\ianço totalitario na Europa, a Polonia leva~tou-se !Para. sustar 

São Paulo, 2 de Abril de 1939 Num. 342 
a marcha do Reich. 

A' preparação material une-<Se a espiritual, e o paiz encaI'a. 
~josamente a possibilidade da guerra, 

Ao mesmo tempo, após e. ,reacção da opinião publica illa In
glaterra e na ~ança, Chamberlain fez um discurso energko mas 
.va,sivo, e Dale.dier, em sua oração de quarta-feira, affirmou que 
• F1raaiça. nada cederá de· seu terrltorio.. · 

O que viu na Hespan~a um ~ispo norte-americano 
· · · O dioourao de Da.ladier foi -categorko, e ga.l'antiu estar a..Fra-n-
18, :preparada para todas a.a eventualidades. 

E' posslvel que assim seja, materialmente. 
· -· Espiritualmente não. Pelo menos não por obra do governo. 

Por me.Is categirica e .positiva que tenha sido a oração de Da
· ladier, faltou-lhe o essencial: alma. 

Tudo o que dl-sse nada valerá se a :perspectiva da guerra ame
drontasse os francezes. O proprio povo obrigal-o-ia a ceder,· 

Contra isso, na Poloni·a, apelle.-se -para a coragem do povo. As 
aelamações sã_o enthusiasta.s, heroicas. Já se falla na ultima gotta 
de sangue rpolonez. 

O que ha, de semelhante, na oração de Daladier? Onde uma 
palavra sobre a heroicidade de França, onde uma palavra. lembran
do as grandes fi,guras da,s epopée.s f.rancezas, ou um a.pello, um es
~mulo á coragem do povo? 

Nesse sentido nada tem o discurso, e é um dos ,pontos mais 
· fracos, capaz de inutilizar todas as suas affirmações. 

• 
Escola Remington 

Diretor: HERMINIO GOMES MOREIRA 
Cursos Praticos e Ràpidos de 

DACTILOGRAFIA 
Português, Correspondencia, Taquigrafia, Caligrafia, Calculo 
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Curso de Aperfeiçoamento e Secção de Colocações 
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•• 
A politica ~e C~am~erlain vista 

1.200 hespanhóes. A proporção da 
vocações religiosas é 'muito malá 
alta entre os catholicos de In .. 
glaterra, Irlanda, Canadá e Es-, 
tados Unidos. A me.sma propor ... 
ção existe para. o numero d~ 
monjas.· · 

Mons. Gannon, que collhe~ 
bem as condições de vida do ele-. 
ro dos paizes mencionados, afflr ... 
ma que o clero hespanhol é Q

mais pobre, mais modesto. sua 
cama, seus livros, vestes e. com ... 
modidade corporaes estão ínuito 
abaixo das do clero protestant.e 
e catholico da · Inglaterra e Es· 
ta d os Unidos. Relativamente 
âquelles, o clero destes ult!mos 
palzes têm vida luxuosa, pois um 
sacerdote hespanhol 'não póde 
nem sonhar em possuir seu pro
prio automovel, ter ferias ou 
viajar. Absolutamente, a Hespa .. 
nha não ê dominada pelo clero. 
Esta a:ffirmação surgiu da 1n .. 
glaterra, nos periodos em que as 
fontes IY.l. historia estavam enve
nenadas e. ainda é conservada i)or 
escriptores ,cucos escrupulosos. A 
crueldade communista e os àssas
sinios levaram 11. 000 sacerdotes 
e seminaristas á sepultura dos 
martyres. Os seminarios são ago .. 
ra hospitaes de sangue e os se"' . 
minaristas foram mobilisados, 
•tudo isso para que nestes 100 an
nos seja a Hespanha a nação ' 
mais desprovida de sacerdotes, o 

' que só não se darâ por verda• , 

p o r . u m lo r n a I f r a n e e z Madrid, como foi vista durante anno e meio pelas tropas nacionalistas, das margens do rio Man
zana.res, • que ~ em seus arredores, para a.final ca.hir em poder do General Franco, cujos ,sol
dados tem a fibra que nelles formou esse clero heroico e santo sobre o qual nos fala Mons, 
Qa.nnon, e. que apesar de tudo fará da Hespanha., mais cedo ou mais tarde, a. filha primoge-

nita. mais querida. e mais dedica.da da Igreja. Catholica.. 

delro milagre, que ella realizará, 
creando utn novo· e santo clero 
para as horas de maior necessi ... J 
cade. 

Te~miha Mons. Gan:iJ.on, dizen.,·· 
do que ao sahlr da Hespanha, na .. 
da encontrou como ecclesias• 
tico, que o embarace nem 
ni>, vida do. clero, nem na. 
direcção dos negocios espii'ítuaes 
da: Igreja catholica. Pelo contra- . 
rio, sahiu confortado por uma · 
Igreja que soube se conservar fiel 
a Jesus Chrlsto. "Agora, como 
Jesus soffreu o martyrlo, vejo a 
Hespanha, uma das filhas mais 
antigas e fiel da Igreja, escolhi
cl'.t pi,,ra ser vlctlma. da ferocida
de do communlsmo no seculo XX. 
Estes são os ult!mos que com 
seu sangue hão de vencer o novo 
perigo para a civlllsação catholi- · 
ca, para que as nações possam 
ficar ao amparo da fé, em ~egu~ 
,rança, 

-Como repercute na França a 
Mons. Gannon, bispo de Erie, seminarlo; '1.280 são filhos de -politica do Snr. N. Chamberlain Pensylvania, em recente artigo re- lavradores ou operarios, que na

j' Em. primeiro lugar cu.µi,pre ire- Essa ãncuria intern,a. corres- lata as suas impressões sobre a da têm. A Igreja na Hespanha é 
:111a.ltar,:que a. .attitude do eixo de- pondia a ,pblitica. externa dos Hespanha. a instituição mais populãi', · em 
~ocratico para é ·França. deve- ,planos.- Inicia seu artigo dizendo que qúe o clero enipdbrecido traba

l;ria. sei:'. mais decisiva; iPOr outro Pouco antes .das cri-ses actuaes sua visita destinava-se apenas sa- lha no meio de um povo pobre, 
! lado a. po!itica ingleza dirigida (Austria, região sudete., Tche-1 ber a situação da Igreja e da do qual procede. Fóra de suas 
, pelo sr. Cha.mberlain; é mais to- ca), a imprensa official aimun- christandade na Hespanha. devoções particulares, o sacerdote 

(

1.a_erante e leva mais ,a,,s tentati- ciava em grandes termos "Ata- Em vista do aluvião de noti- hespanhol trabalha facilitando 
:vas de approx!mação ao.s iPalzes que-se a Grã-Bretanha: a repli- elas, cjuasi sempre tendenciosas aos parochianos os exercic!os de 

1 ;tota!itarios.. ca será terrivel", e e.pontava....s-e recebidas pelos norte-americanos, culto e recepção aos Sacramen
\- Assim sendo ,e dado o fraoas- a somma immensa que "será" procurando arrastar a opinião tos. Cada tarde, sem excepção, 
i ~ completo dessa !J?Olitica. de -empregada no exercito, :na avie.- publica para um ou outro lado, soam os sinos, e a Igreja se en
~pproximação e itolerancla, cul- ção, na marinha; o numero de procurou isolar seu espirlto des- che até as portas de fieis can

. !tillnada no accordo de Munich, cruzadores que "serão" lançados sas noticias. Tratava-se de uma sados, mas devotos, e o sacerdote 
O$ jornaes francezes criticam e. em estaleiros; o numero elevado visita de um eccles!astico á pro- levanta-se do seu melo, para re
l!)Olitlca ingleza apontando -a de <tanques que "poderão ser" cura da verdade sobre a Religião citar com elles as preces da 

1 
çomo a-8$ponsavel dos ultimos construidos, etc,., ' .na Hespanha, tarde, 

, msucessos das grandes demo- Assim ia.o inimigo avisa-se -:- Poz-se em contacto com nume- Diz Mons. Gannon que jamais 
\ ~raoia,s.,' a 'l'es.posta. da Grã-Bretanha se- rosas pessôas prudentes de Bar- esquecerá a calorosa devoção e a 
\ As· sim, ,.v,is, =-pondo -uma con- tranqu1·11 i it lid d d .,,V -~ rá terrivel. . .. só que o inimigo celona, Madrid, Pamplona, Bur- a esp r ua a e o po-
ferencla. de slr Charles Harrinn- terá que esperar uns cinco an- gos e outras localidades da Hes- vo hespanhol. Attribue a animo
gton, ex-commandante de Gl- nos para agir, após a. declara- panha Nacionalista e com O sr. sidade e o odio que se declarou 

. l>raltar, a imprensa fre.nceza Ie- ção da guerra.- Claudio Bovei:s, embaixador dos contra o clero catholico â pros-
\ yemente critica a -politica ingle- Estados Unidos na Hespanha. peridade espiritual que possue na , ,, , , As .. desvantagens para o ;povo 
' ze., embora procure· .1.rizar '. a I Tirou a conclusão geral, mas Hespanha. ·· · '· nglez era que elle deixado na identidade dos pontos•de-vis.ta- . . positiva, do fracasso completo e Grande parte da propaganda --~ 1gnoranc10., não ;podia estar pre-iem ma.teria de maior a.-elevancía, total dos vermelhos em seu in- vermelha gira em torno da idéa .parado paro. os esforços da 
/ lll' conhecida, commen:ta "La tento d_ e d_estrulr a Religião e a do dinheiro. Espalharam por to-guerra. A opinião ,publica não 
I
; Croix", a repugnancia do gover- Igreja da Hespanha. Verificou a dos os lados que os Bispos e o está formada -para um bombar-
: 11,0 inglez em abandonar a poli- <leio de Londres como está a repetição dos milagres dos pri- clero são ricos, que as ordens re-
;tica de prudencia e de neutrali- melros tempos da Era Christã. Os Iigiosas possuem caudaes de dl-frenceza paro. o de Pia.ris, 

1 
da.de, contrahindo eJlianças ela- nespanhóes, v!ctimas dos marty- nheiro, que a Igreja é dona da 
ira.s com outras ;potencias. Entre os alliados, França e rios ás vezes d!abolicos por parte riqueza hespanhola e outras 

\ Tal attitude trouxe ao Impe- outros pequenos paizes, ª poli- dos vermelhos, tranformaram-se phantaslas do mesmo jaez. 
; rio Britannico, 1110 decorrer da tica ingleza crêa uma sens-ação em santos, e isso multiplicados O dinheiro e a riqueza da 

1
: Historia, innumeras va:ntagens; de insegurença, 0 que prejudi- por ll}ilhões. Cita um trecho do Igreja, na Hespanha, continua 

ca a efficiencia de suas -proprias · M G . mas traz no momento actual in- livro de um escriptor americano, ons. annon, se rege da mes-
, 11.umeras desvantagens. poli'ticas externas, em que esse autor faz um parai- ma 'maneira que a Igreja nos 

Elias podem ser resumidas em Além do mais, ,a comparação leio entre a attitude dos verme- Estados Unidos e Inglaterra. E' 
i !tz'es: na reacção na Inglaterra, entre o que .pode ser realizado lhos, russos e hespanhóes, para dona dos bens eccles!astlcos, das 

110s alliados inglezes e nos ra.d- pela Grã-Bretemha no terreno com os respectivos povos e Igre- instituições escolares, colleg!os, 
! :yersarios. militar com o que é :realizwo je,s, Os technicos revolucionarios hosp!taes, asylos de orphãos e 
j Antes comtudo alguns exem- pela Allemanha. e Italia, ley,a os russos falharam quando pensaram toda a variada organlsação de 
; pios dessa attitude dubia.. paizes a abandonarem a ;politl- que os catholicos da Hespanha. caridade e ensino, como a Igreja 
' o mesmo ex-governador de Gi- ca democratica peJ.a totalitaria reagiram como os componentes da catholica dos Estados Unidos. 
bre.ltar assignala em sua confe- como à.conteceu com a Ruma,. apathica Igreja Russa. os cathci- Não seria honesto criticar a Unl
rencia que dois ,annos antes da nie.. Iicos hespanhóes não se aterrori- ,versidade de Harward por possuir 
ultima crise, quando os horizon- Entre os adversa.rios da In- saram com o brutal e cruel as- a fabulosa importancia. de cem 
teG já se a.nnuviavam, elle pro- glaterra, a tarefo. dos governos sasslnlo, que os privou de seus milhões de dollares, como dota
curou obter mascaras contra ga, é facilitada; é faci!Lmo crear dirigentes. Ao contrario, se for- ção e reserva. SI a Harnard -em 

i ses as,phyxia.ntes e lhe respon- uma opinião ,publica confiante. talereceram porque estas victi- um seculo conseguiu reunir tal l 
'. cleram que só poderia ser sup- O accordo de Munich mostrou mas cahlram como verdadeiros importanc!a, a Universidade de 1 
; prida. a. <requisição em .. ,1939. ser muito ,popular ia 1déa da paz: santos de Deus e agora estão fo-1 Salamanca, com 9 seculos de 

Nessa. época a famosa e d.n- mas será ma/s facll lançar na ra dos limites do · espaço e do existencla, maior razão tem para 
· tNm<Jivel fortaleza contava com aventuro. guerreira o .povo mais tempo, intercedendo por elles, possuir um punhado de dollares. 
quatro canhões a:nti-aereos. 1 confiante na victoria. ajudando-os e fortalecendo-os. Pois todas as universidades, hos

Pcl!U 5or~C ~ 
MI• fll19; . 

P-"t.&sb.~ !' --

ISNARD-_-4 Cl~. 
IIIJA 1N W .. AIO, 86 

~ J~_ra-oa~,1 ... IG8'1·• f-6481. 

Mons. Gannon continua seu pitaes, asylos e colleglos da Hes
art!go relatando que se deteve panha jamais em seus dias mais 
em mais de uma centena de pe- prosperos, consegooam, juntos, 
quenas e pobres povoações, para possuir uma somma igual á da 
observar. a vida do sacerdote e Harward. 
do povo hespanhol. Os bispos e o clero hespanhol 

A Hespanha tem apenas duas vivem apenas do que lhes offe
cldades grandes: Madrid e Bar- rece voluntariamente os fieis, não 
celona. As outras são cidades re- têm soldo fixo, como goza o clero 
!ativamente pequenas e a popu- protestante e catholico dos Es
lação se espalha por ellas, que se tados Unidos. Vivem apegados ao 
locallsam cada 2 ou 3 milhas. Em seu povo, sem commodidades, 
tode.s ha a veneravel e vetusta. mas sem abjecção, v.ivem exclu
lgreja com o sacerdote que vive sivaniente do altar, como man'cla 
noite e dia no melo de seu povo. o preceito evangelico. ·· 

tinha congrua fi,xa, o qardeal 
Primaz de Hespanha, recebia 
4.500 dtÍ!lares a?Ínuaes, emquanto 
os. bispos anglicanos recebem. ac
tualmente de ·q~inze a quarent~ 
e cinco mil dollares por anno. Os 
bispos hespanhóes recebiam 2. 500 
e os parochos · 150. Estes ganha
vam a metade dos vencimentos 
de · um mestre-escola rural. As 
ordens religiosas tiravam o ne
cessario ao seu sustento de alu
gueis de casas, contribuições de 
alumnos e do publico em geral. 

Quando tudo passar, a hlstorià 
voltará a outorgar de novo á 
Igreja Hespanhola a singular 

nos de 20. 000. Quer dizer que, honra de ter preservado a Eu .. · 
antes da guerra e da matança, ropa e a Amerlca dos horrores . 

F~~~~~;7~~~~~ 

Certos escriptores sem escrupu
los, escrevendo sobre a Hespanha, 
usam a expressão "dominada pelo 
clero"; pois bem, para uma po
pulação de 24 milhões e melo de 
habitantes o numero de sacerdo
tes seculares era de mais ou me-
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tAiino XII ·: Dlre r: 
São Paulo, 9 ~e Abril de 1939. 

Dfrector-Gcrente: 
PzjNlO. co~~"tÀ DE OLIV"'~A FRANCISCO MO"N-TEIRO . MACHADO 

O R 
Magdalena, outra Maria Jacobi, 

• '::e:~E:i::m:~eN· E~::IC:ue .. (. º' .. M.. o,·- A.. e H· ' A.·.'-, . o s A. LV ' D ' ' ~o~/e~~~ir~~s:~a:rae rv:::!~e;ª; 'quem''o bwJca/a!nda .q.u_,\ill:~º pa- Senhora em sua casa. Pois se 
te

_, Maria Salomé e São João sa-
rece ti~e flflta· ao qu~ m pro-

mêttl~o. • '!'em .. promet_tido' Deus biam onde a Senhora estava, e 
,,.~-.. dr d R " - fosse só São João, senão tambem souberam que Christo não esta-

q ue--· líOllÔS_. ós cjl.i~ de ma uga,. a declararem que ChrlS' to tinha re- -rf!lllce""h·os d- et:!?,'!!:lf')'mã- ,,.li"!!]> . ~~/!1tf,.."-""'Uf1'>G5J((J. Se 
· h' • · · má-ne 11 il, .,. ""' ~,,:;,u,' V' 11,,Jfc.lJl lw'<iõl>\!0'1 liJ = 7 sua mãe, os que serviram a - va no Sepulchro: non est hic; o'l:iuscarei;n o-ac ar~o-:.qw ··,. suscitado, fazendo tantas diligen- d.o /Pe. Antonffio ~onec./:1'%{)., 'li fj:bff'd'!>nr.l!,Pt,,;JJff>D·..,,,.11- d 'd b lh ,_vigilâ.»t· aif. . íp.~, ~~~eD.'en me, . · . ciàs as Marias, os Aposto los e os , ·· ., • ·· · • t e ltu ,:;JJ ,wlJG/1,;;Juu""" twit.&ll:4U nhora com este tão ev1 o o - porque não advertiram, nem e 

· .,, ..... · ·,· ,. .......... ..... s tres · em !Selem do IP'3l"'~ sequio, não só º persuade ª de- veiu ªº pensamento que devia es-madrjigànd6. es ... ma~ua ª . Discipu'os pelo acharem, a ne- =a= · 
Marias; p).'éye~id~s .e·.preciosos nh·,:,;,.,_ o!)corresse o logar ond,..·po-· ~-- d • ··•e•· cencia e cortezia, senão tambem tar com sua Mãe? Daqui infiro 

. " ~r · · -- · · d wu " • t!nh c o texto do Evangelho, no qual !e duas coisas que tenho por certas. ungtiénk>s·: :Pl!!rlt ungir;::,.0 . sagra 
O 

dia estar. Em São João entre os São João qiz, que desde aquella mo filho familias nao ª a-
1 

, 
-:.:,_i.: ... tn'º"'o· .,_,,,,..,.,nhado á 8 h sa pi·opr·'º, e a que chama sua, mos, que cerrado o sepu chro, A primeira, que o mesmo Christo t:orpo que,w.1~ . ·""' ""'""" Apostolos, e em Maria Salomé hora não só acceitou a en ora = 

sep ura, ·•· ·-·: '"' · ,· . entre as '"'"rias, é muito mais t b M i · ult · ~o· . ...,,,,,,_ t"·-- venturosas por·. Ma·e, m. as como Mãe e or-· era de sua mãe Maria saio. mé. A ficaram defronte dell_e . dua~ [ lhes divertiu este pensamento, 
· · ··..::.·· · A• • ·• ,. • ..,. · • São Marias: Erat au em 1 1 a- porque quiz que esta sua pr ~ que não. 0 ac~r.0:)ll .... · ....,snn nao admitavel.·.· esta mesma admira- ph. a· de tal Filho, a levou para mesma Salome e O mesmo M · 1

• á f ã d e ria Magdalena, et altera ana meira obrigação fosse tambem cumpre:;, D_ eus sua:- ._:P. a .... vra, n · 0 ça· o. Qu· an·· -"- o Senhor desde a sua ·casa, que isso quer di- João, acabada ª uncc; 0 0 n- E d 
1..1.u h r m sedentes contra sepulehrum. unica, e sem companhia, e que porque falta, mas· pórq_ue exce e cruz enco:iíunendou sua Mãe a zer: Et ex ilia hora accepit eam terro, ambos acompan a a e t 

· tte Não acharam o · - recolheram na mesma casa a porque só duas, e não as res a gloria de vêr a sua Mãe, e º· que prome · h' am O São João, e Ih'o deixou por Fi- Dlscipulus in sua. São Joao como Santi·~sima Virgem. E que não Marias? Porque uma era Maria a de sua Mãe em o vêr resusc1-que buscavam, mas ac ar lho: Ecce Filius tuus: o mesmo Apostolo que- deixara tudo, e 00- - b ·t 
'que neni a buscar, nem a dese- "~~~~:::~~~::~~:::;:;:~~~~~~~~;~~==========:;::::==:;::;;;::;==========:==:::;:::::~====:= tado·, a lograssem amos mm o 
·)jar, nem a, imaginar se atreviam. = ; sós por sós. A segunda, e ainda 
Era ainda a. ttJ:8.drugada tão es- · ,_... · '· · 'mais certa e infallivel, para que 
.cura, que mais dé ·mostrava co- . .•· entendessem e soubessem todos os 
perta de trevas, que de sombra: :'','· - que buscaram e ri.Je. acharam, 
t:um adhuc tenebrre essent, e en- que a causa deste erro e pouca. 
trando no santo Sepulcro as pri- ventura, foi porque não o bus• 
melras tres romeiras delle, dentro i caram onde estava sua Mãe. 
lhes appareceu ou amanheceu u~ ;;_ COMO ENCONTRARMOS A 
anjo, o qual vestido de branco, JESUS 
pârecia a alva, e coroado de ràios, 
o sol: Erat autem aspecttJ.s ejus 
sicut fuÍgur, et vcstimentum ejÜS 
· sicut nlx. Esta é a gala dos An
jos nos dias de grande festa, e 
este anjo foi o que lançou fóra 
da portá a grande pedra que cer~. 
ràva a sepultura, o que fez tre-. 
roer· a::terra, o que derrubou -
amortecidas as guardas, e o que 
J2.0Z em fugida os presidias de Pi-. 
latos. Não falaram palavra as 
Marias, assonibràdas do··que viam; 

'Quereis, fieis chdstãos, achar á 
·Christo? Não vos cansbis em (\ 
buscar debalde em outra, ou por 
outra parte, busc!<P.-o Ónde esti
ver sua Mãe, e achal-o-eis in• 
fallive!mente: 

E como a conjuncção destell 
dois soberanos Planetas é tão in-
separavel; bem se vê por uma 
parte quão inadvertidos e mal 
encaminhados foram. os passos 
dos que não achando o Senhor na, 
sepultura, o não foram buscar 
onde estava sua Mãe: e por OU• 
tra, quão acertados será<> o~ 
nossos, e quão infa!Uvel a ven, 
tura de o acharm11s se alli só o 

e o anjo depo~1xte as animar, 
lhes disse nas pá)vràs que pro-. 
pw:, · que , Jesus Nazareno cruci
ficado, a quem buscavam, resus
citá.ra, :e nãó ·estava alli: Surrexit, 
Jion est hfo. Mas ,/se nã.o estava ' 

~ . â~l/ aonde' eStav~ ?~ .. A respoSta_ t. ' ,, . dest.a pergunta será.' a rnaterla. do 

buscamos. Ninguem buscou · e 
achou mais venturosamente a; 

•· ' sêrinã:o' tão : breve, ',CO'mo costuma 
': .·· ~ . . · ,_ '~:t-,o'e·.é ~m··Sj!Ja. 'Ílésta hora.· .. 

'lil'- ~.,..' . ·······-·, .... , •....... '~-~· ~ . ,:,>,)<li~.--~·-·"' i<•;.' .. ·'"''-~~~-'~.-· ---. .· S-. · . ' 
i, • "> · ~ · / ., : _; aque,Ie . ~ta . app_a eceu o Se-

•)i,-1' • hhôr. ·j Màgdalena junto ao se-
". púlch:ro, mas não estava com a 

· Magdaleha: appareceu aos dois 
DiscipUlos·no 'caminho de Emaüs; 
mas não estava com os dois Dis
cipulo~: appareceu aos Apostolos 
no. Cenaculo, mas não estava com 
os Apostolos: appareceu a São 
Pedro, e posto que não se sàbe 

'onde; é certo que não foi a esta 
.hora, senão muito de tarde: fi
nalmente mandou que o fossem 
esperar a Galiléa, onde todos o 
veriam, mas ainda não tinha 

0

l)artido i:>atai Galiléa. Pois se em 
,nenhum deste~ logares estava o 
;sérihor .resuscitado, onde estava? 
Estava. resÚScitando a ·sua Mãe. 
.Este era o Iogar, é esta: a Pessôa: 
·.Exurrexi, et adhuc sum tecum. 
,Em. todo o tempo destes trei dias 
e noites em que Chr!sto esteve na 
sepultura. lá estava tambem a 
alma da Mãe, que Juntamente se 

< sépult.ou com el!é. De sorte que 
: por nillagre da dôr e do amor, na 
, sepultura estava o Filho morto" 
:.coin alma, e fóra da sepµltura 
:estava a; Mãe viva sem alma. 
\ Mas no ponto em que a alma 
ído Senhor, tornando triumphante 
,'do Limbo,. se introduziu no se.u 
leorpo; o corpo do Filho e o .da 
~ãe, porque a ambos sé lhe' res~ 
jtltuiu ·a alma propria; ambos res-

E8
~itaram. Assim o cantou . . 9 

esmo pavid:, S1;1.rge, .;t!o~~; 
reguiem tuam tu; et a\"éà S?,n-'· 

~tlf!cátionis . ture. O Senhor ~· 

i
em diz que se levante, em sen~. 
nça ç1e :ffugo cardeat/ ,é éhrist~: 
ando ressuscitou; à arca dá;: 
a ~~ti~içâ:ção é a .Virgem Sal\~: 

it!ssima ::l}ué o trolbte em stiàs· 
'entranhÃs... E\'~ pergUI1~rmos , 
1})orque .~_jiilitou;··!Í r,esso/.reiQ~? .. ~ 
lMãa-.eom·,a do li'ilho; e<-a da· arca 
!com·-'i .. do Se~hor: Tu~ et arcá? 

IRé~pond~·:.admirav_ehnen. te Sa~j',o 
.A""s;f;inho: Exurge· tu, .. et arca, 

· ldesl, exu.-.ge, ut· exurga,t'-' et arca 
sanctificàtfonis ture. . Resuscitae 
'vós, Senhor, para que res~ite 
,tambem a · arca da vossá santifi-

.... '. .caçãó; porque emquanto rião re~ 
.suscitasse o Filho, não podia re
.:suscitar !lo .Mãe, que co;m elle mor
;to tinha sepultada . a sua: alma. 
~E como: -o Filho ,morto e:om -~1-
tma, resuscitou para resuscita;r 
a.· Mãe viva sem alma; por isso 
,quando as Marias chegaram .ao 

;'.sepulchro, já não estava alli: Non 
\est hic. · 

,1-, ONDE JESUS ESTAVA 
Coisa maravilhosa. e niÚito no

·,tavel . á qÜe depois . de .·OS Ahjos 

. ..• ,.,· .. -··*:-· 

E' NECESSARIO QUE MORRAMOS COJII CHRI!.iTO, PARA QCE, N'ELLE E COJII ELLE, RESUSCITEi\IOS. A 
E' A CONSEQUENCIA DO PECCADO, E' O SEU TERMO E OBJECTO PROPRIO. A CIVlLlZAÇÃO MODERNA 

MORT! PORQUE PECcou· CONTRA o SEU DEUS. i\IAS, PARA os BONS; ESSA MORTE, SERA' FECUNDA, El SERA' ti::::;-OR-DJ!} U.i\lA VIDA INDEFECTIVEL; PARA OS l\IA.'OSSERA' MORTE, SDU'LESJ\IENTE l\lORTE, SEM E~PERAN
A'E CONSOLAÇ.,\0, DE QUALQUER FORl\lA, DEUS ,SERA', 'GLORIFICADO El\l SUA IGRI<êJA, PELA GERAÇAO PER-, 

Ç ' , . ·-j:ITA, QUE O IIA DE LOUVAR El\l :ESP:1'.RITO E VERDAD~ ! 
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Christo, que aquella ,,de'l!dta:, e 
santa companhia dos tres. liêi$i!i9 
Orieri¼,'cqúe '°· viermn :adoiw. em,.·. · .. 
seil_.Jia.-eiito .. Q:utl!,vai-Q~.b.uli!f- ~ ........ ~: .• ~ 
estrella, a 'qual tambein pjirece 
que ao principio errou o eami--
nho, porque os levou em direi• 
tura a Jerusaleni, não onde es .. 
tava, senão onde não estava. Q 
Rei nascido que busc~vattl. Pois' 
se Christo não estavà. em · Jeru-
salem, como os leva a JierusaN 
lem uma estrella do céu, que não 
podia errar? Porque a quem 
busca a Christo, não só é conve-
niente saber onde está senão 
tambem onde 'não está; 'uão s6 
onde se acha, senão tambem on-
de se não acha; não só o:nde se 
ha-de achar, senão fambent onde 
se póde perder .. Tal era naij:uelle 
tempo a côrte de Jerusalem;, co-
mo são em todo tempo 1J odas. 
Nas côrtes reinam as rlq~ezas: 
que todos procuram e C~1risto 
não está nas riqúézas: j non 
est hic: na côrte ferve/Ili as 
delicias que to-dos appétecehl, e 
Christo não está nas dÚlkias: 
non est hic: na côrte idolatram-
se as honras vãs, e tudo d, que 
o mundo chama grand~as, e 
Christo não está nestas V1aida-
des: non: est hic. Só tres leigares 
havia, em Jerusalem ond!e se 
poderá abllar Christo, que eram 

, o Templo de Deus, o-·Pala-Cio do 
rei e o 'Pretorio da justiçai: mas 
tambeni por mais que. os Magos 
bateram áquellas portas, lhes. res-
P,Onderam: non est h~c: porque 
no Pretorio a justiça efstava con-
vertidâ em cubiça; rio Pala-cio a 
magêstade em tyrannia; e no 

.;.: ifemplo a Religião, e Latria, con-
vertida em hypocrisia. Por· Isso 
alli se lhes escondeu a estrella, 
em slgnal *que tambem não ; terão 
de achar a Chrlsto os que (j, bus-
carem em. semelhantes lo\gares. 
Em fim, tJornou a apparecer: mais 
formosa e resplandecente que 
dantes; e os Reis, summa'ft:lente 

· alegres com a nova appariçii',o, a 
foram seguindo · até Belém .1 onde 
a.charam o Rei nascido. Mas 

: com quem o acharam? 1i11,vene
. runt Puerum cum Maria· Matre 

! ejus: Acharam o Men'mo com 
Maria sua Mãe. E assim como 

. os Magos o acharam nascido com 
Maria sua Mãe; assim os· Apos
·tolos e as Marias o haviam de 
achar resuscitado, se o buscaram 
onde sua Mãe estava . 

,; MÃ DIGESTÃO? 

Acção suave 
e seguro 

'Sal dt 
Fructtt• 
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Não pode1ia haver dia mais adequàdo 
para se comme'ntar o triumpho da Hes
panha Catholica, do que o domingo de 
hoje, cm qll,C a Santà Igreja Universal 
commcmora a Ressurreição do Senhor. 
O be1Io te1egranúna de Pio XII, que 
Ü'à't'lsc'révemós a seguii:, é uma pÍ·ova de 
que temos razão de nos rejubilar com 
o facto. Disse o Fapa: 

"Elevando nosso coração ao Senhor, 
agradecemos sinceràmente. a tão deseja
da victoria da Iiespanha catholica. Fa
'zemos votos pata qmi': esse paiz querido, 
uma vez a:icançada .a paz, retome com 
_novo Vigor as antigas tradições christãs 
que tanto<a'.:dignifi.câram. Com esses sin
ceros sentiÍneµtos; :eri,viamos a V. Excia. 
e a todo o •nobre povo. hespanhol a nos
sa benção apostolica". 

Effectivamente, o esmagamento do 
communismo na Hespanhà pode signi
ficar a ressurreição de um 'paiz de ines
tima veis glorias histo'ricas, que vinha 
sendo minado a fundo por todos os fac
toi·es da degenerescencia qU:e àffectaram 
a Eul'opa desde a pseudo-·reforrna pro
testante. Nã.o vale · a pena, aqui, insis
tir a tespelto dos nexos íntimos que li
gam à l)seudo-reforma é. Revohição fran-

. ceza, e esta, por sua vez, ao communis-

l 
1110. Estes nexos, não apénas doutrina-

::''

. / rios más ·ainda "politicos, tem sido estu
dados ·a fundo pelos tratadistas catho
licos, ·constituem, hoje cm dia, um 104 

gar có'ni.ni.um entre todos os estudiosos 
! da. Historia. 

1 

/ 

\ 
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E' hoJe inco:ntestavel que o commu
nismo foi, em ultima analysé, descen
dente genuinamente de Luthero e de 
Voltaire, e não constitue outra coisa, sE-
não a expressão mais aguda de uma 
crise latente que se manifestou pela pri
meira vez atravez do protestantismo, 
despontou com força nova em 1789, e 
manifestou na Russia, na Hespanha e 
no Mexico todo o vigor de suá fol"ça dia

. bolica e destruido'ra. 
Como se ·vê, provem o communismo 

; àe um proccesso de descomposição ..que 
começou Íla muitos seculos, e que minou 
longamente a Europa, antes de explodir 
oom a suprema violencia manifestada 
1em nossos dias. E, na Hespanha mais 
1ainda do que eín qualquer ·outro paiz, 
essa acção lentamente solapá.dora se fez 
sentir de modo i!eploravel. Quem .conhe
cesse a HespanlÍà de Carlos V e de Phe-
· uppe II, a .Hespanha que sommava to
das as glorias accumuladas desde o tem
po do Cid, a riqueza trazida pelos ga
~eões carregados de ouro proveniente 

.das Indias e o poder das imnumeras co
,roas acumuladas pela acção paciente e 
habil dos Habsburg, aquellà Hespanha a 
querif a forttú:!a nada ''tinha tíi:adó' do 
cavalheirismo, da magestade e sobretu
do da áusteridadc do espírito catholico, 

: quem a comparasse depois com a Hes-
. panha moribunda das invasões napoleo
nicas, com a Hespanha aviltada aos 

, olhos cio mundo por uma fermentação 
1 anarchista que se fez de algumas de 

suas regiões verdadeiros antros com a 
Hespanha liberal entregue ao jogo de
senfreado da politicagem maçonica, com 
a Hespanha posterior a Affonso XIII, 
que parecia um i.mmenso vulcão de lodo 
a ameaçar o mundo inteiro com sua ex
plosão, não ~erla difficÚldade em admit
tir que, co1no termo final de uma tão 
desastrosa decadencia, a Hespanha se 
veria em breve a braços cóm ufua . crise 
suprema que, salvo um milagre, marca
ria a morte irremediavel do paiz. 

Como pareciam precarias as possibi
lidades de reacção! Como parecia incon
sistente, atraz de seu aparato catholico 
e aristocratico, mais feito de cerimonias 
externas do que de realidade, o que, na 
Hespanha do seculo XX, ain'da restava 
da Hespanha do seculo XV ou XVI! 

Dois grandes elementos constituiam 
a estructura da Hespanha tradicional: 
a Igreja e o Throno. A debilidade deste 
se attestára insophismavelmente com 
sua queda precipitada e inci:uenta. E a 
Igreja? Ser-lhe-ia possível, com aqullas 
. Vélhai ;irmandades munidas apenas de 
baiandráos e lanternas de procissão, 
,v..encer s: .. hydra é\imniunista, dotada de 
tentaculos . sapie.ntes, de uma perfeita 
'--P,rgamsaç~9 techi:iica e de µma .· longa 
··•.~_.,- .'···-·. , ', , ' ~~r 

',•.'/ 

•· 

LBGIONARI~ 

p1·eparação para a lucta? Humanamen
te fanando tudo indicava que nãó,, 

* Entretanto, o futuro dizià qUe "s!rn". 
E, mesmo ·antes da torri'l'enta. revolljcio
naria que agora cessou, prouve a Deus 
fazer filtrar atraz das· nuvens que se 
desfariàm em proxima tempestade, o 
raio de luz que indicaria a ressurreição 
de hoJe. Este raio de luz foi conitftuido, 
pelo inc1·emento da Acção Catholica e 
da Acção Popular. 

Instrumento providencial é!e que a 
Santa Igreja se serve particularmente 
nos nossos dias para a restauração do 
Reinado de Chrísto, a Acção Càthol!ca 

na pureza de sua physionomia primeira. 
Do lado dos cofuinunistas, Jienhúma al
tera·ç-ã·o houve, à não ser a invasão em 
massa das phalanges russas, e a adhe
são vergonhosa e expllcifan'lehtê 'con
denada pelá Sán'ta Sé, dos nacionalis
tas bM'CO'S ·a:os exércitos de sátanaz. Sa
tanico no inicio, o communi~mo se con
servou inteiramente Sll,W,nico·: .até o fim. 
os ingenuds que se d'êbral'aJFtransviar 
·efo SUIÍS hostes liaO llle ~ér'.\iitam de di~ 
1imente nem de attenuanté'.<· P.~lo_ ~n
trario, serviram apenas p~·ii; · demo.ns
t'.rar o caracter mais typfoo-'.'ãii. acção do 
principe das trevas: a perfidia. 

'.Entretanto - e ahi eritra:·1iima resalva 
dolorosa - se o estandarte rubro de 
Satan continuou cravado até o fim, no 

@ à; s w paesa,!Néiiiia territorio communista, e se a Santa 
'Cruz de Nosso Senhor Jesus Christo, 

• ! ' ~ 1we 

Plinío mnrnn1 DE OUVEHtP.. continuou ª sér º ·symbo10 do hetoismo 
. . . . . . . . , . , , e 'da Fé da mator parte dos soldados 

WMa ili !Gili!ffiiiffts ;=;; nacionalistas, é c'erto, é indubitavel, é 
claro até a evidencia, . que ao lado da 

O trh1m•bu 
daBespaÍba 
catbolica 

Cruz de Christo começou a ser alçada 
nas phalanges naoiónaü.stas. uma .outra 
cruz, e esta do anti-ClÍ~ísto. Ao lado 'dos 
heroicos requetés da Navar'rà, que mar
chavam cm assalto contra as fileiras 
communistas cantando li.yinüos a Nos
sa Senhora, ao lado dos antigos mem
bros ci.a Acção Popúfa'r Catholica, 'de 
mó'nárc111itas, ci.e elementos sem maiór 
sign!ficaçãc> doutrinaria, etc., havia não 
apenàs inilicias italianas, mas as le
giões anti-christãs dos soldados de 
Hitler ... 

Se, portanto, não se p6dia equiparar 
todos os coÍnmandados de Franco a cru-

-,~"·:·· Akr7il zados de Christo - um solctà'do de Hi
t!er só pode ser mn cruzado do demonio 
- é cei·to que o carac'ter fundamental

actuou, nos c!rculos catholicos hespa- m'e1\te 'cà.thôlico da reacção ailt!-com
nhoes, com um vigor difficil de imagi- munista hes'panhoia nada pe'Í-deu de sua 
nar. Quiz Deus que ·ena insuflasse vida authenticidade naquena linha de ele-
nova e estuante, a mui.tos dos sarmeh- mentos hesJjanhóes; Os alíenigenas que 
tos que, naquella Vinha do .Senhor, es- se mistu:rai:am á lUc'ta não são suffi-
tavam quasi completamente reduzidos á cientes para tirar ao qUe fez a ltespànha 
morte Aquélle que "não veio quebrar o o seu caracter verdadeiro. :Não é exacfu 
arbusto já partido, nem extinguir a me- qüe o ·exercito nacio'úalisfa tenha sldó 
cha que ainda fumega", quiz, na Sua um exercito de cruzados. E' ·certo, entt(;-
Misericordla, reaccender à :mecha fu- tanto, que houve cruzados authen'ticos 
megante da catholicidàde na Hespanha, nesse exercito, e que, sem esres cruzados 
e reunir novamente á Vinha os sarmen- teria sido impossivel ·a victoi-l"a. Real-
tos partidos. mente, o que seria o exercito ·do Genes 

E, eniquanto a pi·opaganda revolu- ral Franco, s·e nelle não flgurasl;'em os 
cionaria se alasfrava pela Hespanha, 'catholicos? Ap-enas uma meia duz1a de 
tambem a Acção cathollca, sem espa~ chefetes phâla:ngistas· de coloração ty-
lhafato:S nem vanglorias, fazia maravi- picamente nazista, divól"ciados das tra-
lhoscis progressos, reintegrando n:o Cor- dições da Hespanha cathollca - e não 
po Mystico de Nosso Senhor Jesus Chris- há outra Hes}')anha - e pól"tanto inca-
to Uin povo glorioso que tinha sido, pelá pazes de leVàn'tar para um movimento 
propaganda das ideas deletereas e pelo ' efficaz a :masS'a popU\ar, 
desanimo .de· ininterruptos revezes, ati-
,r'irdo li; u~a.''Il'Ostrâção,..:vizmha 'dã ,ápoS'!;;: it ' lt ''*' ' . ;, j:Jt~ . 
tasia. A Acção '.PopUiai·, por séu lado, es- ·. ~., ·ij~'nt;stavei qú~ ~ultó~ i~fus toM 
t!mulada por Herrera e G.11 Robles, dis- ram practicados pelas ti-opas iiadona-
ciplinou no sentido civico e eleitoral listas ou pelo Gertei-al Fràhco, no ardor 
essas massas que a Igreja havia reêon- da 1u·cta, que um catholiêo deve deplo-
quistado. E, com o desenvolvimento si- rar. Entre· ·enes, figura o lainentabi!ls-
multaneo desses dois movimentos - Ac- simo acco'.rdo cultural füspáno-gern'.lm'lico, 
ção Catholi'ca .e Acção Popular - a que é digno de nota ))elos vhtcul<is cúl~ 
Hespanha refazia as forças com as qua- turàes qúe crea entre o nazismo e a 
es haveria de enfrentar e vencer a tor- Hespanha naciol:lalista. 
menta que se aproximava. Até aqui, ·entretanto, estes desvios tem 

* 
Todos se lembram do magnifico v1gor 

da 1·eacção anti-coinmunista inicial, 
quando a guerra civil começava apenas 
a se alastrar pela Hespanha. Foi ,uma 
epopeia de heroísmo que assombrou o 
mundo. E, do lado ant!-commúnista, 
quasi todos os lances heroicos, desde o 
Alcazar de Toledo até o da mà!s insig-

• nificante das trincheiras, tinha o aspec
to de um acto de Fé heroico até ó mar
tyrio. 

Se, do lado nacionalista, o hetoismo 
se manifestou nitidamente Inspirado em 
motivos de Fé, cio lado communista 
tambem se corroborava o caracter essen
cialmente 1;eligioso do confl!cto, por meio 
das blasfemias, dos sacr!legios, dos in
cendios e dos diabolicos crimes contra a 
santidade cio estado religioso, que attes
taram á saciedade que erà a lucta con
tra a Igreja o sentido profundo de toda 
a offenslva communista em terras de 
Hespanha. 

Manda a verdade histQrica que se ac
crescente que a Iucta não se conservou 

tid'o, se não uma desculpa, á'o menos 
uma explicação. Seria possivel a Franco 
indispor-se com a ÀJ!emahha? Seria pos
s1v·e1 exigir do exercito nacionalista, dü
ranfo ·o combàte, aquella moderação, 
aqtiella sei:enida:de que se. iinp\.úi.ha pai·a 
coln os aliás irritadissimos e imperdo
naveis catholicos bascos? Confial'ldo ha 
Providencia, sim. :Entretanto, o que é 
exacto é que, passando o período da 1u·c
ta estes motivos desapparecem. 
. cóm as mãos livi-es, com uma autori

dade igual á 9tnnipotel'lcia, com um 
prestigio - O intei-no lgtiál ao do mais 
podei"oso dos monarchas, '.Fr-ai:ico pode 
tudo quanto qu'er. De sorte ·que tudo 
quanto eüe fizer, elle o tet·â querido. 

No limiar deste estado '.novo ~ue se 
annuncia. devemos pedir al.'dentemerite 
ao Senhor que coroe tántos sacr!ficios, 
pi"emfo tantos heroismos, àbênçóe o san
gue de tantos martyres, dando' Chr!sto 
á Hespànha e a Hespánhà a Christo. 

Nossa prece rtão pode ser outra senão 
a do Papa: que a Hespanha retorne 
novamente com vigor as tl'adlçõez que 
tanto a dignificaram. 

CA:T,ff-OLICO S 
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O successó :aâ medida foi uuc ,,. 
.. :enorm'e. De füversos bafrrós ;da Peç~m tábellâ, sé)n 'C0tnprom1sso 

··;cida,t<'.i; chegarafn~nos irifórma- Não púbúcainos colláoiír"à'çãõ de 
ções <le ().úé ·era impl'éssióÍ1an- pessõas êxtií:thhâs'· áo nossi> íiua-. 
te o numero êie estabeleclmen- dró 'dé í·íidaêíores. 
ifüs eominircla-es que, -éliscip'll
nadamente, háviam -cerrado s'uas 
portas. Na ,rua da Conso!'ã:çãci, 
,por ·exemplo, -era. inima.glnavel o 
-numero de moveiheiros, tape
ce!:Í-os, etc., que haviàmº suspen-. 
so . suas à:ctlvid'ades. 

No enta;ntó, o dia nã.o er-a :fe
riado ,nàicional nem co!n<,idia 

O 1.i.G(ONARIO tem -o maxl
mo iirâzer efu re:c-eper vÚ;!tas ás 
installações de iüil. redacção e 
<>ffictna; mm; pede que não sêjam 
as mesmas feitas nas Zas., :ta:s. e 
4as. feiras, oór. exlgenclas. do· 
·serviço; 

con{ qualquer festa cà:t'holicá, 
Involunta!'ia:men\:e, os col:'a- Eíntte'tàí:tto, tal l:lãó se êiá 'ém um 

ções catholicós senüi!ttm ~ma Ê~tádó fó1-te, qúe, se é fórté, deve 
gra.n'.de tristeza, -lembrando-·se rnosj;ràl-o n:essas oc·casiões, 
do :Ífümero tambem incóritavel · i,k 
de :estabeleclinentós :Corrimer- As'sig1ta1amós dom O m:afor 'gau-. 
eiàes 'Pertencentes a eiÚ.ho!iccis, dió à Victoria e!e.itórai 'obtidà pe
que -conservam -escandalosàmen- lôs cdthOlico$ belgas,. nas recen
te abertas suas ;portas, em dias tes eleições .. como 'é. saÕido, à· es
santos de guMdà. qú~rdá e ã âi1:é~ta soffi'é~am â,pre,. 

Felizmente, iporern, heste e.il- qlàvels re'ctiós. E o pà~Üâo câtho
no, temos a rcgistr.ii.r üma sen- lfoó éiúi.'quistóu füa}s dez c'adeiras 
sivel melhori•a nessa dolo1'osa nó_ Parlini.ento. · 
sítu'a.ção. JDffectivamente, dive'r~' Dive1•sa's verU°ica'ções hnportan
sos estabeleclmen.tos <les.ta Capi- tes _p.ôdém ser féítas ati:âvez des 4 

tal, tô'dos elles da mé.ior impor- te facto'. A primeira é qtle O re
ta1fo!a .commércial, publicaram xi~fuo, qué .sé frlcúléává cómo a 
com grande destàqÚe uma. inotà, · ühtca saiv'ação êónt:ra as esquer
pela ilni,)rehsa, ccirtúmican·~o • dàs, saí:üu't'âo fràgoi'Ôsàméntê der
que, em attençã_o á Semana Sa.n- rotado, que a cllstó cónseguh1 ele
ta, cerrarta.m -suas port-as_ não I ger seu chefe é um· punhadlnho 
é.penas -ha_ Sexta-Feira Santa, cfo déJ:iútados. Entretantó, as es
que ~ o dia -santo . de ·g~a-r<la, querdàs fah1bein perdérain terre
ma,s ,ta:mbem na _qumt:-feira'._ . no. ;Logo, pai:à dérrotàr' 'as. es-

? . LEGIONA~!? nao ;podê 'querdas, o. rexismo, de ·nenhum 
d:1xar_d~ _se -reJub1_1ar _.oo~, 'llma modo ei:a indisperu,avel. 
tao auync1osa 1nnova~ãW'~~i_ce . ,Out:,;~. ye\;Íficaç'ãó f qu~, com 
ex,presivo de ~rrt -estàd~ ·d~J,- a·· 'deb'a~'!~· re:idstà, ·a p'ólí'ti:<tá; ai-: 1 

sas. que ,autorisa ,posit,,ivas es- lém'ã sOffreu ufu séi-fo · reVêz., Com! 
perança.s. i_sto, à pagan!Sitç'ão da B'elgiea e ·* da Eul"opa soffreu um gr'àve gOl• 

pe. E tudo is'to· se deve ào gesto 
O Sr. Genel'al Goes Monteil'ó de energia de S. E!'.n. o 'Càrdeal

fo1 designado, pelo Sr. Presidente Arcebispo de. Malines, condenando 
da Republica, para, attelldetl.do a ·. "'·~,f'T!0. Effeetivamente sé'm os 
convite da Allémanha, ir estudar cátholícos, o teis:isni.O i'l:ão' poderia 
JS mais modernos processos bel:. medrar. o Ca'rdeal Vah Roey lhe 
licos '.na~uelle paiz. ó 

Aquella alta p·atente militar, po· r refü u O a'p'oio dos cathólfoós, e 
a'i:sim o exterminou. A humanida

este motivo, recebeu, em Porfo de dirá, . futul'amente, o qU:anto 
Alegre, uma homenagem de uma ficou a dever à esse grande Pre
associação de ex;;.'combatentes a,J. lado, q'ue dá assim úm béllissimo 
lemães, p'resldida pelo consul da 
Allemanha nõ Rió Grande 'do Sul. exemplo de int1•epidez apostólica. 

Ao mesmo telÍ),po, -~ de se notar 
Néssa óccasião, o consul allemão com viva ·satisfà'ção como se· man
t,ro'teriu Um dicci:so eni sua pro- teve intacta-ª diSCi~l!ná' dos ca
pria lingua l'latal, depois do que tholicos belgas. Co:nti-a fíeis tão 
revclOu ao Sr. Gal. Góe$ Mohteiro unidos aos _seus Bispos, e com Bis
a existel'lcia de dlverS'os nucleos pós tão filialmen·te uhicfos a Ro
de ex-combatentes no '.Rió Grande nismo qUe possa ob'te1· 'tritfüip' hos, 
e no Rio de .l"arteiro. Não disse en- * 
tretanto; se hàv1a nucleos em ou-
tra~ localidades, 0 que, aliás, im- De uma recente Pastoral de s. 
portaria sobremodo saber. .,.",-is· R.evma. o Sr. Arcebispo de 

J?odenms facl.imen·te imaginar o Frib~rg in Érisg1u, na Aúemànha, 
en'lbaráço em que O Sr.' Gal. Goes publ1c,~da . ~elo_ . Osservatore. ~o
M:onteiro se deve tér sentido. Em- ~ano .' "extrah1mos o segmnte 
quanto o Góverno Fe'deral pro- tiecho._ . I~feliz_mente, não se po
mulg'a leis destin. adas, em. boa ho-1 de d __ uv1da1 ~e qu_e, em_ . ter:as. al
ra, -.a reprimir as fl:i.filtraç.ões aI- lemas, Chnsto e_ combatido de 
lemãs que tantos dissaboi"es vem i modo semp_re crescente. o odio 
causando na Argentina; emquàn- con_tra Chr1sto se serve at~ dos 
to o embaixador· allemão rio Rio mais ~ergonhos?s trechos do Ta)
permanec·e indefinidamente na ma, nao ha rex1Smo n_em commu
Europa, 0 consul . da Allemanha mud. Recusa_-se qualqµer respeito 
tem a sem-cerimonia de annuh- ~ara com Elle, sob prete~o. de ser 
ciar que seus '.l;latrlcios continua'm Judeu. Mas trata-se ah1 de um 
violando as Iéis bl'asilelra . t mero pretexto: na realidade, o , s, e es a q mo . õe , 
declaração é feita ná. pi-esehça ci.e ue . . ve .~ssas persegmç . s e _o 
m;n dos mais notorios represen- deseJo de n!o reconhecer sua obra. 
tantes do Exercito Nacional! redemptora ·· . . 

Como ninguem. ignora, o Tal
mud é um livro de ·autoria dos ju-* 

Cômnjrir/ EXÇL!lSlYAM~r~rrE. suas CToia-s ~ s~_11s P:resent~_s »a cônli~fqi~a 

;Qeploram.ós que a Policia ão deus, posterior á destruição do 
Ifütr!cto Fe~erál tenha deixado , ;,.,mçlo, . em\ que:, autores invec
Ptlblicar a càriq$,türi .irl'everénte ti~rr,~:<co~'.l)/~s pejores injürias, o 
q~e, de S. $,. Ó :papa Píô xu· féz Divino Salvador. Pôis é nesse ar
umá reyisfa dàquella. localidade. sena! sé:µ{tfço, que os nazistas 

é )l ;; 

JQAUH~RIA 
... \,.. -f ·--;:·. • • - .,, 

, N~o tié comprehende ,~~à toierân.: y.~o: .. ~'ü§~~r·ar'mis para. perseguir 
1 éla em um Est!\'do deitado ~ leis :novamente . Nosso senhor Jesus 
/ que devem fornai-p foi:,te. Êm .. ri:in CÍ).rlto. Ê · ct)ga..:se· que entre o es
l Estado liberal, esse fàcfo seriá :d~- 1:iiiitô::Í:iizistà e a'mentalidàde da-

CASA CASTRO pr?ravel, mas ás autoridades po~ q1\~lles/delltre os judeus, que se 
llc1aes poderiam lftllegar, ))ara se · cdiiservam, fieis . ao Talm.ud·' não 
justificar, os limites impostos pe- ha ·' inteira ·identidade, · a de;pelto 
la lei á acção do poder 'publíco •. de apparentes antinomias! 
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São Paute», !l ~e Al>ril de 1989 
·~·· 

--R------,-,, .. e--... ,. su r ~ r e-1 e a . . . . . ., . 

Eis o grande mysterio que en- receu vivo no meio dos homens? 
:erra as solemnidades da Sema- Testemunhas insuspeitas procla
aa Santa, o desfecho luminoso do maram este facto, e sua affl!:ma
irama da Paixão. Quem quizer ção perdura até hoje, nitida e in
comprehender a fundo o que se discutivel, como no começo. Seis 
passou na ultima ceia, no preto- autores > differente~ o relataram 
rio de Pilatos,· na montanha do por .escripJ;Q, dei_xando 20 narra
Golgotha, quem quizer penetrar ções variadas, circunstanciadas, 
a essencia, a sublimidade da in- expontanea, exaradas pelo cunho 
tervenção de Deus nos destinos da sinceridade. Trazem comsigo o 
humanos deverá prestar a maior vestígio das emoções causadas pe
attenção à este mysterio. la ressurreição. Não escondem a 

nas ferida.s dos ci:avos ou, d.a l_an-
1
_ çou nos es_p_ iritos, a fé e a espe

ça, ni\Ô acred,i.tarei, declara São rança rei;iasceram sob novo aspec
'I'horné_. :i::_ sab,\llll0S o que fe.z Je- to e novo vigor. Em 50 di_as aquel: 
sus P9i~ll< dissÍpaf todas as di,tvldas. !,as centenas de christãos tráns
Estas paginas do · evangt,ilhÓ, são formaram-se completal,Uente cor.n
impressidnantes. E' preciso fechar prehendendo melhor, á Íuz da 
os olhos, ter m_á vontade pa,ii. des- R.e:ssm:reição e ~la influencia do 
conhec_er a magestade, a força Espirlto San.to, as pl'ofundez~s do 
deste· facto admiravel: a ressui:- mysterio d.e Jesus. T<;>das as. illu
reição de Nosso Senhor. sões, as d~foriµações do_ espírito, 

~~NTID9 E ~LCAN:C~ D() 
FACTO ApQtheQse grandiosa a esclare- ~ncre,duHctade nem o espanto que 

cer·- ·o . sentido de uma tragedia, houve no m_omento. Não basta porem reconhe_cer o 
sol re~µ.lgente a illuminar os por- Durante dezenove seculos, os facto, ter a sensação do aco,nte
menores da natureza assim se home1;1s estuçlaram estes documen- cimento grandioso.. E' preciso 
ap:r;esei:ita 'a r('lssur~·eição de Nosso tos n~o_ só~ente pará. acceital-os comprehe1;1del-o e pe,cebel-o em 
senhor. entre os dem~is mysterios mas, ainda para criticai-os e in- todo o seu mysterio. J,esus ~esS\lS
que ' realisou neste m_undo. EUa ventai,' motivos de os regeitar. En- citado apresenta-se pe,feitamen~ 
vem nos revelar a physionomla tretanto, estas narrações singelas, te identico. E' o mes1uo qul;) era 
verdadeira deste Jesus nascido em sem artificio de literatura, reve- antes d.e morrer - o Nazareno -
Belem, morto e sepultado pela lam-se mais probantes que qual- -o Filho de Maria. 'ro.dos pod.em 

as ambições terrestes, ca,J;liram 
nas trevas da Sesta-Feira. Algu
ma col_sa de esplendido ~e le~a~
tou na luz. d_a Ressurreição. Jesu.s 
se installou nos espiritos e· nos co
rações na magestade do seu ser, 
na in:adiaçiiso de sua vida. Agora, 
sim co~nprehenqem, quem é JêsÜs_
A div.indadé se revelá. em todo o 
seu explendÔr, junto â huip.àníaa-
de. E' admiravel vêt esta men-. 
talidade ti:ansparecer nos discm;
sos ctos Apostolos, e o apego mais 
profundo a este Jzsus qu_e ressu_s
citou. A Igreja nascente vive rl~s
te apego, sob esta impi;essão viva. 
Os p1:imei_ros ehrlstãos scntel1l a 
presença e s1, il),flu_eucia d,e J,esus 
tio m.ei:O delles, tributam-lhe um 
Culto de adoração e de al))0r e 
compi:eh,endem o sentido da P,i/:
lavra do ~Jestre: "Eis que e_u per
mo.neço no meio d.e vós até ao 
fim da,-; se_cuio!>" 

FACTO S~,-NSACIO.NAL F,'\C'J,'Q l,)E EXPERIENCIA transpoz o hn:uar d.o tumulo. E 

. Re~empção çl.os honi_ens. Mais elo- que\· documento humano. Apre- reconhecel.-o. Enti:etanto que es
quénté aindii'. que o :w.vsteriQ çlo sentam-nos testemunhas d!réctas tupenda renovação do seu ser! 
Thabor, qµe o terre.moto e a,s tre- e v'lvas: os' soiâa

0

dos do sepulchro, Ressuscitado. este homem vence
vas· que 'tanto impi:essionarani o o grupo de isiaelltas, homens e dor da morte pertence a outro 
Centurl.~ qua1,1do Jesus expirou rnu~héres t~<? di_fferentes de carac- mundo. Seu verdadeiro corpo, ape
lSObre a, Cruz, éUá vem proclamar ter l_l'.l,as que viraw Christo ressu- zar das cicatrizes que attestam a 
solémriême:ó'te a divindade de scitacl'.o. · sua realidade, apparece transfor
Christo' e de suá relig'íão. "Vere Tu~o isso é muito ma!s sensa- mado, espiritualisado. Não é su
Fil{us De1 erat iste;'. A ressurrei- dona! qu~ um jogo de foot-ball, jeito ás mesmas leis physicas. Ap
_:ão. é o ppnt;o cuJminanw do chris- uma ~orrlda de cavallos, os acon- parece quando quer, onde quer. 
tianismó, o facto d.1;cisivo que teciínerítos · poÍiticos da Europa, 1 comd quer, atravez das paredes 
a;~teo'.ta: º edlfjcio da fé christã. um passei? de tu,istas. . - I ou das porta~- ~ua alma tambe°: 

-" · . ··. ~- · · · . uma alma que sóbc: "Não me to-
Nao accr~d1tam senao_ em ?01- ques", diz elle 8 Magda lena. "Eu CO,NCLUSÃO 

E.' de Iastip:l.ar que os homens sa_ s palpave_ is. factos de ex1Jen°n- b P ,, A t ,-. · · · ' · t ~ vou 0 •1 su ae Esta mesma mentalidade per-da noss.i, geração l)ã0 reme am , ? L , O 'd do esLas' a , ~, O a meu . 11 es 
bastanté'sobre este facto e O Jul- cm. eiam em c_m ª- "" P - de morrer, Jesus se despedira de- dura até hoje.na Igreja de Chris
gue1n ''de -~odo superÚci_al. Gos- gina~ :e A~05, relatam ~ gran~e finitivamente. Não pertence mais to. Viv.emos sob a mesma impres
tain de se·nsacionalism_o? 1\ res- mYS r · -· mirem os es orços . 0 a este mundo. Os Apostolos vêem são e por isso sentimos de modo 
suu.eição -~e_. Christo -é -o aconte- ~estre para d.e@ertar a convie- um Ressuscitado. Eis o facto. profundo a alegria c\f'. I;'aschoa. 

, - -- . çao e d.ar a certeza d,e sua ressur- Jesus· ressuscitado vive sempre 
cimento · mal,; sensacional que se re1·çã_ o. Jesu_ s predissera do modo * · · · , · · d h · no meio de nós, dcixal).do em_ nos-po;,sa_ r,egis_ ti:ar Il,.0_ s an,na,es a u- _ mais expli_cito ·que havia_ dé. re·_~ O alc.a,nce d!".s.tc facto fQl ex-

-- v sos corações e em nossos espi1·itos, mai;i.i,d8!d~. Qual o_utro homein que sur_gir no terc"'i;:o dia. Nine:uem traordinario, não sómente no "e.-
.,· -- · v - "' a marca de sua ressurreição. Nos-sah,1,il_ 11osin,i:,o çlo sepulchro, . .i,ni- esp_era por e_ste facto_. As col),tes- co~·i:er dos_ s<>_c! 1l_os, como ta.,ll).bem d 

- -- - Tí"'~ Y ·" sos proprios corpos, os ossos os 

anti-toxica 
Sabe o leitor amigo o que é a ação anti-to~i~a do figado? E' Ili 

ação pela qual ele elimin~ as toxinas e os res1duos venenosos que 
tanto perigo oferecem pata a saude e para a proprla vida. As mo
lestias infecçi,osas, as · extravagancias, a 'idade são fatores que acar
retam o en,fr,iquecimen,to e até mesji'io o desaparecimento dessa ação. 
A$ consequencias são faceis de prever, bastando para isso lembrar 
que as toxinas e os residuos venenosos ao invés de serem eliminados, 
vão-se acumulando no· organismo. 

A,tenção, pois lei_tor ami,go. Le_mbre-se de que o Hepacholaii 
xavier restabelece e aumenta notavelmente a,. aç1to antl-toxica do 
figado. E' o que centenas de rp,edicos atestam, acrescentando ser o 
Hepacholan o remedio M;AIS SEC3:URO E MAIS EFICIENTE para 
todos os m.ales dp fígado: c_olicas e con_gestões hepaticas, iterícias 
i11fetuosas, colites, ànglo-eolites, cólecist1tes, cirróse, etc. Múitas 
perturbações dlgestivas: azi.as, dispepsias, prisão· de ventre, inau 
halito, etc. decori:em da anormalidade dó figado e desaparecem com
pletamente com o uso do Hepacholan X:wier. No interesse de sua. 
propxi.a saud_e g\larde be,n esta vei;d_adc: E~ liquido ou em drageas 
~ liepacholan: o remedio que CUR4 a::_ molestias do !iga<i<ll._ 

''DOM BOSC011 

O Cine Siio Bcn:to exhibiu -durante a semana finda um 
inleressa.nte producto ela scena muda italiana. sobr~ a vida ·as:, 
São Joáo Bosc:o. Sempre 6 agradavel · registrar o appareci
mento duma fita como esta, em que ,a classificnção da cen
sura - "fillll_e •educativo" ~ 11ão ·é e,enas uma formalidade. 
Força é convir, no emtanto, que o assumpto ·podia -ter sido 
-melnor 1;tproveit-1do e a parte technica apresenta certas def
fic.iencias. 

Os protagonistas de São João Bosco menino -e sacerdote 
desempenham -a contento seus papeis. E -ha s.cenas muito 
be_m an,anjadas, como, por exemplo, aquell-a a;posta -de Bosco 
menino com um companheiro infenso á religião, ou ainda. a. 
despedida ele Bosco de seus paes, ao partir para f-azer os 
estudos ele seminari,sta. 

Felicis_;,ima a icléa. de encerrar ~ fita com alguns aspectos 
das solemni_dades de canonisaçã.o do grande .santo salesiano, 
durante o Pontificado de Pio XI. 

Pena que uma fi_ta educativa como é "D.om Bosco" s~ja 
:precedida pelos eternos inconvenientes dos espectact;los cii;ie
·matog;raph_icos, que se fazem sentir ·el_l'l ,pequenas pelliculas e 
até nos "trailers" e jornaes b_astante deseducativos incluídos 
para completar o ;programma_ , · · ·· · 

s. 
mo.u seu pi;op,:'lo cadaver: e app;:i,- taç_ões feitas na ma.nhã de do- log_o_ tlen_.ois_ da· Re_ssu1:r"iC.~-º-: 

'1 " v - finados guardam o signal. o ger-
mingo não alcal).çam seu effe,itó. Um9i no_va ~e1;1,ti1.l~d.a,9-e con:ie- men deste mysterio. Jesus ressus- tecimentos mais sombrios da vida 
Este tumulo vasio, es.ta mo~-ta1lia, citado está no meio de nós, co- ind.ividual ou socia\, csper.i,mo_s FRA cos· e 
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estas faixas enrolac\a$ não d_es- nhecido e amado. Toda nossa vi- o desfecho que ninguem pode pre-
pert_ am as reflexões. ad-equada11. l A~NALD(\ BARTllOLQ,ltlEU da _deve ser a prova continua, 0 ver nem annunciar. . A-NE~ICQ~ 
Pedro e João voltam pe1;1sativos. Cirurgião Dentista testemun.ho fiel de sua ressm,Tei- A salvação vem de D.eus. Em- TQMEM 
Magdalena continu'a pens.i,n<;l,o ção. quanto os outros se contcntaill V-INHO 
que roubal·am o co1·po do Mest1·e e I cm reflectir, prevêr, confiar n. os . . . . . - 1 ·;. ommun ca que <\i,ra_l).te a re- Por isso a Fé e a esperança · · 
Para vencer esta 1,ncred,u,l1dade, 1 fo~ma porque x>As.s,v:f• o preilio enchem nossa alma e animam esforços humanos vivendo assim CREOSOJA()O i 
Jesus. te1l), que apparecer. Mesrpo, <l_a rua ~rti.m l,"ra.ncisco, 97 , 0 nossa actividade. 'remos como sob o jugo do temor, n,ós accres- de J / 

am E ,,,.,., fanta dizem 11 mysterio da Ressurreição, oramos, g . """ _ sma, . e es. passi\rão P.ara o pre1lio. JJ., 467 ressurreição, de victoria. Em toda 
assim o,s d. iscipu,los não. se __ entr_e-1 CºA'>_u_Ito~_fo <lcntai:i.o e l_·eside~ci_a christãos, uma mentalidade -de centamos a isto a lei,nbrança cio ·ºs~11ºv'cd1.ªr.a!~ily~ ' 

Se não. p,1.u;e1· as minhas mãos· da rua I<'rederico AbrAiwhes. circunl)tancia, deante dos. acon- esperamo~. GRANDE-'TONIC<:t =:~====~====:=:=;~;:~=~=~~::=~~~~:=::t/=:~~:::=:::=:~~:;;;::~~~~~~~~~~~~~J:=======~Fr. B., O.P. ' - S. Excia. Revma., o sr. D .. Gas- Emquanto o lJOV0 cristão -ora- e p -- ' 
tão- Liberal Pinto, Bispo de São Xíl-, os cardeaes cumpl,'ial,U º ma.is .· - - -·_a. _, t--a- - __ --· s··_ :_ to--_· r-·-a· 1 que, com sua acção central e civi- escravizasse~ indios. Bentp., xiv,1 

Car~<>~, ~~9. ¼rga:rnente 3:~irado elevado encargo de sua dígnlci.ade. . 1 Q I lizadoi·a, reagiram contra a dis- conclama o rei D. João V 'a \m:.. 
e esti,mado nesta ArcJ;lidiocese on- . Pi;êstadas as uitinias honiéna- solução geral, porque só ellas ti- pect,ir aquelles éxcessos. E :Leã~ 

· . . 1 bl' p tT 1 b d i=, n s nha'm força moral sufficiente pa- x:i;q ral()'(! ao Episcopado brasilei-
de foi Viga~io, Gera ' f pu telCOUá gd_ens ao odn l _lCe sd_ empre emh i:ad- -- ,q , Xn'l,Oa n.evma, •, .r.,_ D __ a G a te" ta-.,,._ ra conter os espiritos e Se'· ouvi- ro C0l;l_tra -a esc·ravi'da-o e, fe'·1·_ta a1· um.a Carta Pastoral re eren o, os car· eaes, _ esempen an o ft - f "-' v , , , 
escolha do 262.º Successor de São o mais augusto officio de sua di- ,r;1Q Q COfflmUQÍf!!a,.dO éf0$ Se«IS dos. As nece$sidade da época to.r- Abolição, offereceu á ~rincezái 
Pedro. gnidade, recolheram-se ao silencio D~c,_çes __ a,. no_.S___ a_. el_ e, i· ã_o_._ . . e,·. ex __ a_·1:_t~_-ir-~_~ n naram os Papas, que não pos- Izabel a Rosa de Ouro. . . 

c'om uma linguagem eloquente da oração para o religioso âesem- ,..,, S v~v suiam outra força aiém de sua Os soberanos pontífices desde' 
11 d t h d . - Af t d uO ant·A'.'A na ,..,a, ºl·O w11 . palavra e, suas virtudes, os J'uizes Juli_o IlI er·ig1'ram· em nosso' l)alZ'. e clara, esse be o ocumen o pen o e sua missa.o. as a os - - - - · - r- • = ,r::- _ A. -

contem uma lição magistral so- de quaesquer rumores profanos, A IGR supremos e os arbitros do chris- 9.8 bispados e prelazias, para sal-
bre 0 Papado, que recommenda- · isentos da pressão de qualquer po- -, • , -EJ.~ Ç,\TJ.l;OLICA ~~N- i:io de Christo e chefe de toda a tianismo. Foi então que a força vação das almas, uti\idaçie e in~ 

· m:os insistentemente aos nossos der, recebend_o tão só a inspira- TEJ.Vl ATE l;lOJE O lY.CO,DO DE: 1 Igreja"! m,wal resistiu tenazmente á for-! cremento do Estado. · 
leitores. cão de sua consciencia, das ·rieces- F-"_.,fi,R, ~IU Rl):LAÇÃQ AO, 1 Brotou sempre dos Iabios dos ça material. Leão XII.', ao se fornar indeper1 .. 

0 seculo xrx foi 0 seculo do ~idades da santa Igreja pesavam PO,ll{T~FIÇADO, l):~P1tEGAQO · padres e dos concílios da Igreja Foi batendo-se intransigente- dente o Brasil. oi:denou a cer.; 
materialismo. o século xx, pelo -na balança do santuario os moti- PE~A SA_GJ;t1'Di\ E&CR~J;>TU~A ter sido sempre a Santa Sé 'o mente pela inflexibilidade das tas 01·a.e1;1s religiosas que cqidas .. 
r:oritrario, está sendo o seculo dos _ vos de sua escolha: á luz da fé, E ~EJ,:,1' TRAJ;)IÇÃO CAT~OLIÇI\ centro d.a Unidade christã e ter maximas christãs .qu,e os Papas sein da educação ai mocid.ade. 
faloos· m:vstícismos. Contra 'um e, sobre a influenci_a do E,spiritÇ>_ Mesmo a patroiogia e .os pri- . ti_do "o Pontifice romano o su- forinàram () desenvolveram a con_s- o ~anta Padre Leão xri:r,' parà 
outro perigo, só ha um recurs_o Santo, procuraram resolver o meiros concilios com maí"s enthu- premo poder na Igreja univ·ersal", ciencia publica e implantarl;l,1,11 na proriioye:,: o ~eino de; Christo nas 
pára -os fieis que queiram salvar- grand,e problema:. A_pós dois es- siasmo se expressaram. exaltando conforme prega o concilio Triden- sociedade os prb:~cipios da ve.rd.a- naç_ões americanas,. co.nvocqu os 
se: ·0 ápe'gÓ incondicional á Ca- crutin_i,os? Deu_s diri,~iu os cora- as prerogativas da Sé Apostolica. tino. E tambem o modo de pen- deira civilização.· . Sisp,os c!,a Ai;u,erica Latina p3,r~ 
thedra infállivel de são Pedro, so- ções para o homem de sua es- sar dos bispos latino-americanos GLORIA DO PONTIFICADO um concilio plenario e_m Roma nOl 
bre à, quál se assenta hoje S. S., o colha. · ~e impecilhos hou.ve pas:-a exer- quando em 1899, no Concilio Pie- A aureola ~a sciel),cia illum.~ou, anno ~e ,~89,3,'. , 
Papa' PiÓ x'rr'." . J!;&PERANÇA$ DA J:GREJA c_1c10 da autoridady pontifical em -n,ario da Am,ei:ica Latina, propu- com seus esplendores, a nobre fi- 9 SJ\N'.l,'0 :fA~,E_ PJ:O Xll 

-· . - - . fl te . . - , . . . . dadas épocas e füversos lugares, . nham a todos os fieis agir e pro- gura do Pon_ tifice Rorna_no. Em I E, porta1;1to ~Q int11,110 a.o nos--
Dessa Pastora,1, que re ec ª ~M P~O X~J esta autoridade não obstante foi fé_ ssar conforme os decretos P''0- · .,. d' 

1 · · d ardente ·de Sua · · · • tod· as as e·pocas forani os napas· so se_x que i;,;en:ws_ ao suc.ce_sso,r a ma pie osa e . . . No passa.do, Pi.o XII foi o gr,a.l)._- no primeiro momento o 11 ,.. ~ 
Excia, Revina, o sr. Bispo de São · . : · ·. · · que e ª mulgados pelo chefe da Séde os promotores mais activos cio j a,e PIO XI, ao gl°:noso P?r1tiflce 

. . de <)oo;perador de Pio XI. Ten:i,_- e hoJe, umversal e soberana. Apostolica. · movi·,.,.,eilto sci·enti·_fi'co e li·te·rari·o.
1 

rei_,11a_1.1te_ sua Sal),t1,;la(\e P,_ 19 X_U: Cár!Ó·s, o Legionario apresenta ª pos de agitação que a Igreja tem •·· 
-ºe·g·v_'ir um_ íiê-e_iro_ res_um_o: · · -- - CQ~ 0- l.º Concilio de Nici;:i,, af- A GLO_RIA COM Q~E OS Devido ao zelo dos Papas foram_ Sal),t1,Ssii,no Pa,dre, em_ vossa Pa.s~ 
w e· en_fr_e1;1_t,ado_ na épo. _ca actual, m.i,s, firmamos ser o i d d I · l choa sa damo v J d J PEZAR PELA MORTE DE · · : , p;r ma O, a greJa SECULO.S COROARAM A surgi,ndo as instituições scienti- • -- ~- · S O -iga1· O y e~ 

- - -PI·o· xi· · em todas as circumstancias · º· Ro_ m_ana tão antig_o como ·o chris- SE'DE-_ · APO_STO• -IC,. su.s Ch.nsto sol,)J;e a terra o Pas 
PontifÍce fallecido teve sua acção t "" ~ ficas. Entre as famosas un~1:ersi- , -. . ... - -. ' .. 

Come~ª a_ p. a_ sto_ +_ai_ de, screvend.o -· - , · - iai;i_isi;n.o · }i:m Ji,p)l.eso C0I),~essa-_ Entre todas às instituições apa- dades não se cita uma que não ti- t9r ~m1:ersal, Q che{e vislv~l d!!, 
.., 

0
- su_a_ ve e forte c{_fica.zmei;ite st,icun- mos qu o b t d p d IgreJa o Doutor •-0--pezár que assàltou O mundo com . -- .,e · em_aven ura. o . e ro, recidas -no deci,n:so dos tempos, O nha sido bafejad:/- coµi, favores e • ( . , -' · , • . svpr~m? () ... -

ª morte de S. S. o Papa Pio XI. dacl_a pelo au,xi,I,l,ar dt,id,i,cado. prmcipe e chefe dos apostolos, a Papad.o rebrilhou com intensida- privilegios pontificios. . r all!vi:il de. todos os. ch:i,staosr Fa .. 
A morte de Pio XI pi:o~ocou A,UTORI_DAD,E DÇ) $\Jl\lMO columna da Fé e fundamento da de scin igual. · Foram santos ·esse ancmos que , a_e e sere1,s obeçlec1do, e1;1sfnae e 

manifestações eloquentes de fé e · ~ONTIJ,cICE Igreja catl).o]ica, vi_ve ai.nda e se111- Quando Christo confére a São durante tres sectllos confess,ira.~ voss_:3: ~o10t~~na ser~ 0 objecto d_e 
de respeito universaes. Todos fo- Mas as esperanças oriundas dos pre viverl;i nos seus successores, Pedro a maior das dignidades a fé ante ó Tribunal dos ceiares n9,ssa rehgi,ao; _dingi e prosegw~ 
.-am feridos <'tn sua sensibilicla- meritos pessoaes do novo Ponti- '?~rce_nd,o por elles O dlreito de este com Ia_bios e coração protes~ a custo do propi:io sangue. ' · ' i:en;i.os }),elo camm,l;J.o que apoptar .. 
de mesmo os que IJ.áo estavam, (ice não nos devem d,eixar d~s- Julgar· ta su;:i, f~ e amor. E isso os Pon- Aquelles athletas q_ue eni suas des. . 
Hi°aa~; p~Ia pi,eda,de filial. O.s l lum_brados d,e q1,1e, antes e aç:ip:l.a Foram os c.oncilios de Calcedo- tifices con~essaram com O proprio lutas heroicas salvara111 o mundo ~,~ a u,npiedaçle, com extremO!f 
templos torl).aram-se pequenos de tudo, é ne.c.essario recpn,heçer ma e Constantinopla que trans- sangue no Janiculo, durante tres christão, a· fé e os costu_mes. a_ 01;_ ~e . :3:1,1<;1s1,cia: in_vesti,r c?ntra o edf .. 
para conter os fieis desejosos d.e à autoric\ad.e coll). que e.stá inves- mlttiram a celebre formula. "Pe- seculos; cill).entaram, com sangue dem e ·a l,iberdade: os bem.feito- ~11ºr dt fe, no~ l;l_or~zontes ain_
pi:e.sta,r a suprema l).omenagem tic;l.o e prestar a ol;>ediencia devi- dro fala pela,, bocca dos Pontifi-1 generoso, a ca,deira · de Pedro, e res_ da_ hum;midade que fizeram d't ,e.b-9~1Xl os ecos das palavras 
ao Pae Commum da Christan- da: esta autoridad_e_ é supi:ema, a ce11 R,01nanos.. Nossas palavras com ella o tlu·ono. e O altar de rebrilhar as luzes da sciencia pá/a 1, a,s a ~- l;'edro e, na sua pes .. 
dade. 1 obediencia deve ser plena e com- s.ã<? exp1·essões dos ·Bisji9s do Christo. o sangue do ma~tyrio e a gloria de Deus e saivação d,as soa, a tod_os os seus sucessores: 

Mais uma vez se tornou bem pleta. Oriente, proplamando no VI se.cu- do sacri~icio é a explicação da all~as. · · · "Ti!,' és Pedr~, e sobre est~ pe. 
· · · · · · d 1 · · o N sso dra c9nstruire1s minha Igreja, as Pa,té.Ilt_e a_qúella verd_ade que o Pio XII e o successor aquele lo" que na sede apostolica ren- força e da duração do Pontifica- , _O . . D_E'VER 

1 
h . . . ' . . porta_s d.o lnfernQ não hão de_ p--PÓntific3:~o_ R,omano occupa ??S/.- a q~em di~~e i:rosso Sen. o.r Jesus de a completa e verdadeira soli- do Romano. E', p9is, dever nosso intensifi- va_Iescl;)r:" - ·~-

ção privilegia,d,a e que o ed1f1c10 Chtisto: Tu és. Pedro e sobre dez da religião christã. Em Latrão A GRANQE _EMPREZA :oo_s caro amor e veneração para com 
religioso e moral 1'epousa s9bre I esta pedra eu edificarei Minl).a . se. reconhece que "el}1 se tratan- PONTI_FÍCES 'Dlj:. ROMA ' unia a_utorid,ade 9ue cún:ipriu sua Q~:1/)M,(}S ~ A;Éi~DEÇAMQS 
aquellà in5ti __ tuição vin __ te vezes se- ~greja, e as portas do infemo não! do da Igrej~ Romana não l~a su- Após a , ctén:ocada do im~rio ni.!ssã,o divina com maxima ficle- , 

A . . • . . Uh~m,o~nos todos, corações e al .. cula.r. prevalecerão contra ell(l. pasce- 1 perior ao qual se possa recorrer. romano, a_ttingido pela colera di- ll~ade. Essa m1ssao e ~ece~sar1a mas, no mesll),o. esph;ito de o~-
ÉSPERANÇA E CONFIANÇA ta Minhas ovelhas. Confirma teu$ 1 Como o fazem hoje, já os gre- vina, os Pontifices de Roma se amda nos tempos n:iode1 !),OS. po- _ ção. A,gradeçamos a Deus pelo no-
,. · DO PQVO CH,Rl&TÃ.0 · irmãos." Elle é o chefe desta Igre- gos e, os· latinos, no seculo XIII lançaram a infÚndir a fé; luzes clem transformar-se as formas s0-1 vo fav _ te te_ _ h d b d 

'· · " · · · · · · • t d t d " · · 1 · · · ·. ,- , 9r e _s. mun _o e on a .. Em meio do Ju_to, partia para 1a, mae e mes ra e o o;; com do segundo concilio gera de Lião e costumes, que fa~m as nações çiaes, ma_s o Pap~ _s~rá _sempre o, de feito á. Igreja: :11:, estando n,; 
os. ceus O clamor da es.pera.nça. O. a -qual, diz Sto. Irineu, to.dei$ O$ fizeram esta solenne declaração: fortes e g_randes, à sociedade que fundament~ da c1vlhzaçao. . q1,1aresma_, tempo mais ro ri :. 
Salvador fizera promessas immor- fieis de todos os paizes devem con- "E' pela autoridade_ do romano renascia das n,linas do imperio de Nelle reside a suprema garan- ·a'· -" · · · , -~ - P - P · ,o 1'1!-. 
taes. Non i:elinquam vos orpha- cordar na fé, devido a se.u pi:inci- ~ontifice que devem ser de~ini- ~orna. tia do dlreito, porfa11to 0 · noiito 1 ~-,.. sa:t?,ttats rdesoluçoes, com maior 

· · ·' · ' · .- t ·a· d · t "p d d · ·t· · 1 t·· á- fé- t d - . ,,.,_,.,,.d f-,~- ~ · ,, .. ,...._ .- • a.,...or a en amos aos ensinos do -nos. Cada manhã os mm1s ros o pa o proemmen e. o e-1$e repe- as as ques oes re a 1vas _; o- Nos concilios _ os .papas difun- e apoio e a e esa da sociedade. magisterio christão. Vamos adhe• 
aita,r rllpetiam: , "Senhor, ouvi tir o <lVi di_zÍ~ S. Bern,a,rdÓ 'à.o das as Ii,rejas Ih(! estã,o sul)rnissas dlam o deposito da revelação con_- O QUE OS PAPAS li'IZERAM rir con1 inten_sidade maior ii,_ nos-
nossas humildes supplicas", para Papa Eugenio III, resumindo to- e os bispos lhe devem prestar res- tra qualquer heresia e em todo o PELO BRI\SIL sa sa_nta religião, suas leis e pre-
concéderdes· ã, Santa Igre,ia Ro- dá a tradição: "Quem sois Vós, peito e obediencia." No concilio Occidente os Pontífices Romanos_ .Os aventureiros vindos ao Bra-1 ceitos: 
mana ó Pónt_iflce de Vossa Eleiçã_Ô, <1~_ em repr_es'enta_ es na Igreja_ de de ·Florenç_a, as Igrejas_ do Oci- espalhavam a.s sementes da fé. ·1 ! b' d · -_ _ _ ., _ _ _ s1 pe a co, iça as r_1quezas, na_o _ Procuremos garantir o ~r_lu_m_ pho 
um Pontifice que mereça vossas Deus? Sois Abel pelo primado, dente e do Oriente declararam: OS PONTIFICES GOVERNAM he~itaram err.t reduzn· ao capti- do espirita sobre a carne, com pra. 
complacencias })elo zelo piedoso Noé pelo governo, Abraão péfo "Definimos que a Santa Sé Apos- A CHRISTANDADt vell'o o gentio. Paulo II~ com-, ticas de penitencia e de mortm.. 
para com_ as almas e que se tor- patriarcado, Melc)l_isedecb., pela t<;>lica, e o Pontífice Romano exer- ' Depois de ter regado Ó berço bateu o crime e proclam?u, com caçií,o. Dia vil:á no qual past<mM 
ne, digl),o d,e veneração do vosso ordem, Aarão pel/l, dignidade, G(;)U1. o primado s_obre todo o uni-1 do christianismo com seu sangue sua autoridade, a verdadeira dou- e fieis, descançaremos das -fadi. 
póyo, ~uindo-o pelos caminhos d_a ~oysé_s pela autod.d!!;d,e, Ssim_ú_él verso, que o mesmo Romano Pon- depois de fundar e organizar , '.rina. E contra o mal que prose- gas na bea_titude eterna, m,,~·~,i,. 
salváção; para gloria d_e Vosso no_- pela JUd!cat1,1~a, ];'edro. ~elo po- tifice ~ o s;uccessor de Ped_ro, prin- _ sociedade christã, foi necessarir mia, falou Urbano VIII, vibran- da pela virtude. conquistadr 
µie.". qer. Chr1sto pela unção.'· clpe dos Apostolos: elle é o_ vig.a- governal-a. Forall:), o& Pont!ficei do penas severas contra os que bôas accões.'' · ' . 
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"LA COMPAGNIE DE JtSUS EN 
ESPAGNE - 1931-1938", -. !\. 

1'om a. implantação da Republica na Hespa
nha, república de caracter francamente . maçon 
e socialista, isto é, anti-catholico, começou. l)arn a 

· alma catholica do povo-cavalheiro um inartyrio 
profundo. Nas perseguições, tanto officiaes como 
:particulares - pois que o governo, embora al- · 
guµias vezes quizesse cohibir, por medo de im
:rnensos excessos, a acção destruidora de elemen
tos anti-religiosos dos partidos republicanos, não 
se. sentia forte para reprimil-o,s - foram os ec
clesiasticos, tanto seculares como regulares os 
que soffreram a peior parte, como sempre sóc 
acontecer. Appareceu ha pouco, éditado pelos 
Jesuítas de Roma. um opusculo incisivo relatando 
a actividade e o calvario dos filhos de Loyola, 
na Hespanha Republicana, dos annos de 1931 

• 1938. 

Este opusculo vem muito a calhar. J:'orque 
servirá, argumentado na logica irrefutavel dos 
factos e dos numcros, para abrir os olhos e o 
coração tambem, a muitos ingenuos qU'.) até 
agora só querem ver na guerra hespanhola um 
sentido politico. Cremos que bôa politica não é 
assassinar. massacrar ca tholicos e religiosos, só 
~rque estes são catho!icos e religiosos. 

O interessante opusculo começa a descrever o 
estado florescente dos Jesuitas na Hespanha, 
Havia 1. 385 sacerdotes, 1.106 escolasticos e 
1.155 irmãos conversos. Isto perfazendo o bel
lissimo total de 3. 646 religiosos jesuitas na Hes
panha. Toda esta legião de heróes trabalhava_ 
directamente na obra do engrandecimento do 
reino . de Deus e do povo hespanhol. 

-Só na revolucionaria Catalunha os Jesuitas 
organisaram as Ligas de Perseverança, que con
tavam mais de 20. 000 homens. 

Collegios, casas de retiro, congregações maria
nas, em todas estas obras apostollcas o zelo dos 
filhos de Loyola ia fazendo fructo admirav@l. 
Obras de · cultura, obras de caridade innumeras 
ft>ralll semeadas pelos Jesuitas no solo da Hes• 
tianha. Mas, por outra parte, devido a certos 
erros do governo monarchico e á indlfferença de 
:alguns meios catholicos, porque eram poucos os 
que ajudavam os Jesuitas nesse apostolado fe-

. \;undo de attrahir e educar as massas, grande 
~~e· do povo hcspanhol foi solapado pelas as
'.fuciosa e QU&ada propaganda socialista-commu
·nista tnascarada de republicanismo. E veiu a 
l:iiecatoÍnbe de 1931, que não teve apenas o sen
)idó' de u'a mudança de governo •.• 

A perseguição; que já em 1930 em Gijón dera 
il!I~~ co~ _a destruição da Igreja dos Jesuitas, 
~ôü vlmentamente com a implantação do 
regime republicano; installado a 14 de Abril de 
:.1~1.. ' . 

Em 1-1 de Mi.do seguinte, já. em Madrid foram 
!ncendiadas grande numero de igrejas e con
;ventos. 
· E./Jt,es ._attentados não eram-- cominettidos pelo 
Jl()tó. Eram grupos de .malfeitores, que em ca
)ninh~ ~1tamente. ,equipadoi,;. para a obra de 
f~~ruiçãõ; '-iãm âS- !gré3"as incendiál-as. · 

o governo podia cohibir taes abusos. Não 
combatia. Chegava mesmo a cooperar criminosa
mente no vandalismo de destruir o patrimonio 
artístico da Hespanha. Já que o sentimento re
ligioso não os animara mais, deviam ao menos 
respeitar o thesouro de arte nacional. . . 

.osassassinado algumas p~ovincias. 

os bens religiosos, bens que, por direito na
tural e positivo, pertenciam aos religiosos, fo
ram confiscados, com a mais desabusada gatu
nagem. 

os religiosos fram postos á rua, á me~cê das 
aimas caridosas e heroicas que ?S qmze~em 
acolher. Porque acolher um religioso era crune 
de lesa-patria na mentalidade republicana. 
Só houve uma excepção: os Padres do 
Observatorio do Ebro, tiveram 9ue perman~cer 
no Observatorio como funccionarios publlcos, 
simplesmente porque o governo não tin:6á quem 
os substituisse. : • 

Mas no meio de tantos revezes, que ainda· não 
tinham chegado á -perseguição sangrenta, os re
ligiosos não se mostraram acovardados: nem des
encorajados, nem inactivos. Expulsos de suas casas, 
os Jesuitas alugaram pequenos quartos, em pe
quenos grupos, e procuraram viver em Commu
nidade. Ajudavam o serviço parochial. Ten~avam 
abrir outros collegios. O Pe. Eduardo V1torl~, 
depois de gastar as energias moças durante n1:m
tos annos, para fundar em Barcelona seu un
ponente Instituto de Chimica, _:viu-o roubado e 
destruido pelos inimigos. Mas nao se . d~sanli1:1ou. 
Alugou uma villa em Sarriá e reconstitmu .. o ins
tituto. :M:as este teve logo após a mesma sorte 
que o primeiro. 

À revolução marchava. A actlvidade dos r~
ligiosos estava interceptada. E em 1933 as ~le1-
ções foram um pouco favoraveis aos cathol1cos. 
Esta marcha-ré na revolução irritou aos commu
nistas que pegaram em armas. A revolução foi 
sufoc;da logo em Barcelona e Madr_id, mas de
morou alguns dias nas Asturias. Foi então que 
os primeiros jesuitas verteram o sangue Pº: J:· 
sus Christo: O Pe. Emilio Martínez e o 1rmao 
converso João Arconada foram fuzilados el,l 
Mieres. 

Depois das illegaes eleições, o governo foi en
tregue ao maçon Portela Valladares, em 19 de 
Fevereiro de 1936. Começou a anarchia desen
freada, que no dia 13 de julho seguinte assas
sinou Calvo Sotello, dando origem ao movimento 
armado nacionalista. E os communistas ainda 
hoje se lamentam que os militares "trahidores" 
lhes tomassem a dianteira, porque a revolução 
communista estava. para estourar, levando á toda 
,:ij~spanh11, o .ter~or~ .. ,a destruição, ,a ,tno;Je, Iriam 
assassinár a Hespa:i:íha inteira, como Ja tinham 

Os incendios devoraram . as casas reli
giosas e as Igrejas. Algumàs foram destinadas a 
quarteis. E desappareceu grande parte do the
souro artístico hespanhol roubado ou destruido. 
lectiva, affirma que, já naquelle tempo, ha
viam sido assassinados injustamente pelos com
munistas mais de 400. 000 pessoas. Communida
des inteiras foram fuziladas. O numero de victi
mas Jesuitas conhecido é de 40 na provincia de 
Aragão, 11 na provinc!a Bética, 14 em Leão, 27 
em Toledo. Ao todo são 76 victimas certas e 
117 · prova veis. 

Todos esses religiosos, e9mo os outros religic-. 
SOS de diver·sas ordens e COngreliações, bem COmO 
os leigos, foram assassinados desde o simples fu• 
zilamento até aos marlyrios que recordam os 
tempos de Nero. Em Guadalajara, o Pe. José 
Pedromingo foi trancado com 400 pessoas inno
centes . todas. E os soldados vermelhos divertiam
se metralhando-os, até assassinarem-nos todos. 

Mas além do martyr!o do sangue, houve o mar
tyrio moral, talvez mais doloroso ainda. O mar
tyrio de ser levado varias vezes ao lugar de fu
zilamento, sentir o cano do fuzil no peito e na 

·· cabeça, e isto renovado por meio tempo, brin
quedo selvagem de feras. A fome, ver Igrejas 
destruidas, ver as multidões oprimidas pedindo o 
auxilio da religião e, estar preso, sem poder le
val-o. No emtanto, os filhos da Companhia tra
ba.Jhavam no meio de tantos perigos e tribula
ções. Um magnifico trabalho aposto!ico occulto 
foi desenvolvido entre os vermelhos. Expunha-se 
a vida. Os espiões pululam. Confessam no meio 
da rua, como se fosse uma simples palestra. 
Celebra-se em casas particulares Novos Tarcisios 
levam a Communhão aos prisid'heiros. As pri
sões sií.o visitadas e os condemnados podem, mui
tas vezes, receber consolo religioso para a viagem 
eterna. 

Na Hespanha Nacionalista, não é menor tra
balho dos Jesuítas. O governo applaude-os. Cha
ma-os. E' magnifico o ministerio dos Padres Je
suitas junto aos condenados á' morte, os maiores 
assassinos e n\alfeitores. Muitos .destes tinham re
cebido educação christã na juventude, induzidos 
pelas palavras dos agentes de Moscou, cometeram 

crimes monstruosos. A maior parte se confessou 
antes de morrer. 

No front, os Jesuitas lá estão' elles expondo a 
vida para assistir aos feridos. Confessal-os. Os 
proprios legionario, homens intrepidos, chegaram 
a dizer que os Padres eram mais corajosos, iam á 
batalha sem armas. 

Nas cidades abandonadas, que vivem á mingua 
do pastor, os Jesuitas fizeram florescer um fervor 
intenso. Fundaram a Liga do Rosario, que só em 

Burgos tem mais de 20. 000 homens associados. 
Tr°iduÔ,S de penitencias, rosarios .cliatios,, eonfis-·: 

r,ões, corri~nunhões. A vida religiosa solidificasse na. 
Hespanha,, 

Ao- mesmo tempo que os Jesuitas se lançavam 
aos ministerioo extraordinarios do tempo de guer
ra . a t1;abalho .prdinarios ·nas Residencias e nos 
C~llegios foi reton.1ado com ·enthusiásmo. Fi:anco 
prometteu devolver aos Religiosos os bens de que 
foram ignominiosamente despojados. Muitos a.ln-· 
da não. foram, devolvia.os porque ainda estão ser-. 
vindo de hospitaes e aiubulancias. O numero de 
alumnos duplicou. Pouco a Pouco a situação na., 
Hespanha Nacional se nonnaI:isa. 

A fé e o numero dos martyre!i, o explendido re-/ 
surgimento catholico que se nota -em toda a Hes-· 
panha mostram l)lUito bem que tântos trab.11,lhos 
não foram estereis. 

Deus Nosso Senhor quiz por esta persegmçMi 
depurar o catholicismo do povcf .hespanhol, o: 
claro. aberto nas._, f.iiéiras do clero secular e re~1 
gular será em breve prehenchi~~- E o sangu,ê-1 
dos inal'.tyres é semente de vo~~ções. . d 

D. GIUSEP.PE DE LUCCA -- Sa.ntG:
Stanisláo de Kostka( · · 

PUbiiçado pela revista "Ai nostrI 1uhici" 0 ap~ 
pareceu em italiano, o a:mavel opusculo de· D. Giu• :;· 

seppe de Lucca "Santo Stanisla\O de Kostlta." •••. ( 
E' um resumo agiographico que traça em ·estylo'

leve, quasi jçirnalistico, a vida admiravel do jo..: 
ven que; nio:rl:endo aos 18 annos, mereceu a llon .. ; 
ra dos altares e ser declarado· patrono -da. _juven-' 
tude, gloria que divide com s. João l:!ereblmms· m 
com S. Luiz. Gonzaga. · •l 

D. Giuseppe de LÍ'i'cca; com â finaO nrgucla; i!Ef° 
jornalista que pensa o que escreve, . traça um -'bel;.q 
lissimo e profundo estudo dà idàde da Renaseen~· 
ça. Periodo que elle bem· adjetivou de "jovem.· 
Jovem na loucura, jovem no orgulho, jov.em no': 
enthusiasmo, jovem na ansla de bastarse a sl' 
mesmo. Principalmente jovem nas resoluções: ou 
para um grande bem · ou para um grande mat"· 

Feita a apreciação do tempo em que viveu sto~' 
Estanislau para melhor comprehender-se a mfân..i 
eia desse santo, :Ó. Giuseppe entra de cheio na,' 
vida do biographado. Vida de Anjo, a que não· 
faltou de certo modo, o martyrio infligido quot1-· 
dianamente pelo avô e ,pelos irmãos, influen
ciados por intenções mais ou menos mundanas. 
Santo mais jovem entre os Confessores. : E' ô 
não podiam. ·comprehender a vida de· Estantslàu' 
amando loucamente a Deus. · 

Interessante é o capitulo em que o autor traça· 
o parallelo entre Paolo' e Estanislau: o amante da·· 
gloria mundana e o amante da gloria eterna. Mas 
é curioso o modo pelo qual n> Giuseppe aYivia o 
pobre Paolo de algumas accusações que autores 
demais rigorosos e inexactos- lhe fazem. · · · 

E o autor vae descrevendo· maravllhosanientê 'at· 
vocação do Santo, sua entrada na COmpãíihfa( 
·de Jesus e por fim a morte 1inda e suave dO. 
Benjamim dessa categoria de Sahtos. .. . . . 

Els aqui um opusculo que ·merece · uma traduê..-,· 
ção para os nossos Congregados. · ! · 

.. =========== ~: :.~ ~·:~iz~~i .. ~.·~ :?/~:~.; 
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ALBERTO 
RUA FREI GASPAR N.º 39 

Phone 4-476 
SANTOS-··-~-- - . , I 

A XVI Pasc~oa col?ectiva dns nossos militares ~e J erra e Mar 
Ha mezes vêm ,sendo prepa

radas, -como de costume em São 
Paulo, as Paschoas -collectivas, 
do.s diversas profissões e clas
ses. Paschoa dos universitarios, 
dos intellectuaes, dos chauf
feurs ;;te., que, de anno para 
anno, vem -se ,realisando com 
cada. vez mais cnthusiasmo e 

frequencia. :Assim, a <los Mili
tares pela 16.• vez, vae effec
tuar-se agora, pretendendo os 
seus or.ganisadores conseguir, 
no minimo, a approximaçã-o á 
Santa Mesa, de 10.000 -militares. 

Recebemos, a pro_posi•to, da 
União Catholica dos Militares, 
com séde -no Rio ,de Janeiro, a 
seguinte circular:. 

. Alfaiate!... "Invocando as bençãos de 
Deseja diplomar-se'.> Deus, -realisarão os homens de 
Procurl' ., escola Italo-Br~i- farda, pele. XVI vez, collectiva-

l i 
1 

t mente, em todas as guarnições 
e ra < e cor e. j brasileiras, a tradicional Pas-
Cnrsos a par,-amenws nrnnsaes. choa dos Militares, da qual 
EXAMES GRATUITOS - des-

compe.rtHha.rão todos os cama-pezas minimas. 
DIRETOR 

Prof. Paulo E. S. Puglielli 
Autorizado 

Rua Wandenkolk, 54 (csq. Rua 
Visconde de Parnahyba) 

S. PAULO 

Encerramento da Semana 
Santa na Bella Vista 

Encerrando as commemora
ções da Semana na Matriz do 
Divino Espirito Santo da Bella 
Vista, ·realisa-se ·hoje, Domingo 
da Ressurreição, naquella ,pa.ro
cia, ás 5 horas, Procissão se
guida de Missa com -sermão fe.:1-
tivo e Communhão Geral. 

radas .catholicos das formações 
militares do Brasil - do Exer-
cito, da Marinha, das Policias 
Militares, dos CÓr.pos de Bom
beiros, dos instruendos milita
res dós C. P. O .. R., e dos Ti-
ros de Guerra. 

A de.ta assignalada ipara o 
corrente anno, conforme a tra
dição, ·será o <li,a 7 de Maio 
do:m:ingo que segue á comme= 
mo-ração da descober.t-a, do 
Brasil. 

Attendendo, ,porém, ao retar
do da incorporação de conscr-i
ptos nas ,guarnições do sul, a 
Paschoa conectiva nessas -re-
giões meridione..es - Pa:raná, 
Santa Cat·harina e Rio Grande 
do S-ul - roolisar-se-á no do-

riores, .tornando cada ;vez maiit . 
brilhante a nossa fest:e. eucluL- · 
ristica, mercê de suit autorlda~ · 
de, de seu .prestigio, de suá. be• 
nevolencla. · · · · · 

Nas ,guarnições das sedes ar-: 
chiepiscopaes · e episcopaes, e.. 
presid·encia de 'Laes solem-ilidi• 
d_es cabe, por direito e · ,pai-à. 
h:onra . .nossa., .aos ,respectiYOS ·ti~ 
tulares. · · · · · 

Pedimos com instancla .· e.aos 
nossos ·camaradas càtho1icos'·da 
todas .as cor.porações ·mi-litares 
que constituam.desde já as com• 
missões 01,ganisa:doras ~ e ·'1!ll'VÍ• 

dem o :melhor de seus esforços 
para que a Paschoa dos Mili
tares ·seja ;precedida de ·uma ou 
mais -s.emanas de iniciação dou-. 
trinaria, .no sentido de ,reavivar 
os ,motivos <le fé de nossos .ir
mãos d'·armas e de ipre,parar e 
de dispor os néo-commungantes. · 

A,s in-tenççíes do corrente a.tino 
são: . •' 

- Pela ,paz a ~elo ibem de{ 
-P.atria. 

- Pela arregimentação::.catho..-· 
Jica dos militares. 

o effetivo. da força militar dÓ 
Brasil ·no ,corr.ente a.nno .;... 
Exercito, Marinha, Policias Mi·· 
altares 1ristruendos milita-·: 
res - vae muto além de 100.000 
homens. 

"A ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

fundada por 
Jackson de Figueiredo 

Diz-se que ·O Bra:sil ê. um 1nabl mingo, 11 de J-anho, oitava de " catholico. Diz~se :tambem que os 
Corpus ChriSU, militares são os ·elementos mais 

Em resumo: 
Norte, Centro, Oeste - 7 de representátivos da Patria. 

Eia, poi-s, camaradas ,cat:hoU-· 
Dirigida por Maio. cos do Norte e do Sul e do 

Paraná, Santa Catharina e Tristão de Athayde 
Assignatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sawaya 
Rua Cons. Nebias, 1. 427 

Rio Grande do Sul - 11 de Centro da T·er-ra de Santa Cruz, .. 
façamos ume. cruzada de a,ç~o 
catho!ica no siintido de levar
mos á mesa·· -eucharisti.ca, no dia 
de nossa Pa-schoa, :pelo anenos 
um decimo de· nossos ,effectivos 
globaes ! 

Junho. 

.hone 5-7774 

CAPITAL 

~ 

Continuamos a solicitar de 
nosso Episcopado e de nosso 
clero, e. cooperação os estimu-

l los, as iniciativas que se dig
. na.r,a,m :tomar ,nos annos ante-

".A. ZELADORA PREDIAL"· 
RUA JOSE' BONIFACIO N,0 39 - 2.0 ANDAR 

Sob a responsabilidade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que tra:ta de immoveis desde 1909. 

Administração de bens em geraJ. - Compra e venda de fm• 
moveis, hypothecas e financiamento em .geral . 

Rogamos_:. ás . Commiasõe& OÍ'"'-' 

ganise.-dorâ.j' ,e ,ás exmas. auto,;" 
ridades ,eéblesia-stt-d'as ,se -dignem' 
de inforcttiar•nos eem demora. dos 
pormenor~s :rei-a,c!onados com a;' 
celebraç[o 'll,_ll- Paschoa;. devéndo 
ser-nos ,comin,w1cadas IPOr vià, 
8/erea as· -~Cttl'Í'OllCil!._S das guar
nições do Norte ,e do SUi. 

Tudo isso pará figurar no 
Boletim qtie s·erá divulgado em 
J.unho iproximo, 

~-· ...... -····· .... __ ..... ll!-.·J pitv.9i!'& 93',.~~g<?.~\. 



' 

· Sãó Paulo; 9 de '.Abril de 193f 
l 

Santo Hermenegildo, Martyr 
I 
EVA N G E LH o 

E S U ~RE 1rcÃO Pelo ainno de 500, o Ariani,smo 
.:dominava ,na Hespanha. O ,seu 
rei Leovigildo, com os seus dois 
filhos Hermenegildo e Recaredo, 
professavam essa seita, ,e eram 
li~ seus g.randes defensores. 

.Quando esses dois filhos attin
·gtram a .nraiorldad_e, Leovigi.Jdo 
:elevou Hermenegildo ao :throno 
d!'I Sevilha e Recaredo ao de 
:I'oledo.. • 

.!Ailgum :tempo depois, Her~e-
11eg!Jdo ce.,iou-:i'e ,cp~ Indegonda.1 

:Pri-nceza da Au.stril:sia, filha, do 
irei Sigeger1o ·e·· ,ca,tiho!ica fervo-
.(soslsslma. ,, .. 

Wendo IíeovigildO enviuvado, 
·-Oà,-sou-se ein seg.u:p.das !!lUpcias 
:com GoS'Winda, a qual pe;recia 
;j1:ér feito voto de ;perver,ter In
'degonda. á heresia ari~riti. Mas 
· essa ,pr!nceza mio só iperman·e

13 DE ABRI f..:P-
nunciar a, uma corôa terrena, 
passageira, quando espero outra 
eterna". · 

por Te:tnorsos terrlveis,: e.rre:pen
dend.o-se sincerament-e do seu 
;proéedimento. Na ultima doença, 
chaniou ao Santo Bispo Lean;lro, 
e pediu-lhe qu'e instruissií': na fá 
catholica ao irei Recar~do: O 
mart:l;,l"io de HermenegÍÍdo foi o 

Com estas palavras despediu o 
Bispo Ariano que viera lhe trazer 
a ,communhão Paschoal por or
dem <lo -rei. Quando Leovigildo 
soube como o filho recebera O primeiro ,passo para a conversão 
prelado, foi tome.do de tanta raí- de toda a Hespanha. 
va que resolveu a morte do filho. E'. assim que· :a Providencia se 
Essa sentença foi communlcada, ving:a <le seus perseguidores. A 
para maior <Jffeito, ao prisionei- fé catholi-ca bruxoleia e quasi se 
ro, pelos proprios algoz.es. Con- extingue, -mas assim que se der
tra toda a especte.tiva Hermen-e- rama o s-angue do martyr, e!Ja 
gJ.ldo, ,tranqui!lo, ajo~J.hou-se e readquire o seti antigo explendor. 
deu graças ,a Deus. Como é infan~il, e signal da ma-

Nessa atti'tude, um ·algoz :pros- xi-me. ignorancia, _es_ses persegui-
trou-o sem vida.. dores, que -cantam_ yicto,ria antes · ! de ,ganhai-a, e dizem como se 

Uma vez praticado o cri,m-i, o fossem eternos. "Se 
0

accaso eu 
.velho irei ,sentiu-·se perseguido faltar ... " 

ceu fiel á. sua ireli-gião, mas ain- L T U R 
de. ,conseg:uiu ,converter o ,anti- : . 1 . G I A 
go defensor do a:riànismo: o sêii' 

;Pl'O. prio anar~~:. Este, com gran- 11 Dom ·1 n U S 
de. pompa, abJu~ou o erro, e foi li Ili Vobiscum" 

1 • . 

crÊsta g~ração má e adultera dese)a um signal; munhando a fallencia dos emprehendimentos hu.;' 

manos que se encarrega de authenticar sua ori"' 

gem divina. Christo, pois, ressuscitou. Nossa fé 

não só não é vã, mas tem a segurança da_. mesma . 

:Verdade. · 

e outro signal não lhe será dado que o de Jonas 

p.-opheta. Assim, pois, como Jonas esteve no ven

tre .da baleia três dias e três noites, assim ficará 

o Filho do Homem no seio da terra três dias e 
tres noites". Com estas p;i.lavras dava Jesus sua 

ressurreição como o maior testemunho de sua 

missão c!Mna áquella geração Jncredula que .fe-

chava os. olhos aos 

Como esta confiança· robusta nos ensinamentos i 

de nossa fé, colhamos .os· tructos suaves que a .res-{ 
&urreição de Christo, 

1 
PASCHOJ\ · nos proporciona. Pri-. prodígios quotidianos 

que Elle realizava. E,' 

pois, a ressurreição 
de Christo a base 

que justifica o obse-

quio racional de nossa 
fé na sua Doutrina, 

como palavra infalli-

vel do mesmo Deus. 

São Paulo o diz com 

segurança e energia: 

"Si Christo não res-

-nor..nNGO DE 

'(São Marcos, cap, XVI, vers: 1-7) 

Naquelle tempo, Maria Magdalena, e Maria mãe de 
·l'hiago, e ·Salomé, éompraram perfumes para vir em
balsamar o corpo de Jesus. E no primeiro dia. da se
mana, muito cedo, vieram ao sepulchro, ahi chegan
do ao levantar do sol. E diziam entre si: Quem nos 
ha de afastar a pedra da entrada do sepulchro? E 
olhando viram a pedra afastada do sepulchro. E era 
no entanto :oiuito grande. E entrando na sepultura 
viram a um jovein sentado na parte direita, coberto 
de veste branca, e se atemorizaram. Este lhes disse: 

lneiramente, és. Pau
lo quem o diz, Christo 

ressuscitado dos mor-. 
tos é como primicial: · 

dos que adormeceram 1 
no Senhor. Pois que si;. 

em Adão todos mor• ' 

rem, em Ohristo todos ; 
serão glorificados. De' 
maneira que sereinos. 

l 

participantes da gloriai\ 

.84.mittido ma. Igreja Catbolica 
:por S. Leandro, :s·ispo de Sevilha. Pe. JOÃO PAVESIO suscitou vossa fé é 
~ iconv'êrsão do irei de Sevilha · vã". Mas Christo res-

Não temaes: procuraes a Jesus de Nazareth, que foi 
crucificado: ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar 
onde o havi.~m depositado. Mas, ide, e dizei aos seus 
discipulos, e a Pedro que os precederá na 9a1Héa, onde 
o vereis como vos havia dicto. 

conquistada por Chris- . 

to na sua ressur~eiçãof 

Co!n Christo ress1.f8.Ch 
tado dos mortos, sere .. 1 

t'le tal modo ,desgostou a. Leuvi- EStàs palavras dirigidas âos VOBISCUM" e do "ORATE suscitou. E nesse pro-
gildo que este o ameaçou com a fieis pelo celebrante precedem as FRATRES" (plural). Observa 
dest'b:ronização, ,caso -não voltas- "conectas';, porém o Cardeal Bona, e bem digio, em que se mos• 

80 
'ã.

0 
Arianismo. Respo.ndeu Hei·- Depois de ter recitado o Hym- acertadamente, que O acolito, trou Senhor absoluto da vida e da morte, rea

tnénegildo irespeitosamente ao no Angelico o padre beija o ai- mesmo só, representa a Igreja e nimando-se por virt.ude propria, quando se acha-

mos incorruptiv'êis, isentos por todo o sempre, d.aif 
morte bem como dos males que são seu cortéJ<i 

j 

pa.e, que na :proxi.midade em que tar - imagem de Christo - pa- os fieis todos. va na impotencia absoluta daquelles que morrem, 
fie, achava., prefería antes des- i-a receber d'E!le a paz que vae S. Pedro Damião no opusculo d th 

natural, ou lhe preparam o advento; do estado 
de ignominia, das miserias humilhantes a que ~f!L.~ 
turalmente estamos sujeitos, nesta vida, pafiií~ .. 1 
remos, com a ressurreição, para o brilho da gloriii~l 
teremos um corpo resplandescente, luminoso, súb• 
til ag!l cheio de um vigor novo que o espirituali-

t 
compendiou o Mestre toda a sua virtu e auma-

obedecer· ,ao ,pae do que a Deus, :ansmittir aos fieis. Volta-se en- denominado "DOMINUM vo
estan<fo disposto a ·perder a co- tao pa_ra o povo, a quem diz, es- BISCUM" mostra que essa sau
tôà. pa.raJ ,satisfazel-o. tendendo os braços em signal de dação é legitima, ainda quando 

turga, de sorte que a sua ressurreição ê o maior 
milagre feito para testemunhar sua missão d'ivina. 
os proprios inimigos do Christo reconhecem esta 

verdade, e, por isso, desde a estupidez dos Synhe
dristas, subornando de maneira ridicula os guar

das do sepulchro, não recuam deante de todos os 

i.eovigildo im.mediatamentel affeição: "Que o Senhor esteja não haja assistentes. 
par.tiu com"gra.nde exercito, e .poz comvosco". O ministro responde Convem encarar como demasia
em -cerco Sevilha. De.pois de uma em nome dos assistentes: "E com damente escrupulosa a attitude 
.luta ode um anno, Hermenegildo O vosso espiri~"· de padres que, por medo de men
'foi obrÍgàdo a fugir, Tefuglan- Esta saudaçao do padre aos\ tir <leixam de celebrar para não 
do-se em Cordova, e depois em fieis é encontrada no Antigo Tes-1 dizer "DOMINUS VOBISCUM" 
·Osseto, >Cidade ben::i fortificada. tamento. Booz, approximando-se I quando não ha outro assistente 
Me,s '!lem ahi encontrou abrigo dos segadores, cumprimentou-os, a não ser o ajudante. 
seguro. Em -breve convenceu-se, dizendo: " DOMINUS VOEIS-
da fautl.lidade da sua ,resisten- CUM!,, Com iguaes termos Pha- Os gregos sempre disseram na 
eia.· Recolhendo-se ,à ,uma Igreja, raó. saudou· a Moysés e Aarão. Missa "PAZ; VOEIS,, para imi-

meios que lhes pareçam capazes de obscurecer, ao 
menos em parte, este facto. Mas Christo ressusci-

tou. E para que, nos tempos longinquos, em que 

nos encontramos de sua ressurreição, não faltasse 

testemunho vivo para dissipar a fuligem do tem-

' ' . l 
za, pois o torna immune das .. necessidades terre• 

esr ~rou ,tranquJllame.nte. o pae. A resposta dos fieis ao Padre tar a ·saudação que o Divino Me~-
;U.m irmão menino de Hermene- é tirada do Nov~ Testamento: tre dirigiu aos apostolos, ao en- po, temos a Igreja, obra do

1 

Christo com sua vi-
lsildo procurou-o e lançando-se 

1 
"DOMINUS JESUS CHRISTUS contral-os depois da Ressurrei- talidade admiravel atravessando as idades, teste

ao _seu pescoço pediu-lhe que fi- SIT CUM SPIRITU TUO". Que J ção. 

nas, Tudo isto nos aguarda quando res~uscitarmoit 
com Christo. Foi o que nos preparou a· victorla 

de Christo. E nos será concedido si sou~rmos\ . 

aproveitar a exhortação que o Apostolo faz aos· 
Romanos a proposito do mysterio celebrado hojel 
"Assim como Christo ressuscitou pela gloria dei. 

Pae, assim nós sigamos uma vida nova, mortos Pª"' 
ra o peccado, vivendo porém, para. Deus, .eJq. 

Christo Jesus Senhor Nosso" •. 

Zeflse 6.s pazes wm <>. pae, :pro- o Senhor Jesus Christo esteja com Na Igreja latina só os bispos 
mettendo-lhe o -seu :pe~dão. Accei: vosso espirito, · dizem "PAX VOBIS" ante 
:tando a proposta do urmão, o ,rei Esta troca de votos vem do V Collecta d . d t s da d s ·1h . . . , e epo1s e er rezado 
. e . ev! a esperou. pelo rpae, e seculo, po!S Já o II Conciho de O "GLORIA IN EXCELSIS" 
quando est_e cllegou. prostrou-se- Carthago a mencionava. . • · 
_ihe a.os p~ jpedlndo 4>erdãp. Leo- · Esse rito episcopal do "p AX 
ivi,glldó ·móstrou•se entei!nec!do, Durante O santo Sacrificlo esta ·VOEIS" é uma reminiscencia do 

--·-··- ·--------· 
Como se deu! a. acceitacão do Throno 

Pontifício por s. Santidade -Pio<--XII,;:··"-~ 
Interessantes declarações do Cardeal Verdier :vendo à.os ·'S'éus ·pés· o rei· ,seu fi- saudação se repete oito vezes. Até uso antigo. Os bispos o conserva

lho, :pedindo a Hermene;gf.ldo pa- o seculo XII, o padre saudava o ram por um duplo motivo: 
ra ia:compa;nhal-o. Lá chegand'<>, povo sem deixar o canto do altar, 1) Porque durante muito t~m- Sua Emminencia. ° Card eal 
1mJ1d9u ·a sua e,ttitude. Immedia- como fazem ainda hoje' os Car- do só elles recitavam O "GLORIA Verdier, Arcebispo de Paris, an
taa:riente deu ordem· para que tuxos, os carmelitas e os Domini- IN EXCELSIS" na Missa. nunciou, •aos seus fieis, ,numa 
despojassem a •seu filho de todos I canos. Nessa época é .que o cele- 2) Porque, sendo o GLORIA be1Iisslma Carta Pastoral, a 
os emblemas reaes, e prendel-o brante passou a saudar o povo IN EXCELSIS" o hymno da paz eleição de S. Santidade Pio XII. 
com orr ntes n f d d Nessa Carta encontra-se o se-e e o , un o e uma do meio do altar, lugar onde re- em razão de suas palii,yras: "PAX guinte trecho que contem ;nte

ressantes informações s o b r e 
como se deu a •acceitação, por 
s. Santidade, da Cathedra do 

- Vosso voto, Tespondeu tre-l Christd, emfim a matiJ arte. aU•l 
mui? o recem-ele~to, é evid,ente- to~~~d_e moral do universo! 
mente a expressao <la vontade Este minuto foi de uma m.• 
de Deus: eu acceito. Recom- compara.ver grandeza. O éco ,ctà;_i 
mendo ás vossas orações a mi- homen•a.gem magnifi,c,a iPrestada.1 
,nha fraqueza ..• E tomo o nome pelo universo inteiro á. grande'. 
de Pio XII." · memoria de Pio XI, ,soava; a.inda.· 

masmorra. citou o "GLORIA IN EXCEL- HOMINIBUS BONAE VOLUN-
Her-menegildo tudo recebeu SIS". TATIS", a saudação "PAX VO-

íeom fir-meza e confiança em Grat,em tem um canon que BI ,, 
· Dou· «.· A t.·o· das ·as propostas d-. • S parece melhor se harmoni-

~ Q " exige pelo menos dois assisten-
e.postazia, <respondeu ,sempre que tes para O S!lnto Sacrificio da sar com elle que 'o "DOMINUS 
tudo :p_referia rperder a :perder a Missa, afim de que seja compro- VOBJSCUM". 
f6 >Cl!,tl1°J\ca. "Não me eusta re- vado o sentido do "DOMINUS Uma outra explicação,. eI\'.\bora 

OS MELHORES PRE(,;OS 
E A MELHOR QUALIDADE 

• Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas ... 
Biscou tos 

EMPORIO MONTENE1G-RO 
RUA AUGUSTA, 1.629 (Perto da Avenida) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

tmmaculada Conceição) - l'HONE 7-545~ 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das; manteigas) 

, menos litteral póde-se dar ao uso 
: de "PAX VOBIS" pelos bispos. 
1 E' que os bispos são os successo-

res directos dos apostolos, a quem 
Jesus disse: "Em toda casa em 
que entrardes, que a vossa primei
ra palavra seja uma palavra de 
paz"~ 

Lêr e nroµaoar o 
m 

LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOS 
os C A T H o LI C o s 

:ADVOGADOS ln icador 
·.::::\. 

Dr. Vicente Melillo 
-- da S6 N.O 3 - 2;ó andar ., • .._ .·DR, CARLOS MORAES DE! 

Sala IS Rua Benja:if ~~~~ant, 23 --;- D E N T I S T A S 
4. 0 andar - sa,la ~8 - Phone 2-1986 -------------

Dr. PJinio ÇÔrrêa de S. PAULO 

Oliveira .· DR. PAULO MORETZSOHN 
Jtua Qutntfno Bocayu\'11 N;!l,.54 DE CASTRO 
I.º - Sala 323 - :rei. 2•72_'to. ·;R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Dr. Milton d~.~ouza 
Meirelles 

Rua. Qutnttno Bocayuva N.0 54 
1,º ~ Sala 311i - Tel. 2-0035, 

Phone 2-6769 s. PAULO 

nr. JOSE' EGYDIO BANDEIRA 
DE MELLO 

Rua 3 de Dezembro N.0 48 

6.0 andar - Sala 6. 

ENGENHEIROS 

DR, CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 andar, si 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
C1rurgtão-Dent1sta 

Neste mesmo momento, ,e :por em .nossos· ouvidos. E nós :entJ··' 
estas palavras, de uma simpli-
cid•a.de .tão tocante, o Cardeal mos que uma ,segunda vez 0 

mundo ia se leval;)tar ipara M• 
São Pedro. Paceli tornava-se ,o Papa da clamar o Papado., 

- "Eu estava bem proximo a. Santa Igreja Romana, o succes- Nossas previsões não foram 
clle ,no ultimo Conclave, quando 
os votos do sa-cro-Collegio lhe sor de São Pedro, .o Doutor ,dl;J. erradas .. Em todais as partes do 

~uncfõ:. ,;js governantes e os IP·.o~ davam pouco a pouco •a -certeza humanidade, o Guia Seguro dos 
de que ia -ser Pa,pa. Quando o indivíduos •e dos povos, 0 Supre- vos- ,se·· ,eú'tregii'ra~ á~ ãl;gri;;:e 
ultimo yoto foi emittido, .pallido, á •esperança, ,com um\<L unanLmi• 
emocionado, o .piedoso Cardeal mo Gu,a,rdião da dou~rina e das dade e um "élan" :verdai!eira, .. 
fechou os olhos e se abysmou admiraveis j,n st ituições do mente notaveis." . .., 

como que aterrorizado em uma ;~;;~~~i;~~ii~~~;;~;;i;~i;;~~;;~~~;;;-~;;:;~;;;~··~;;~~;;i;"~~i;;-~;'"'i 
profund•a, oração. Muitos mi-nu- ~ 111'< 

tos decorreram ,nesse silencio Alta·iatari·a 
solenne. Que momentos ·e que 
oro.ção ! 

Os Cardeaes <1e1xaram seus 

lugares e se agruparam logo em 

volta <lelle. O veneravel Decano 

lhe perguntou solennemente si, 

correspondendo ao desejo do Sa-1 
cro°Collegio, •acceitava o Supre-

mo Pontificado, . . 

lngleza 
Acce1t.amos FEITIO de temos, trajes de ri~ 

e tailleur. 
PREÇOS SEM CONCURRENCIA ' 

Grande sortimento de casemlras nac1onaes 11 ·; 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-1611 
'l'ELEPHONE: %-11975 

f • a 11 GYNECOLOGJA r o I s s I o n -a Dr. Barbosa de Barrog. 
Cirurgia, molestlas de senhora... 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - tLii 

DR, RENATO L, MORAES Predio Itaquerê - Phone 2-27.1 DR. VICENTE BALZANO 

Raios X - Cirurgia - Diathermia 
Vitalidade Pulpa.r 

Rua. da. Liberdade, 512 - Sobr, 

Telephone 2-1346 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bolirroul · 
Residenc1a: Largo S. Paulo, 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: R. QUlntino Bocayuva., · 36 

Das 3 ás 5 horas. 

Molestias das crianças 
Cons.: R. Libero Bsdaró, 488 

Das 2 as 4 horas 
Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

Resid.: Rua Al!redo E!lls N.0 301 
Phone 7-1268 . 

Cons.: das 10-11 e das 14 As 1'1,' 
Babbados, to-1i. , 

HOMEOPATHI~ 
DR. VICENTE DE. OLIVEIRA .DR. REZENDE FILHO.· 

RAfr:IOS Ex-Assistente do Dr. -Murtinhó 

Da clinica Obstetrica da Fa• :N'obre 
culdade - Clinica Medica _ Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
Hygiene Pre-Natal _ Partos 2· andar _., Pho.ne 2-0889 

·-~--J\«:olestias-..-0e-Senha~- =.,._;;___ D~_!_~~ _l_8_h.9.ras 
Cons.: Rua Xavier de Tole- uesld.: Rua Cast:l'o Alves, 597 
do, 16-A, 3.º a. - Das 13 éq 1>hone 7-8167 :>:•:·:·. 
15 horas Res,: Avenlda 
Tumallna, 90 - Tel. 7-0401 PROFESSORES 

DR. RUY DE AZEVEDO DR. MARCOS VINICIO PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 

·loaquim P. Dutra da Silva 
aua ~njam1n Constant N.0 23 

f.º andar - Bala 38 
Phone: 2-1986 AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
MARQUES MOREIRA pela Universidade de s. Paulo, 

Raios X - Diathermla - Clinica A l rti · · Cirurgia - Vias urinarias - Ondas Molestias do App. Digestivo e u as pa cul~re·s de: ~athenia-

DR, FRANCISCO P. REIMAO 
HELLMEISTER . 

Architectura religiosa, , collegios, 
resldencias c·onectivas. 

R. ~ão Bento, 224 - 1,0 andar - l Rua, 
~~!. ~ tltg!!~&J&SA.ii~:UJl~Rl 

Libero 'Badaró N,0 ~41 
~.A.:g. ,4,..t,:49: .. ,., 

Dentaria em Geral. 
t C R Q 

. t· B ano-rectaes. Hemorrhoides, fis- tica., Ph;rsica-Chs!nica, :ij, Na.t~-
cur as. - ons. . um mo o- ral Musica de is -n" 1· · 

Rua Frederico Abranches n. 467icayuva, 36_4_ and. sJ 53_55_56. lsuras, etc. - R. Xavier Toledo, -. '-_,_ Çur:,,G~a~;[~r~ 
(provisoriamente) Tel. 2-9566, das 14 ás 16 horas, 98, 4.0 andar - Res_, !i,7~~.~.2~ Av_· ÊNIDA RANGEL. :PEW,;r, · ' 

.. _11;~1~~-!~1,)i,:ªtl~ ~~ .. ~1, '.1.-52650 "'-. s. PA..'C.(~q ~ • ~ur .. o."' líN-C?. i;i .. f~one 2~s{Q&t~ 



~ovo Codigo Penal 

Q juiz N.elson 'Hungria, tmem
' bro da Commissão proce
dendo á revi-são do ante-proje
cto do. Codigo Penal, emendou 
ve.rias jnnovações que constarão 
da nova lei penal. 

Haverá dois codig.os: um pa
ra os crimes .e outro pa;ra as 
contravenções. O Codigo Penal 
commum não cuidará dos cri
mes -contra politico-sociaes, dos 
crimes contra e. economia po
pular e dos crimes de imprensa, 
que continuarão sendo objecto 
da. legislação especial já exis
tente. 

Entre os outros dispositivos 
es,peciaes, que rtratam de.s pe
nas privativas de liberdade e 
das medidas de segurança, -ine
rece ,destaque -especial no novo 
Codigo Penal a parte que trata 
dos crimes contra a familia. 
Essa parte que ainda será ob
jecto do discussão no -seio da 
commissão, está assim redigida: 

"Art. Deixar sem justa 
ce,usa de prover á subsls'tencia 
de seu conjuge ou filho ,menor 
de 18 annos ou inapto para o 
rtrabalho ou ascen{lcnte invali
do, abandonando-os sem recur
sos ou faltando tres -mezes con
secutivos ao page.mento {la pen
são alimentícia judicialmente fi
xada. Pena de detenção por tres 
mezes a um anuo ou •multa de 
l :ooo:;;ooo a 10 :ooosooo. 

Parag;apho unice - Nos oo
sos de reincidencia as penas se
rã o applicadas -cumulativa
mente. 

Art. - Desencarrega-se de fi
lho menor de 18 annos entre
gando-o a longo termo a :pessôa 
co·m a qu1l saiba ou' deva ,pre
sumir que elle se acha moral 
oú materialmente em perigo, 
Pena de detenção por 1 a ~ me
zes. 

Paragre.pho unice - A pena 
será aggravada e cumulada com 
a metade de 1 a 10 contos de 
réis se o agente for movido por 
fins de lucro. 

Art, - Deixar sem justa cau
sa de ministrar ou fazer ins
trucção primaria a filho em 
idade escolar, Pena de detenção 
ror 15 dias a -1 mez e multa de 
100$000 a 500$000. 

Art. - Desampa,rar qualquer 
pi,ssôa de sua familia no caso 
ele grave enfermidade. Pena ele 
det<'nçii.o por 1 a 6 mezes ou 
multa ele 500$000 a 5:000$000. 

Art. - Permittir que menor 
de 18 annos sujeito :a seu poder 

1 . 

' 

de investigação, constroem 
grande parte da riqueza dos po
vos, BRAS.IL 
8 Organlsação cooperativa. Os o ante-projccto do regulamento 
lavradores do Districto Federal 

para o emprego de metralhado-
organlsaram uma reunião em 
Jacarépe.guá, -resolvcnuo regi-

ras de cavallaria. 

mente.r-se no sentido da orga- e Escola. 1\lllitar. Realisa - se 
nisa.ção de uma cooperativa -pa- ama.nhft, dia 10, a •cerimonia da 
ra -conseguirem O auxilio <lc reabertura das aulas {la Eseola 
machinas' e de credites neces-
sarios ao desenvolvimento de Militar e a solemnidadc da de

claração dos novos aspir:i.ntes a 
seus campos. offici-al, que em segunda época 

Tratou-se tambem do melhor concluiram os cursos dnqut:!,lle 
aproveitamento de terreno para importante estabelecimento mi-
-a pequena cultura.. litar. 

e Tltulos Paulistas. Autorisa-
0 Foi lnstallada, no dia 1 p. 

da :pelo Presidente da Republi- em Porto Alegre, a Escola 
ca, a Camara Syndical dos Cor- p,, 
retores de Fundos Publicos do de Formação de Cadetes c_om a 

presença do ,genéral Gócs Mon-
teiro' e de altas a utoric1'ules fr-

2 __ Esteve {)m visita a São 
Paulo o sr. Embaixador 

do Japão acreditado junto ao 

Governo brasileiro. S. Excia. 

foi -alvo de -cal'inhosas manifes
tações l)Or parte das ,a utorida
des e do povo paulista.s. 

3 __ A Central do Brasil rc-
-solveu conccde.r abati

mento de .l0% no .preço das pas
sagens de ida e volta para o 
interior, adquiridas pelos mem
bros do Congresso Regional da 
Ordem Terceira de São Fran-
cisco de Assis, o.. realisar-se '110 

Rio de Janeiro, de 21 a 23 do 
corrente. Rio de Janeiro, em sessão do 

dia 1.0 do -corrente mez, ,a,clmit
,tiu á :negociação e respectiva 
cotação official da Bolsa, as 
apoiices do Estado de São Pau
lo de 1 :000$000, 8% ao portador 
(uniformisadas), sendo: 300,000 
apoiices da 21.• série autorisadas 
pelo decreto 8,177, de 6 de Mar
ço de 1937, e 300,000 de 3." sé
rie, autorisaclas pelo decreto 
9,575, de 30 de Setembro de 
1938, 

deraes e estaduacs. Depois ela 
entrega do estabelecimento á 4 __ A lsmháixa!la <1:L Hespa-
sua directoria, falou o general , nha no Rio recebeu do 
Góes Monteiro, que fez votos Ministerio das Relações Extc
para que a nova e:;cola de ca- riores elo governo Nacionalista 
dctes -preencha os altos fins pa- o seguin'te -iclegramma: "A 
ra que foi criada, frente está derrubnda, decla-

rando-se toda a Hespanha ,pelo 

li) Foram convidados e accei- Generalíssimo Fra.nco e· sua 
- Conde Jordana, chan-ta.ram as novas Commissõc.s os causa 

generaes 11:auricio José Cardoso cellcr. 
e Christovam Castro Barcellos ' 

e A Prefeitura Municipal de para commandantes, respectiva
mente, da 2,• Região Militar, 

5 ___ Ohegou <lia_ 4 á -capite.l 
, , d-a Rcpuhllca, o novo 
embaixador do Mexico junto ào 
governo brasileiro, sr. Vicente 
Veloz González, 

Campinas abriu concorrencia 
publica para o fornecimento á 
municipalidade de tubos de fer
ro fundido destinados 'ao servi-
ço de Aguas {) Esgotos. 

Venceu a firma Societé Ano
ny-me de· Hauts Torneaux et 
Fonderies de Pont-é-Moussou. 
Foi assignado o contracto entre 
0 prefeito municipal , de Campi
nas e o procurador daquella fir
ma, sr. Roger Caclill. 

Noticias Militares 

~ Convite. O ,governo italiano 
dirigiu um convite ao general 
Góes Monteil'o, Chefe do Estado 
Maior do Exercito, -pare. visitar 
o Exercito e a Aeronauti~-a da 
Itafia. Ao que se divulga ago
ra, o general Góes Monteiro, 
accei'tando o referido convite, 
de.verá embarcar para aquelle 
paiz nos primeiros dias do mez 
de Maio p-roximo. 

com séde em Sft0 Paulo {) 4,• 
Reg!fto Militar, com séde em 
Juiz de Fóra,, Já -no dia 6 o 
Ministro da Guerra levará á, as
signatura :presidencial os 'im
portantes decretos. 

Noticias 
do Brasil 

1 __ Pelo "A.ntonio Dclphino",, 
chegou <lia 21 ao Rio de 

Janeiro o Almirante Gago Cou
tinho, que veio ao Brasil com
mandar o reide a Po~to Seguro, 
no dia 3 de Maio. Ao desembar-

car ,compareceram commissões 

6 __ ·Naufragou, perto da ilha 
de Mocanguê, na bahia, 

de Guanabara, um ,rebocador da 
Marinha. Nfto houve victimas, 
devido á presteza dos soccorros, 

7 __ Visitou o Ministro do 
Tra.balho o -sr. Ugo So

la, -novo embai;rndor da Itali,a. 
Nd ,cor'.rer da palestra, aquelle 
diplomata trarrnmittiu a bôa im
pressào que teve de nossa, le
gislação social _e organisa,ção de 
providencia.. 

8 __ Procedente do Rio, visi
tou Curityba o. capitão 

Bley, intervtntor' ·' do 
do Espírito Santo. 

dos Aero Clubes do Rio e de Punaro 
São Paula', 1 Estado 

~ 

USE SO'MENTE 

ou confiado á sua guarda e vi- "' ,,·,aturas O Ministro da 
gilancia: 1, 0 - frequente casa ""' ' · · H OPATHI ele jogo ou mal afamada ou Guerra baixou aviso -prohibindo 
gente viciosa ou de má vida; terminantemente que motoristas 
2,º _ assista ou partic~pe de civis ou militares dirijam viatu
espectactilo capaz de offender- ras offieiaes do seu Ministerio 
lhe O pudor ou pervertei-o; 3_0 sem que para i-sto estejam de-

/4/LfiJERTO '-'SEABRA 
-um nome que representa uma garantia. 

São Paµlo, 9 de Abril de 193f' 

grande descortinio sobre o pa
pel histoi:iço da Hespanha, cujOI 
povo protundamente' cathÓ!iéÓ 
saberá livrar-se da-9 -monstruo
sidades nazi-fascistas, como se 
livrou das -marxistas. 

A situação na Euro:\)a 

Central 

CONTINUA ainde. a ser a 
Europa Central o ponto ne

vralgico da situação européa. 
A Polonia se mantêm ener

gica cm defender Beus direitos 
sobre os _rterritorios ,contestados 
pela Allemanha, ai-nda que esta 
ainda -não formulasse de modo 
claro .suas novas exigencia-s. 

Os -circules ,políticos da ,capi
tal •po1'a,ca i·ecebere.m ,com a,bso
luta :calma o artigo pubJic~<l,o 
,pelo jornal "Corresppndencià 
Diplomatica", de Berlim, adver-
tindo a Polonia ,para que não 
infringisse ,a,s claus_ulas do '.I;'ra
t-ado de Dantzig. Esse artig_o, 
porém, teve larga :repercussã:o 
no interior -elo •paiz, ,tendo des
pertado protestos energicos ,por 
todas as formas e feitios, sendo 
consiclerado como uma pressão 
inclirectamente ,exercida pela 
Allema,nha, dado o caracter 
quasi official do "Diplomatische 
Korrespondcnz". Um jornal de 
Varsovia -escreve: "A Polo,nia 
comprehende •perfeita-mente os 
interesses vltacs dos -seus vizi
nhos, -porém exi-ga respeito pelos 
vitaes i_nteresses da nação, pela 
sua dignidade e :pelo J>a.pel que 
a, Polo11ia desempenha no sce
n~rio -europeu." 

Com a formação da "Fr.ente 
Dcmocraticu pro-Paz", a In
glaterra e ia França parecem 
estar .uecididas a por uma bar
reira contra os apettites gér
manicos. Nota-se :tambem u,;n 
grande .preparo beUico nos pa.i
zes democraticos, havendo a 
Polonia decle.radó que est'ará 
prompta para lutar. A Ruma
nia voltou nova,mente ao "eixo" 
Pairiz-Londres, exigindo l!lO, oe'm
tanto granues garantias contre; 
a Allemanha. 

Causou -certà indignação 1110s 
circules nazistas a via,gem dó 
CcL Beck e. Londres. O chace,1-
ler polaco foi á ca,J>ital ingleza, 
tratar de assumptos atine_ntes á 
defesa da Colonia e a maior co~, 
operação do_s ,paizes art1eaçadqs 
pela Allema11ha, com o eixo Pa
ris-Londres. 

Noticia-se de Bratislava que 
a Allemanha está contruindÓ 
grandes fortificações na Slova
nia, numa extensão de 10() Km. 
de norte a suL Informa-se taro-
bem, que, em garantia, a l'ÓIÓ
nie. está , activamente 'estabele
cendo linhas de trincheiras na 
fronteira com a Slovaquia. 

Toda â · ~squadra republicana, 
que se ia.chàvà asylada em Bí
zerta, foi' entregue pela França. 
ao governo Nacionalista.' Taro.'.. 
bem todos ·'os be.rcos mercantes 
Ltespanhóe.~ refugiados 'em pôr;; 
tos francêzes 'foram igua,Jmént~ 
devolvidos 'ào governo .. do geri e,; 
,;ai Frané'o.~ . ' · , j 

O ,sr. :M:i,tssoUni enviou ao ge•' 
neral Franco congratulações pÓ~
~otivo dq t~mi,no da ,guer-ra. 
civil llle.' · Hes.panha e a:>Or sei:, 
vence~or · 1 e~ercito nacionalis• j 
ta. T~moem o marechal Çarmo- -
na .telegr~Jihou ao general Franeoi 
fe1icitan<f!9::? 'Pe~l!: victqr;ia, 

O gove~ do Eque.qç,r e o dq~ 
Estad,os UínWos ,resolve~rum re• 
conhece~ w· goverp,o l!l,àciQ:(lalí$..:; 
{a,; o ,CJllle -e Q Mexi~o a,\l},da. 
1;iãq o reç_9n.h,ec~,rani, nq~aiid,o:i!~ 
qµe este -u\timo' já eiitá. pond() 
dif.ticu1iia<ié,s -em· asylàr, os -ré~ 
fugiadós f~pub.u'éanos. · , l 

Tà;IAb~:\l_l · qi.i,àsi tod,os os :pai~, 
zes <ia E,1u,i;.opà. já, ',i:_econ;ll~ceraü.i 
o govei,no. na,c1onallsta. 

~ ~l.~çÕ.e.$ na França 

N9S. m_~i<;>s, ;politicos francezei, \ 
_BJsseg~-se que o president~ 

Lebrun <:Qnsentiu em que fos,sei, 
àpresent;i,9;ª' a ,sua candidatura; 
á '!'eeleiçã,o, ipara presidente dai 
Repi,ibli_ca', , 

Ve.ncendg as ult~mas ·Ltesita .. , 
ções <le ,ç_ii,ractcr -mais ,cons'titu .. , 
done.l, o Í)r~sldente Lebr.un a_c,._ 
ceitou a ~1:1,{lidatura, que :n\1 
momellt<> (1 ,a, que mais SYn\P,a• 
thla, conta, ''l),a Cama,.ra Fra,:(lceza,. 
Os outro,~, ce.ndidsi,tos, á,, oe_:x;cep• 
ção d:o ~na4<>r Just~n Gôda,rd~· 
dos :so_clJ;j.~istas, reth:al'l;lim i:iu:a;, 
,eandidati.i@, flcando <> presid,en• 
t-e actuar',ç<>m a quasi unàni .. 
midade. d.!\ Qamara. O ",prem\er~\ 
francez :Ç)a,\aélier, affi,;rnou se!l 
ln'teir<> afü1,io á .cand,id!l,tµr~ 4t 
Lebrµ:(l. ' 

Q itota~, dos votos ~purado~ 
, 'ln.as ~lções par1amen ta.re1{ 

belgas ~~alisadas em ,toda' ai 
Belg-ioo. à\tingiu a ~.333.329, ·as;; 
sim divid~os; 
· Cathollifüs - 762.~2, 
cadeiras; mais 10 do 
193'8. , 

,com '73; 
que'~n_i. 

Liberae!I - 405.608 e 35 ca~ 
d eiras; -n:µ1,is 10 uo que em 193S., 

Soc!àlistaa - 704.582 e 64 ca .. 
deiras; m~nos 6 do que nas ul .. 
timas -eleições. . 

Communistas - 125.250 e 9 
C!l,deiras; :n'em ga,nhou nem per• 
deu. 

Rexistas - 103,636, ,com 4 ca• 
delras; com perda de 17. 

resida ou trabalhe em casa vid-amente , habilitados e pos
de .prostituição; 4,º _ mendigar ,suam reconhecida ·p1,atica do 
ou sirva de -mendigo para ex- serviço, 
citar a commiseração publica. 

LABORATORIO FUNDADO El\-1 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO, 

Elm ,relação ao -conflic'to que 

i já se -esboça entre a Allemanha 
e a Polonia, o -primeiro minis
tro da Lithuania deu uma en

Os cireulos ,politicos au·tonlsa .. 
dos acreiíltam que a idéa na
cional: sa~i-a le.rgamen'te vencedci
ra -e TefQrçada no, pleito, Os, 
proprios nacionalistas -f.Iamengoi 
vêm-se a.rastados pela força 
da' ~p-iniãÔ ,publica, e da ambien• 
eia internacional. 

Pena de detenção de 1 a 3 me- e, Aviso. Pelo Minis;tro da 
zes ou multa de 200$000 a Guerra foi assignado importan
l :000~000." te aviso ao Chefe do Estado 

Noticias economicas e 

commerciaes 

e Evolução algodoeira de São 
Paulo. Quando se procura ana
lysar a evolução algodoeira de 
São Paulo nos ultimos annos, 
não se pócle deixar de reconhe
cer que este Estado foi scena.
rio de uma -revolução technica 
das mais interessantes de nossa 
época. Esta revolução diz ~es
peito á eliminação de varieda· 
des pouco productivas, de pe
quena porcentagem de pluma, 
de caracteres irtstaveis, po_r ou
tras mais productivas, resisten
tes e principalmente de maior 
comprimento medio de .fibras. 

Maior do E,;ercito, tratando da.s 
directrizes a serem observaclas 
por esse alto orgam technico do 
Exercito para elaboração dos 
quadros e effcctivos elas unida
des e estabelecimento, reparti
ções, organs de serviço, quar
teis. gcncraes, etc., .a vigorar no 
proxin10 anno ele 1940. 

Estabelece o referido aviso, 
inicialmente, a necessidade de 
serem estudaclos os quadros de 
cffectivos-typos, das diversas 
unidades do Exercito, os quacs 
deverão ,corresponder, com ab
soluta justezit ás necessidades 
diversas dos corpos de tropas 

, cm tempo -ele paz, quer relati-
vas á instrucção, quer á a\lmi
nistração, bem como e.os de
mais encargos at'tribuidos á 
tropa. 

'! 

EXT 1 () R 
N O t i e i a s I dicado _ pelo sr, Gocbbels ,ª vi-
-----------~ .sitas aos logares h:,c,toricos e 

do iVI undo 

O Senado_ Chileno appro-1 vou por 14 votos cont!"a 
9 o projecto ele l<>i relativo á rc
construcção da zona devastada .. 
pelo terremoto, Dez senadores se 
abstiveram de votar. 

2- que o exercito al!emão 
Informam ele Bratislava 

deteve forças slovenas cnviada.s 
pelo gove.rno de Bratislava na 
frente oriental. O governo slo
veno pediu explicações. 

musçus de antiguidade. 

6- Stpt Santidade o Pe.pa 

Pio XII telegraphou ao 

general Franco a,nnunciando-lhe 

que fervorosamente ha,via agra

decido a Deus a tilo descj-a,da 

victoria do catholicismo na 

Hespanha.. 

7 __ Os Estados Unidos re
solveram reconhecf'r a 

autoridade do irenerai Franco 
como novo chefe da nação hes-

panhola. Foi suspenso o em-
Em 1923 e 24 a contribuição 

percentual de cada fibra, no to
tal a,nnual das safras, era a que 
consta desta relação: 

3 __ Sabe-se do hôa-fonto que 
Em resumo, objectiva o refc- cerca, de 18 va;,os de 

hargo á remessa de armamen
tos par,1 a licspanha. 

Fibras 1923 1924 
24/26m.m. 82,00% 11,00% 
22/24m,m. 18,00% 46,00% 

22m.m. 43,00% 

Fibra.s 1937 1938 
28/30m.m. 99,97%, 99,15% 
30/35m,m. 0,03% 0,01% 

A conclusão desta mutação na 
cultura algodoeira não é outra 
senão o imperativo da creaç/io 
de um corpo cada vez mais es
:pecialisado de technicos, de ge
neticistas, de biologistas. Por
que hoje o ~xito economico das 
nações, no' sector agricola, -co
mo lambem na industria, pren
de-se organicamente á existen
cia de um éorpo de ·technicos. 
Deve-se, pois, dar maior ampli
tude ao quadro dos especi-alis
tas que, nos campos ·ou 1ia cal
- dos gabinetes de estudo e 

rido aviso: de um lado facili
tar o ajustamento dos effeeti
vos ás 'disponibilidades pecunia
rias, permittidHs -pelo orçamen
to {le despcza do Ministerio da 
Guerra; e outros, attribuir aos 
corpos de tropa cffectivos ou 
pessoal capaz<,s de proporcionar 
no desempenho de suas diver
sas missões o serviço possível 
de rendimento, conjugando, por
tanto, o mesmo e.viso ministe
rial na parcimonia, nas despc
zas ,mili\,arcs e ,a, cffici,mcia. das 
unidades em tempo de paz. 

e Emprego <le metralhadoras. 
Pelo Ministro da Guerra foram 
designados os ca,pitftes Ladario 
Pereira Telles, José Publio Ri
beiro, Augusto Ccsar de Castro 
Muniz Aragfto, Aureliano dos 
Santos Ve.rgas e o Comman
dante do Esqua,drão de Metra
lhadoras do Regimento, Andrad9 
Ne:y,e_s, ,para constituirem a com
missão encarregada. de elaborar 

guerra japone~cs chcgar:·nn a 
Sing,Tao, com objcctivos des
conhecidos. 

4 __ Noticia-se de Chung-
King guc Hc eslfto tra

vando vioh•ntos con1ba tcs en1 
Nn n t-Chang, onde os japonczcs 
penetraram ante-hontem. As for
ç-as chinezas refol'çadas tinham 
desfechado violento contra-a ta-

8 _._A, ltaclio Salamanca dif

fundiu o ultimo commu

nicado ele guerra, assignaclo pe-

lo general 
11 Terminou a guerra. 

exercito vc·rmC"lho se 

dizendo: 

Hoje o 

encontra 

captivo e desarmado, tendo as 

tropas nacionalistas attingido 

que e ,procuraram contornar o seus 
grosso do exercito japoncz, As rc,s," 

"baixií:s' de parte ·a pàrte s:lo ele-

ultimes objcctivos millta-

vadissimas. 

5 _-_ O dr. Goehbels, ministro 
da Pro ·pa gan da <lo 

Reich, foi recebido .pelo rei da 
Grecia e fez visitas de cor'tezia 
ao presidente do Conselho ,e a 
outros membros do governo, 
partindo em seguida para Rho
<les. 

9 __ Observad9res mi li tares 

calculam que a guerra 

hcspanhola custou á Hespanha 

65 milhões de pesetas ouro, cm 
propriedades destruídas e patri
rrionio ,perdido. 

O total das baixas é estimado 

cm 800 mil mortos e feridos, 

A maior parte do tempo que sem contar p_essoas assassinadas 
permaneceu em Atl1enas foi de- ,Dor motivos ,politicos. 

trevista, dizendo ·que o governo 
lithuano adoptará uma política 
de -neutralidade, a mais amis
tosa possiveJ n<).s, _suas relações 
com os Estados vizinhos. O 
povo, -com o auxilio de scµs 
vizinhos, {lefenderá a indepen
dencia do :paiz contra qualquer 
aggressor. O •novo governo rea
lisará uma ,politica de gran{le 
aproximação ,coi;n os Estados 
ba.lticos_ e levará a effeito gran
des re_formii.s que o regime exi
ge de sua actividade pojilica. 

Causou indignação na Alie-
manha a declaração do "pre
mier" inglez de formar a ba.r
reira ele segurança ·contra a po
litica imperialista allemã, o que 
veio accentua.r ainda mais· a 

, complicada situe.ção européa, 
pois se temem represalias alle
mãs na Europa Central. 

Triste está a situação da Slo
vaquia, esmagade. entre as iixi
gen'cias hungaras e allemãs, su
jeita aos cap_r_ichos desses dois 
irrequietos vizinhos. , 

A guerra na Hesp_anha 

GRAÇAS a De1rn, voltou 'ª j}aZ 
á Hespanha. O general 

Franco tem agora dcante de si 
um imme·nso trabalho de re-· 
construcção e de reintegração 
ela Hespanha na civilis-ação 
christã, de -que tora desvi3:de. 
pelos marxistas. 

Logo a:poz a cahida das ulti
mas cidades que se achavam em 
poder dos vermelhos, os ·nacio
nalistas logo inicie.ram o serviço 
de abastecimento. 

Causa agora ,grande inquieta
ção o rumo político que seguirá 
o general Franco, pois se 'teme 
que, obrigado pelo auxilio mili
tar italo-allemão, venha a se
guir a esteira elos ,paizes tota
litarios. Mas todavia é de es
p'erar-se do ~eneral Franco ,um 

O unico b9letiw nacionalista; 
t'la~eiigê;" e.ccentua -~· Inclusão 
nas -listas eleitoraes de -nume• 
rosos a_nt,igos coqi.)>a_tentes ~ af• 
fir'rna: "iUe est-es fotarãe>, C()ffi a. 
maxlma energia ,contra tod_a e 
que,lq~er inger\;ncia da., ~ll~ma• 
nha nos negocios d<> pai:;:." E: 
ac9_i·esC:~~v_\lt-~ '' se o "f~\!~rlir" ten._ 
ta,sse col{ciçç1,i; l\qJ só pé no nos-, 
SO têr~tswJo, ser,iamos OS pri•; 
mei,ros ~- ,constitui, c<;>m, os r.i,os
sos corp~- uma barreira viva 

.contra_ e., invasão. Não quere-: 
mos viv:e.r sob a .pressãQ do.!!, 
"W~ll<>1,1,1/,'': wà~ m.e~os , ~fricllÍ ~:oJi 
o "kunt" 'dos allemães." 

A elel~o: que resultou no 
fracas;o· · 'absoluto dos· ,re~istàs., 
vem 'môsfràr, "com o triumpho 
ca'tho!i~,Q; a, granéle orge.r;iil!,a,Çã.o 
dcste.s :Q,iqu_e_lle ,IJa\z. 

A resposta d~ Hitler 

Ü sr. ,J\dolf Hitler, em res .. 
· posta ,a Chamberlain, pro4 
nunciou vio,lento ~i,scurso em 
Wilhermi;hafen. Versando sobre 
va;io~ pohtos da poütiéa inter
naéioriaI; i~vestindó · furiÔsamen•, 
te éontrà a politica ingleza, que 
começou, ~a pol'co, a r.e.agir. 
yiolentamente contra a expa..-, 
são allemã. 

Diz · Ftitlér 9.ue · a Allemanh~ 
acompanhe,rá as outra:, naçõell! 
na -corrida àrmamentista e re• 
pisou, com a maior ne.turalida .. 
de d_este -rnunuo, os propc;isito/l 
de paz se~tidos pela, AJ(~lll~l)h6,~ 

~,..,,.,,«,_,, .,,.,_~~-----v.....-
])x. - t>.u.~~( · ~>~~~9, 

Oculista 
R. sen. P. ii:~;:uô. :1~ - a. 

513114 - 14 a- 17 horas 
O:Çel~pnone 2-7313. 
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·Na antigujqade, eram tratádos 
com rigor os orfãos qi.e não cons
J;itulsse.íii. vàJpr reâl. 
' t>1ãtão e Aristoteíe~ aconseµia
;tiain o sii.críÍ'fció dâ~ ~éàhçàs dis
,iõrnies. Licurg<>. SÓtih, Rófu'ulu 
f Nti~i_à. e.~t.offiav~.:~ !nfàritici-
!dio. Plutarco o descuipava. Era 
.esta a sorté dos Q.Üe petdéndo seus 
.~rotéêtore~ riaturâés :.:;.:; mãe é pae 
:-- e nãb tendo ·oütt'Ô ài:rimo fica
\·vam sóh a Jfotecção}lo_ Estado. 

A civilização greéo•romana dei
.xou raros traços dê . assistencià 
material á. éi-eâ.:nça Ôrfã e pobre; 
eia amparada quandÓ se via nel
la umà propriedade. a éonsérval: 
:e um bem a explórar. 

Com Jesus-ChristÓ nasce a ca
lrldade - essa virtude que é o 
,amor a ~llS e o aní~r ao proxi
·i,rio, . a mais exceiieµ,~; a rainha 
de todas as virtudes. Commen
·tando paia,zras de São Pauio, ca
lnillo Castello Branco assim se ex
prime: "A fé. é uma. luz que se 
apaga ás portas da bemaventu
rãriçá, porque. a . i>~hça do se
rihór ê o seu coiriplémêhto; a es
perança. cessârá, qúândo os pra
lieres esperados se converterem na 
'dulcl:ssirila realidade Jias deíicias 
·célestês; mas a cai:ídàde subsisti
l'\Í étéi:riamente" - porque a ca
·xrcfude é âmoi- e o. à.mor verda
,deiro jamais sé extliijue. 

A cariéfacie, essen<Ífâ cio Chris
tianismo é o laço qui une os for
tes.· aos frae9s, CJ.Ue ~xim. a opu
lencia e miseria, sa~e e enfer
?11idad~; virtude e . V!,cio, verdade 
e erro. Da escolâ -~ caridade, 
:fúiidaél:à com o éhristianismo 
iúrge a asslstencia .â creança. 

No seculo IV os BÍs»os recolhem 
1>s abandonàdos e tratam de edu
,cal-os. () i.0 recolhi,nénto de qüe 
a historia faz menção· pela penna 
de S. Jeronimo, foi o fundado poi: 
:Fabiola, grande dama .romana que 
e.colhia os doentes . à.bandonados. 
Nos primeiros seculos do Chris
t!anismo os mosteiros· eram casas 
ile hospitalidade. DepÓis surg1ram 
confrarias religiosas com o fim 
especial de proteger os desvalidos. 
No seculo XI surgiU; em Mont
l)ellier, a 1.ª roda dOá' expostos -
um armario cyllndrl.00, concavo -
convexo, onde a creâtlça era col
locada, sendo dado por um toque 
de campainha o aviso da presen
ça do :'donativo" ao. .. asilo. 

Sob o influxo da caridade chris
tã, multipUeãm-se . os asnos, sen
do quê no seculo XIV já se acham 
espalhados por Florença, Nápoles, 
Paris, pelas grandes cidades da 
Ftâhça e pelos Paizes Baixos. 

S. Vicente de Paulo illustrou 
a Ig1:eJa. com suas fundações de 
caridade que prosperaram até no,.. 
sos .dias. !i.:m 1638, encontrou elle, 
sob os muros de Paris, um men
digo estropiando uma creança 
com o fim de explorar depois sua 
deformidade. Vicente de Paulo re
tirou-a dos bràços do malfeitor 
e recolheu-a. Era o seu primeiro 
asilado. Foi, pois, no seculo XVIII 
em pleno furor da Reforma, qu'e 
surgiu esse homem adm!ravel es
palhando, por toda parte, hospi
taes, hospedarias, hospícios, asi
los para orfãos e engeitados. Or
gaü!zai·ã!h-se novas congreg1tções 
e a historia regista gestos de ver
cfadeira i-enunc!a ás delicias da 
vida, operados por damas da, alta 
sociedade, que trocam as ficas 
vestes da côrte pelo .manto negro 
da Irmã da Caridade, com o fim 
de ampai·ar os pobrezinhos, filhos 
da desgraça e da miseria. E esta 
gTande familia super-humana tem 
rniihares de representante~ eni to. 
.da a terra, com o ffm exclusivo de 
soccorrer o proxítho dando cum
primento ao grande mandamen
to: - Amarás ao Senhor teu 
Deus e ao proximo como a ti mes
mo. E seguindo as pegadas de seu 
fundador a Irmã da Caridade pré
ga o amor a Deus pela acção. E' 
a verdadeira escola activa da ca- t 
ridade, pois seu lema é: - .1 
"Athar a Deus a expensas. dos 
braços e com o suor da fronte. 

O Chrlstlanismo assim eleva o 
asilado e o hospitalizàdo a uma 
dignidade sobre-humana, fazendo 
ver no orfão corno !\º abandonado, 
no enfermo como no pobre a pro
pria imagem de beus. Toda alma 
~ efig!e de Deus. E quem nlio ama 
à Deus em efígie não O ama em 
Pessoa, 

* Filha de Maria, os que gemem 
nos hospitaes como os recolhidos 
rios asylos e orphanatós aguardam 
o conforto da sua visita. Ha na 
sua Pia-União, de conformidade 
com os estatutos, o bello habito da 
visita tnensal de caridade? 

Essa visita - balsamo para os 
que soffrem será para você, j1agi
ha de profunda meditação. 

Marav.ilttdso Controre de Som 

Pl.10X.Lü0 A C'OXCB~J'l'ltAÇJ;-:a.o l DE BOTUCATU"· 

No saii\o nobre <la Curia :Mc
tropoliL'"tlia, realizou-se do1nirigo 
a .reunião .mensal <l<t Federação 
Mariana, Presidida pelo Revdmo. 
Pe. Irineu CÚrsii1o de Moura., S. 
J,, Director da :F'ederação e con
,tando com a pre~ença <le :varias 
,cent~nas <le Congregados, nclla 

.forám tratados <liversos iassum

ptos de dmportancia. 'Para o c'i.es

envolvimento da vida màrlana eni 

da mo.cidade me.ria.na.. DE RÉCIFE 

meiro :ponto abordado p e l o E' ,necessario que tambem os 
ReYdmo. Pc. Director. Expoz s. :Além :da. Con·cen'tração de '.80<> 
Rcvdma. os trabalhos que se vem Congregàdos de São Paulo 1,e tucalu',. o Revdmo. P'e. birect<>'l" 

.:.· s irma·~s de Bot·u deseja ·que ,...u· ito" ""·n.gr·eg--"o= cffectuando na grànde .ctdad-, da unam aos eus v - '"' - "'"' ,... Q 

· a_ ·e São Pau __ lo ito.mem "'arte no Sqrocabana, :para que essa Con- -catu' '<) que em g.rande mumero ,., 
etntração ,marque época nos ,an- compareçam á Contl~ntração. Es- Congresso :E!ucharis·Üco NaéiOna;l, 
na·es d:i.. vida .rna.rian·a de São ta se ,realiz,n,rá no dia 7 de máio que ·se ,reunirá éin setembro ~ro• 
Pa,.·u·.·1A. Sob·· o i·mnttlso a=sto11·co :timo, illâ ca:pifal pernatj:IÍ:Íricia~!t.( 

v • 1N pro¼imo e nãoª Lº daquell:e mez Nossb Senhor Eilcharlatífo i:eeew 
de S ..,,xa R 0 vdmà. o sr D Frei como · fôra nnnuncia.do. As :pas-

• • .,., • V • • • · "' biirá em Recife, ,as honras e ~ 
½Uiz Marh de sa:nt'Anna, Bispo s:agens, para os C@gregadOIJ: da 
Dlocesáno é' sob a diretção cn- Capital, cust4rão .ap~nas 10$000 e aaoràção <la ,nação :braiiUelrá. Em 
'LhiÍ'siasta <lo :t=levdmo. ;sr, Pe. J. s.erão 'i:,ost:é\,s ·e!ll brj:_Ve <á <venda :na -qni·a màÍ!,ifeSfaçãopublicâ, Jesus
Me'.ihado Campos, Director ela F~- !g~',:ija de s. ~~çall), annunoian- RoSti·à será ªªºrãdº rJ;ior tw)l.sileia, 

,. · , ros de itôdos ·os Esta<los de .todas 
de'ráção :Oiocesana, todas as Con- do-se entij.o a it1.o,ra dà ,p_ ,artida do . . . os recantos do ipaiz. É' 111ebessario 

,nosso 11:stado. :,.regaçõcs da Diocese .se ,m_repa- trem ou trens ·esp· eciaes 

==="'::-:::======:::;:=====:;-::=========::::::;==·''=====;:::==· =· =· ·=.-·=··::::::·::'·~·:;:· ;::l. ::;;:::;::;::;::. ::::;;::;::;:; que :nu:i:t!'~rosos C<;>n~regidos de, 
' São Paulo V'ã:ol a Recife para to-

• Grupo feito apôs a benção da b:mdeira da Congregação Ma.ri:;:~ 

Dlâ 19, festa de São José, a missa solenne, com communhão 
Congregação Mariana local, que ger.al, seguindo-se a benção da 
o tem como padroeiro secunda- bandeira da Congregação Ma
rio, promoveu diversas solenni- riana. Durante o dia houve con
dades em seu louvor. A's quatro COlTido leilão, cujo resultado re
horas da manhã, cómo alvorada, ' verteu em beneficio da construc
foi irradiado um programma es-1 ção da séde mariana. A's 16,30, 
pecial. A's seis horas, houve foram recebidos ao sodalicio ma-

IT U' 
CINCOENTE:>i AIUO DE VIDA 
HELIGIOSA DA Sl:PERIORA 
PROVINCIAL DAfl IR:lliiS DE 

S. JOSE' 

:A Congregação de S. José fes
tejou a passagem do dncoent-e
nàrio <l.e ,profJ.ssft0 re Jigiosa da 
venei-anà-a Superiora Provincial, 
Irmã Josepbi.n·a d'.An.nunciação 
Gex. Frn.nceza de .nascimento, 
mas brasileira de coração, está 
em nosso ;paiz desde 1890, dedi
cando inteira.mente á causa de 
Deus, ·sendo ,attestados do -seu 
fructuoso ,trabalho ns Escolas 
Norma:os, Gyn~nasios, Collcgios, 
Sanatorios, .etc., dirigidos pe,las 
benemerltàs Irmãs de S. José. 

As soJ.ennklades foram e.s se
guintes: ás 9 hs. foi celebrada 
solenne Mlssa Pontifical, por S. 
Exd.a. Revma. Sr. D. José Car-
1o's Aguirre, Bispo de Soroc>a.ba. 
A essa missa compareceram o 
Interventor Federal Dr. Adhe
màr de Ba·rros e exma. Senhoro, 
além de varios membros do go-

AS ESTATUAS nos SAN
Tb-S FISHER E MORE 
LEVADAS A' HESPA
NHA POR UMA PERE-
GRINAÇÃO INGLEZA 

d,Úii>, seis a~pl:rantes e, dezesetê 
uqvos ç.ongregados. 

As fé~Ui.~-,l~des {~~m. encer
radas c::>m uma proctssão. e solen
tie "Te-Deum". A todos os actos 
cômp:ü·eceu grande multidão, 
conío eloquente attestado do fer
vor dos fieis de Pirapora, 

PROF. DR. ODH,OX FOOT 
G t; EIIAB2iES 

Diplomado pelo Instituto de 
Educação e pela :Faculdade de 
Direito da l:nivcrsiclade de Sito 
Paulo, cx-alumno àà Faculdadll 
ele Pllilo1iophia de S. Bento, lec
ciona particularmente n:m-tedas 
de curso gymnasial e philoso
phia. Cursos por corre$ponden
cia. Portuguez aos e:1:trithgeiros. 
Rua Pq:;o Leme, 113. Tel. 3-M95. 

A nmLIOTHECA DA 
lJNJ:VERSIDADE CA
THOLICA "AURORA" 

DE SHANGAI 

marem parte nesse acto :publico e' 
1rn:cion~1. ~e "B.dor4.s:ii.o a N-osso Se-: 
nhbr ffa:cre.menti&lo. Communlca; 
S. Revfünâ. que, as passagens -!!eJ 
acha1:? ~ verida n~ :séde <la Fe• i 
4éraçao Me.ria.na Fen;iinina, á il'uia 
~enceslau Braz·; ha dua·s icfasses,' 
vlÍtiàn<:io 'entre ellas, apenas ,as 
condições d~ ialoj~mento ±to ,;;i. 
por: é. passagéín d~ 1.a ,custa; 
1 :OSOSC-00 e a de segun<là 600$G()().., 
Nestes preços se incluem toda~ 
as despes?.s ~fora.fite o 'Congressoj 
iil~o é, ~ii'fadia, aliinentaçãÔ, etç,..: 

Nesta reunliio da Federação 
ref.itlu-se airi<la o ~_,::ydmo. Pe. 
Pirector ·ás vocações ciiâcertlot=s 
sà.hidas >das Congtega(lões. Con
tinuà.m ésta·s a dai-as )i1n ·grande 
numero o que :rr1éistra ·a cxtraor
dfnaria vita.lidddé bespii-itual {i·~ 

· que ·ellas se acham dotadas. Re
i:erc S. Revdma que da Congre
gação do Gy.mnasio do Estado 
dirigida por Mons. Ernesto d;· 
Paula, acabam de sahir 3 voca
ções. El S. Revma. 1evóu paro. oi 
Noviciado dá Compe.nhia de Je-'· 
sus, cm Friburgo, no Estado do 
Rio, 15 Congregados, de: diversas, 
Congregações, a:, q,uaes resolve-1 

mm abraçar a vtd!a. ,religiosa.' 
Quer S. Revdma. que éin·tot!as a9· 
Congregações se ,re,ze muito pelo 
aug,mento das ;voc:ações ~e pela 
sua perseverançà e que em i!;.odaa 
se procure amparar os quo ma~ 
nifestam desejos de ·s~ulr. a 
Chris'to -na vida sacerdotai ou rs\n' 
ligiosa~ · 

MO~S. PEREIRA BARROS 

Annunciando aos Congregador,, 
o !fallecimento de Mons. Pereira,, 
Barros, o Revdi:no. P.e. Director ! 
exaltou a ohtia, tlo lllust,:o sa.cer~f' 
dote, no que dii respeito ltcs Con·
gregações Mariana.s. Fundador, 
nesta Capi.tal, da prime!I'~, Qon
gregação Paro~hial (Santa. Iphl
genia), Mons. !>ereira B:a.rroe foi' 
o iniciador do .grande mo.vimento 
mariano que agora domina o, l);s
tado inteiro. Pede S. Revdma. a. 
todos os Congregadoe que m·em 
pele. alma; <l!al Mons. Pereira Bar
ros, o que foi feito tambem ao 
en.cerrar-ae a reu!'lião., 

CONGREGAÇ;iO :\!ARIANA DO 
CAMBVC!:!; .. 

O corpo scenieo <la e. M. do' 
Cambucy levou a effeito no ·dia. 
1 <le Abril a represen.tação do 
<lrama. "A ·escrava I-saura" e <la. 
comedia "Morrer para .ter ,Unhei• 
:ro", obtendo magnifico sliccef!so. 

No proximo dia 29 <i:e Abrll, 
será f:eita mais 'llttla rep:tesenta. 
ção, ,com o drama "Os dois Sal'< 
gentos" 

Radiorgão í verno. 

O "Ca.tholic Times" publica, 
no ·seu ultimo numero, o,s pa.rti
culares da proxlma ,peregrinía
çào ingleza a.os santuarios da 
Hespanha, organizado -por e;.,te 
jornal. Inicia.l'-se-á a 6 d·e m:iúo 
e -durará 13 dias. De Londres os 
peregrlnos irão a N-ewhaven e 
portanto a r.run, onde serão re
cehldos ,pelas autoridades reli
giosas, civis e militares. Após 
San Seb:i.stin e Saro.g9ça, visi
tarão Salamanca, Burgos e Val
ladolld, visitando tambem o col
legio inglez. Em Salamanca. as
sii;tirüo á S•Jnta Missa na Cathe
dral e Dahi irão para Leon, 
Oreuse, Santiago de Ceuperte
la e Vigo. ID111 Santiago haverá 
outra recepção civil aos ,peregri
nos •e depois estes ,partirão para 
Oviedo, visit•a.ndo a Cathédrál 
e as ruínas. Neste lugar .f.rão a 
Santander, Bi!báo e Guernéca. 
Entre os santua-rios que :visita
rão se encontra aquelle da N. 
S. do Pilar em Sai,a.goça. Elles 
passàrão tambem na oasa de 
S-a.n'ta T.heresa <l'Avil:i. Os pere
grinos 'levarão as ·estatura.s dos 
santos .John Fisher e Thomas 
Moore ,para. dal-on de presente a 
unia cathedral ainda 11ão deter
minad>a.. 

A bibliotheca desta universi
dade catholic-a fornece cerca. de 
90.000 volumes chinezes e fran
cezes e recebe 300 .revistas. Ape
sar de 1938 -ter sido um anno 
muito agitado como é f,a.cllmen
te comprehensivel, a bibliotheca 
emprestou 16.5C0 volumes de 
leitura, e cerca de 68.000 foram 
os -leitores que frequentaram as 
suas -salas. Pequena a compra 
de livros em 1938 devido á:s ,eco
nomioa.s impo~tas ,pela guerra, 
assignalando-se, porém, uma 

:fmportante da.diva do Mihiste
rio <lo Exterior e do ·sr. Hoa
Tao-Tsing. No total obteve-se 
1023 volumes froncezes e 714 
chinezes novos. A liibliotheca <la 
"Aurora" é uma d•a.s mais im
portantes entre as ·bibliothecas 
do toda a China e .talvez a 
unica após a guerra ,ll'a; .região 
de Shangai. 

"DIA D.E REcp:t~NTO 
PARA FILHAS :b1iÍ' -~ARIA,. 

ff4.,'/Waravílhosas Sonorldàaes 

~T T c:o LA;.T rr I 1 

.L~. ~ .. ' . .. 'l . 

Após ·:a_ missa foi a Revda. 
l\:fàdre Josephh;à. -saudada. pelo 
Interventor F.edcral.. A's 12 lho
!t'aS houve um almoço, a qu.e 
compar,eceram varias antig-iÍ.s 
aluhmas, vindas da ca.piba.l, sé-: 
guindo-se uma fes'ta ,reali~ada. 
pelas actuaes disci.pulas :inter
nas. Foi, <lepois, rezado -solenne 
"Te-Deum", em acção de graças, 
após o qual o ·povo, !tendo á 
frente o Vigarlo <la Parochia, 
Pe. José Maria Monteiro, rea
lizou uma manifestação á Su
periora, tendo fala<lo divers•a;s 
pessoas <le destaqile. EMerrá-

ram-se assim as homenag·ens á 
Revda. Madre Josephina d'An-. 
nunciação Gex, que tanto.s ser
viços ;prestou ,a; Itu'. 

Re.cord·,H~ôe1&1 
d 9 r'd d d V €,IS 

'3·d•~ 9•7 d V cl:d•d'S 

PMd s.em0,rg. 
num lllr!l.,.. 
Pdth~-Bdb.Y. h-',__ _ ; 

. -~~:~'.~ 
DIA'r'UljlVtOOl'IC• GC,..AC.& 

ISNARD 6 ClA, 
RVA ~ 'DE MAIO, 8$ 
r.b~neas" ~87 ~ _,-548i. 
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CoD1111tem.a 

CASA. AL:UERTO 
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Pregado pelo Re:vino. Con. MJI,. 
cedo, reaJiz,ar-se-ha. a 16 de Abril 
p. f. o ''bia do neéóihimento" 
para as Filliiis de Maria IÍa. Ar. 
chidiocese, das 8 ás 1,~ . horas, c~ia 
a collitboraçã!> das religiosas,d' As'· 
sumpção, . devéndo a~ inscrlpções 
serem dadas á F. 11,t. ·F. até o dia, 
12 do. corrente, na. i3:ê:4e: :o.. w~n
ceslà~ Braz, 22 -::; t 0 a~Í'l .• s/12. 
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Profa,nação._.ho.rre·n,d.a: 
·,. 

O núfodo assistiu, assombro.do, a 1nvasão da :A.lbania pel-ais 
; forças ite.lianas. 

·. A' ·pollt!ca da for~ domina· os estados :totalitarios. O- mais 
Íiforte _:tem 'O <li~eito <I_e · assaltar e <l'l)~bar _o/mais fra.co, como o 
J113,lteador incauto faz :·ao viandante desar,i;i'Iado. 

.:;::~:s. ao :menos, até ha:·ipoticÓ, procufa:v~~se um pretexto. J"á 
kagora. 0

elle é dispensa.do. Hit\er .-a:iiµexou :· a '·ná:ção tcheca sem 
\4>retexto 'algum, e·:.a Ita.lia faz' o\riesmo·\{<:lm a· A;lbania.. Salvo 
~x.pl!cações : de um a:idiculo que faria.· -co11ar qualquer pessoa ao 
~presenta-1-as, nada mais ;póde al,legar o l)uce _,para se justificar. 

A inv,aeão da:.Mbania Jembrou-nos do:·;ca:samen-to do a:ei Zogú, 
ieom uma condessa hungara. Trahindo sua fé, a Condessa des
wo.so_u o ;rei .numa •simples· ,cerimonia civil, por ,não :ter a Santa 
íSé ,concedido a dispensa. pedida. 

Agora, parece um ca,sUgo, elia. é obrigada a fugir, apenas 
(CJ,uatro dias e.pós o nascimento do seu primogenito. 

O Duce -nos 'I)<a,rece aqui ,como o meio de que lança mão a 
WProvidencia •paro. o castigo; para isso ,elle é baixo e grosséiro. 
' Mas a invasão da Albania numa Sexta-feira Santa nos dei-
(xou estarrecidos. 

Como explica:1-a? Porque violenta o Duce, ;por ·essa forma, 
, po ,sentimento do ,proprio .povo itali-ano? · 

E' que, depois de afrontar o Pa·pa, plantando a ·cruz gamada 
f[,em Roma, Hitler 1magi,nou ma.is esse insulto :ru Deus, no seu 
odio satanico. 

E ,encontrou em Mussolini a obediencia que esperava. 
;Duce, depois das conquistas da Allemanha, com diminuição 
·nalia, •sentiu o desprestigio do fascismo crescer, e porisso, não 
:<>usando marcha·r para a Corsega., .como ameaçava, preferiu en
~odar o enthusiasmo .popular pela conquista da Alba_nia. 
j Recebido o placet de Chamberlain, cujos jornaes já declara-
1(l'am não· ser ,caso de guerra .para 0. Inglaterra, Mussolini teve 
'.ordem de_ Hitler para atacar numa Sext.a.-feira Santa. 
, E o dia do sangue de Christo, dia Tespeitado :por todos . os 
rpovos christãos, qual novo .Judas, o Duce trahe um povo. amigo, 

.,e derr,a.ma o -seu ,sangue, para .ganhar os trinta dinheiro:; do 
rprestigio politico que <por outros meios não soube conservar. 

Em Costa Rica 

I am~em aquJ a ~olitica ~e -~'mão esten~i~a" 
A ui.:formidade C<>m que se 

apresentam as manifestações 
communistas nos va,rios ,paizes, 
está bem a demonstrar a uni
dad·e desses movimentos que nas
cem de uma i\lnica fonte - a. 
In'ternàcional Communista: 

Assim é que Costa Rica ex
. perimenta agora aquelle mesmo 
, ii>erlodo cognominado a "-politica 
'. de mão estendida". 
( Analysemos o ,programma apre
sentado pelo Uder communiste. 

. Manuel Mora: ·em longo discur
'.so .procurou fazer ,sua defesa que 
'.áe résume nos seg<uintes pontos 
principaes: 
, 1: ;;·~-Luta pela verdadei-ra De
mocracia: "qualquer rnovi-mento 

;'que pretender Ir além do a-utar-
'. tlco -regimem democratico estará, 
.no :presen't.e momento fóra de 
nossas Tea.lidades." 

: · Ha nesse item uma verdadeira 
norma. da -politica de mão esten
.dida. Modificando ou melhor si
: lenciàndo -seu odiõ ;pelas "demo
(.craéias capitalistas" e pelo "libe
ralismo", os communistas pr;:,-
curam miUgar sua doutrina p<i. 0 a 
serem .mais a.ccessiveis aos ele
mentos conservadores e burgue
zes. Comtudo pa.ra um camarada 
o "regimem democraUco autarti-

' ,co" é o -communismo. 

1 u t ·a authenti-camente costa.ri..,_. 
quense e nacionalista :para. que 
ella pos-sa ,unir -seus ,esforços aos 
de outros paizes para. . fazer da. 
terra uma patrla commum, -sem 
fome, sem frio e .sem. ig,norancia.,. 

5.0 - "Não somos inimigos de. 
pequena ;propriedade, Com 'respei
to á grande ,propriedade ,t-a.rnpou
co ;pensamos que sua suppr.essão 
se imponha actua1mente." 

Assim um dos fundamentos do· 
communismo a "ausencla de ,pro
priedade" é rejeitado pelos com
munistas "actua;]mente" emquan
to :não :têm o poder e não o po
dem supprimlr. Comtudo ,não .são 
inimigos·nem da grande nem da 
pequena. 

6. 0 
- "Tampouco -somos inimi

gos da familia, :porém crêmos que 
ella deve ter uma base economi-
ca." 

Querem pois materia.l!zar 
1-a.ços moraes, da familia, para 
que tenham -maior resistencia á 
obsorpção pelo Esta.do. 

7. 0 ) - "Somos inimigos deci
didos do crime e do terror como 
regimem ,político: mas cremos ma 
acção <las massas preparadas e 
orga_nizadas como meio efficaz dei 
combate." 

Pura -e ·simplesmente mão se 
considera crime nem .terror llla 
nomencla.'t-ura ,communista o ,pra
ticado pelas .massas ".preparadas 
e organizadas". 1, 

L~GIOXARIO 
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Annt> xn. 1: . .. ,. 1 
A \:p.obr:e::za scientifica .,d.o - racism.o, 
mons.Jroda por um notavel economistq 

COMO ;W.ERNER,SOMBA'RT, EM SEU ULTIMO LIVRO, CRITICA AS DOUTRINAS NAZISTAS. 

NUQ1. 343 

de-

Veiu á lume Tecentem.ente uma 
obro. do 111otavel "economista -ialle
mão W-erner Sombavt, intit~lada 
"Do homem; ~nsaió de uma an
thro.pologia es.piritualista" lll o 

qual o ·autor, -somente sob o pon
to de vista scientifico, pois não 
é ,catholico, demonstra e. caren
:cia absoluta de qualquer base 
solida nas doutrinas racistas.. 

E'. interessa.nte lançar uma vis-l trinas itotali~rias 
ta .ger.al sobre o genial -trabalho actuat. 
de W. Sombart ,para se ter uma ·, 
idéa.de como é ;ridícula a preten
são 'redsta que domina as dou-

_, da. Europa. 

SDA SANTIDADE O PAPA PIO Ili 
(De dnicio demonstra; o autor' 

quã.o obscuras e méslÍl<> i-niids~! 
tentes· de todo são ias pr.eten~s· 
relações . ,en:tre a materia:lids;d~ 
physica ,e a mentallda:de ipsyc1ti .... 
ca; cllama o itesteinunri~ de. hls .. 
toria, que ia.presenta um mêsín(I 
povo :manifestando,. . em và;r~o~ 
momentos, diversos ty,pos dê ~s"' 
tructure. ~olitica -e social e· dl-1 
V'er.sos estylos merarlos; ipro:va: 
que e. mesma constltuiçã.o phy-, 
si-ca 1p6de ,co-existlr com diver• 
sos carooteres e orientação Q)áy .J 
chicas ê que ao oontrai-1o, :,c~r.,j 
tas inclinações es.pirltuli.elt são· 
encontrtlidas, com a :méainai ,ex, .. 
pressão, em povos diversôíi. ' _! . 

:Chama ,a. attenção, alêm'~so~' 
para o enórme numero dos glblios 
sustentados 'Í>Or uma. constltuiçã.o 
physica doentia -<Socratés; ·:eia.
tão, Alexandre; S'to. AgósUnho,: 
'¼ibherb, Sha.kéSpeare,-N'.apdléã.o 
e muitos outros). 

Em -segui-da. rpa:ssa. á. · defJ.~lção 
do conceito de povo e de raÇB.j, de
mónstran"do como é justo ·o· crl
terio de Le Bon ao afflrmar que 
cresce até o Infinito o ,nuilierlo'de 
raças ·existentes actualmenhe sl 
se levar ,em ·eonsldereçíi.o que 
ellas .são :próvenientes, d<esc;lé- tem
pos remotos, da:S eonqulsta:s,' das· 
emigrações -e das .m:udangàs :po
litlcas, e que caãa uma del!as · é 
por •sua, vez composta. de rnai.9 
de um!!, :raça. ethnica; Citli' ,e:,tem
plos diversos e démbnitrà : -o
q11anto de íraião cáb~- a: ;lll1'wiá 
Baur ao e.ffirmar qué. ''n~; is' 
póde mais dizer qué ó vin<ÍÜ!io dê 
unidade dé u-m povo . é a ,ta.Çaj( 
mas sim a Jingua e;~ cultUJ!".a."f 
cha:ma ;paro. testemunho. (1, li'ràn.:. 

:ça, que é :_u,m dos -pÔv6s irakliii,.,t 
mente mais misturado 'e, : :não 
obs'tante, nacionalmente ·um· dos· 
mais :u-nidos do mundo. 

Passando fina1mente ,par.a. ou;, 
tra ,ordem de 1déa-s, o -autor '3llla•;. 
ly,sa o próble-ma da heredi'.bàr1e.-

· dade ,rae!al. Neste terreno>o~,ser-, 
ve. que, sendo e. humani~ ct.; 
_vlllzada constituida ,por -uma; 
:•miscellanea "sein -raça" (como fi
cou provado hlstorlca -e scl,enti
flcamente), é .à.bsurdo ~ete:llder• 
se que ainda se possa. obt.-er :po, 
melo de .selecção heredi~Lrla,. 
que se conservem os caracl eres 
pi;-oprios de uma_:'dada ll'açâ: ipri

·'.mi'tlva, pois que:·os :proprlos he. ' 2. 0 - Luta contra a "Importa
ção de formulas extrangeiras qu-3 
não estão de accordo com a. es•ru
'ctúra .politica economica e socl3.l 
dó 'paiz." 

E! o élo commum onde -a "p.:i
litica de mão estendida "pro~ 
()Ura .se alicerçar: o temor -a.o 
totalite.rismo encontr.déto no ~e;J 

dos liberaes. 

Com este progro.mma -capcioso 
os ,cr,mmunistas entram ,na pha
se da política de mão estendi-· 
da, optima para. llludir os libe- , 
ra·es e assim galgar o .poder: é -:· 
a "-cooperação fraterna" na :rear 
!idade a que sentia Caim 

breus que disso vêm cuidando 
ha -secuJos, são ihoje um'. ;pov4 
mixto poi:::~xéelíencla.. 

Após_\iter e,nalysado ai,J1d0. o. 
probl~a i~sta sob wtras pris• 
ma_s-'de mené)r imporhµ:lclai, Soin
bart termina. o< . .seu :livro 18..ffir• 
mando .má.is uma. vez qu,r, isóbr( 
os processos de heredita!l'le~ade j 
no homem e ·-.sobre as ~laçõea'. 
.entre a :natu-reza.-e o ~pirMo mui,; 
to pouco -se •sabe· /!)3;ra :·qlle 19lt 
possa. erigir sobre ess$ .bas-e,t 
qua:lquer d~u,~rln_a,._:;.- :C.~~n_.lP.:1'~ten-,j 

Para defender o pa'z de um ex
cesso propõem os commanis·tas o 

.: excesso opposto: custa cr<'r tam-

Abel. 

rbem que o communismo não· seja 
(uma "formula: extrangeil·a que ::_SA-Ü 
'. não está' de accordo ·com a estru- PAULO 

CHAP:ÉUS : ctura. política, economici!. e social 
·: do :paiz." 

· 3. º) - Não .temos. como organi
_,2açil.o :popular.;credo I eligioso nem 
l-tª~H-rel~g~~-~?;'? Os _.propositos_;, da 
\,a;>ei;-.segmcã:o· a-ehglosa: que nos· at
;'tri~uem .são completamente fal
lsos·: · · · · 

Mme. Carmen ·. 
Rua: Sebastião Pereira, 21 

~eleph. 5-5795 1 

1{ ·E' :um engôµo ,para os ca:tbo!i.' 
: icos:, desP,reveritdps :;;e:::c:red ulos. . 
' .pu os::)CommÚnistis ·: do Costa':,: 
\ :Rt~ _ IP.~filh_aw,;:a ._IJl?liti ~a: de per-· ::: 
l·s?..~i.ução . ir~~~~osa congruente :. 
f ~ºIJl S(J~S:,:!P.,~to:cipios ou não , são .; 
, ;comm,i,i;iitstas. 

k:i*.~;;>)i~~\a,s~im fosse, ,' for.ços<J 
l.1B'é'ria :u-i:h1iiiátliti:ide. d-e . ,;:-epulsa.;, á 

\~:ussiar_:,::li' ~xº~i:~~n~<Rep~~!i-
teana; ,e -~?,-.,Y~.JRc~\),·.-;,\P,~~~\óJ:l.Oht1ca 
\~~ (P~,:,:~~~~w-.ci~.e':::~~pbi._r~. 
t•:.O :.m:o;t:1vo;,dessas:duas attitudes 
\.i~@~::;f(i;:qü;1iei4Jiüzoo: o:::eoÍnmu
(~sni:c;-:~ctq~)ôsci°'não,,Pre"c:isa mais 
~ps ~'.Í:W:~~iéios il,!:~ii.t~~· e9,_que.~
\.~ô <l:~.~:-~a posta':'.~~:i~n.d11,·,preci
;'5!!i,d,eit.es-:p,i;i,;i:a iga,lg;i.i'. o ;poder. 
f..l.éif~ "i4~:iú1icimos ini:n)igos das 
g.i-.and,es ~:::::iféi'6iis :trajl,iões na
J~ion~;,;S, '.f\~~~~'.•âs ir~p;;it;,'.j_1:ll~·s: e 
'nos' . ,._. •, .: : : : : :)~i<J :J(ia._: do.{iá:::e11à~ 
1;~ '.6q}i~l~~s;'.;si;n,-e·.~óii'.·'.atacani 

\~, ·. _ d;·~m: ~~-~f,8-f-'dáirte de um 
~lf.O ,Y<!,P,;'~~~,·· ·:' 
:· ·De @ixW .g!ú:e · · os dirigentes 
~µ'ni~~ .. ~nµi;:,r,eunl.ã.o _a.ber-
,ta; !P, . os;-:,i;e Costa Rica,e .•. . '~,. 

·: Não temos filial 1 
.. ,.. . 

(A' prtmeí:ra plfotographia- do novo oecupante· 'da/Câtli&tra}de S)PêJ!fo 
. •. . .· .'. ' ·. '.' ,· _:.y;· ·;=>1i·~ 

sões de. sohdé~.- _,·,t · · 
_._ 

1 -·ri 

. · íAos :Sy,.rnpathit!os e aos f~0.'tf.Í ~41 cos.do-;racisin. o}toialitarlo, 0 div,ra. 
~ de Werner.-~9.iji)>a.rt demQnstra~ 

. que· os cr.t9fot:e os i<le~cos d~ 
sua:.µieo.ri~ 111aj;i::~e enei>ntbxn só .. . t' .•; •.oit..:f"' ' ,,· 

jDe onde v~ifr Cidã' ribs,sos -·,:~~":''f;~ 
1 

boateiros certas ~-;n~pirqç_ªes · · SUêeessnJ01nalistico 
1 ------ .!( ',',',', ... ·.{,. • 

[ · . '. · . ,, _ :A: "Virt!~:SÃbrar,. ·-que publica,, 

1 A Allemanba augmenta os impostos:dos cellibâtarios mos::::e~ nosso Jt1mo nume~º· 
1 

O governo :hitlerista"''.«-efor,rr;iiiu:I da.:~~nu~ttd/1.000::_:à}K . co~ _exc~l)S- dor ~CO!il 
. . . . . . , .. , .. , . . _... . .. '-",w.os, a. set)noes de Dom Duartae b • 

o regime do.1mposto<_s~~~e ... ~ :t:1~~: .}9_,~r_.% .. pa:ra,:;ti.m~ .ren1i::·&nual ·.-.·.· .. · ' ·::-. . • 80 r., 
da, ~ara collo~l-0::11:'~S'.-e~fdl~l;:::: de'.;l0,0)()-:març~s.. : ·,:: a Pàlxão,_ c.~w.~~u.. ~ ver~ 
~;n~a com sua ··pohtlce.,:de,:;nata-:, :\.:Jil.stes di_l,;ferentes dmpo_l!.tos são deti:o s1;1:~~so-'·'.·jO~Ílt~. 
1 ª e. ,; >m~~~~d~s!-'.'de'. 12,5 % ·pêía. nova ·Assimltão gi'and,e foi a suà' 

! A 17 de Fev.ereiro· ultimo:•:-foi' le1::,p,ara ·os celibata·rios ma•scuii- • 
1 assigna.da uma lei _que a pa::rur:: ::n~lí;:_de ~~l!l?S)J,e 65 aniios, -e fe- repereu~ão, que â):Ràdlo Ex•. 

de 31 · de Março . augmenta con- mmi,11os de menos de 50 ·>a.nnos celslor_ resolveu d~f~a, em 
f sideravelmente o.s·::·impostos ·. ,so- pode'ndo ser elevado até 55 % d~ seus prograimÀ'l,s da. Semanai 
j, bre o~ celibata-rios i sala,rio ou. da,::renda. Sam.ta. . / } ,. 
i Estes soffria.m/até a.gora,. no As_ ta~".1'~ aip.pli~aveis aos. ca-· . _Tão apr~llda.. co~~rai)ãó 
· concernente ia.os\salarios,·· ·Üm sa_~s-·.sem:,filhos, cmco ainnos de-

. pois d · t f deve~J~11· ~ Bevmo. i>é. :~yl"1o dE~$.c_onto, fei:~? [Por seu -e,:np:r;-e- -: : . o c3:sia,men o, orem dgua:1- . , , ... 
gad_or,·:de 1;8;:•% pà;,a uma:-ire:i:ida n:1.~~t~ :muito augmentada-s; 0 Mora.es:'~~.- a~tlp ai~eta-, 
mensal::de 100 marcos, a:,:1~,9·%_.::f~1.>osto que j)S attinge pode :ir rio do sft'iifiiÍ~o-Arcébl•po,1. que 

1 

para ·uin a.-endimento :igua,l ou. a-. 45 ,% ~e -sua .renda. genero_!iameii.te eJ!1pregou o :nu,., 

S~erlo~ a 600 marcos • a:elativa~ 1 
• Ein ' ~':'()~, . Jtg?,S ~se~ções OU. lhor ; do' : SIS1l• · ewforç_ O .· para be111{ 

. .. . . • . :,. .: reducçoes de .impo;itos·. Já conce- / 
-mente caos · impostos [Perc~b1dos didos_ ao.s· contribul~.~s ·com .fi- s~~fazer nossos leitores, 

J ~:~~;n~~~f,~sco~~ d~_;Es- )h.os, .sã.j>. _(ffi{l-:iJ.\!,?.,~.,~;B:!,;~~-m~t· · Â\ elle, nossos._ PAA.Jf~ya ?.J.~ 
--_, ....... ~-~ ' !'._,~~$,~~'!' ·S¾li.~, .. ·~-- • ~t!!·· .. ,:· ::" . .. ··~- . ~ 

f · ... ·. ~ .... :~J 
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FRANCISCO MONTEIRO MA:CR.u,() Num. 344 

UMA EXCEllENlf INtCIAIIVA DA PRff[lllfflft Df SANTOS O VII centenario da recepção fia corôa ~e 
ga~ão~~Iº:!:~r s~:;li~:;:;; esn·1nhos, nor ~. luiz,: : Rei · da f riça 
que não póde annunciar ou com- p li "9 d 
mentar livros .Que tratem de as- 1 t d ~ t R"•f 1· · d · · t a Revol""~O 
sumpt0 re!igit>so, desde que. não 1:1 sor e a t.1an a iOI qu a . uran e l&\11& 
estejam munidos do "imprima- Ha set.ecentos annos, a sagra- Medo .supersticioso, ;respeito t!-~e.-
tur" das Autoridades Eccleslas-: do. ;reliquia da Corôa de Espi- vico? 'llão se sabe. O facto•é, que 
tlcas. , nhos de N. s. Jesus Christo, que :nin·guem ousou tomar sob.~ si. 

E' obvia a razão de tal linha havia sido tomada pelos vene· ordenar a destruição dasJ reli• 
de conducta. A Santa Igreja nã.o :danos ao Imperador de Cons- quias, e foram ellas levadas a. 

· permitte que sejam impressos é tantinopl<a Balduino II, era Paris, "•afim de serem pr,esen• 
lidos os. livros referentes a the- transporta.da ·s o .Jen.nemente á te-adas á Convenção". ,, 
ma religioso sem que ella, sem- Françe. e entregue, em 10 de A Assembléa ,remetteu e~sea 
pre movida por seu zelo mater:. Agosto de 1239, a Luiz IX, pelos objectos a seu ~mité ·dos Inspe-
nal, tenha verificado a correcção e,tnbaixadores da Republica de cteurs de la sane que enéairre-
àa. doutrina que ,elles contêm. , Veneza. 1 gou um de seus membro,~,. Ser-

Uma, tão santa disposição me- Commemorando o aconteci- gent, de leval-as á eas1· \ "de., 
rece o maior acatamento e um .:znento, grandes festejos vã.o ser Monnaies". Lá, fore:z:g. quebra-
jornal catholico não pód~ acon- celeb!'ados em França, :inic!an- dos os ,relicarios, affectândo-se 
selhar a seus leitores um livro pu- do-se a 1.• de Julho proximo, e não d·a·r dnteresse .l!inã.o ·aos. me-
bllcado em contravenção a esse tendo como t:heat·r.o principal a taes ,preciosos e ás .pedr~ que 
desejo que, mais que um desejo, pequena Igreja de V!Ueneuve- os compunham. Alguem, .ri!). em-
é uma ordem formal. l'Archevêque que foi testemu- tanto, ousou parUr ~~ trE,s:par-

Fazelllbs essa declaração publi- riha da translada.çâ-0 da precio- tes a Corôa de Espinhos, ,ri:egli-
ca afim de provar que o rigor sa Teliquia. gentemente, . joga<la..' sÔb~e, uma. 
com que temos sido forçados a UMA NARRATIVA CURIOSA mesa: examin•ada de Jper.1:o, 1110-

regeltar certas obras, é o cumpri- .,:, :Ens como, ,segundo O "Alma- to.va-se que ·era eomposta. de um 
mento de um dever de conscien- n,aque Tarbé", 1806, o Arcebispo junco marinho tecido em torma; 
cià, que nunca deseja.riamos que d·e Sens, :Gauthier Cor-nut, en- de ealota, desUnada e. !l'éçobrlr. 
enfraquecesse os laços de frater- carrega.do ,pelo Santo Rei de es- toda a ,parte superior da: 'ca~e-
nal caridade que, em N. S. J. crever a ·historia da. trarnilada- ça. De espi,nhos, não havi~· ttriaJs 
e., nos prendem a todos os fl- ção, conta as suas :perlpeclais:· traços; multo tem:pw·an't,~ de. 
lhos da Igreja, nossa Mãe. ··.A antiga. ermida de Nossa Se- Virgem suas preces e suas acções nów·auspiciosà de-que a Prefeitu- "Durante todo o tempo doa'via- Revolução, ti,nha,m .sido 'd1strl• 

• • s • gem, a•inde. que o tempo estives- buidos· a diversas igrejas: o. ul-. :n,hora do .Mon~e Serrat, em an- de gra!)as. ra. ·local resolveu iiµtallar, ao Ion- · 
·: Consta-nos q.ue, em r~~ente de- tós, ergue:se em Jogar extrema- ·A tnetalla!)ão, a certa dlstan- se muito nebuloso e que choves- timo havia sido doado :por :Lu1J; 
ereto que ainda não chegou a mente pitoresco, ·de onde,se·de·s- ela da Càpella, de uma deplora- godo caminho qu6 conduz á er- se f.requentemente, não cahiu XIII á casa de Port-R<>ya.1~: 
nosso · conhecimento, .o Governo cortina. um admil'avel panorama. vel casa de jogo, não diminuiu: mlda, uma··formosa Via Sacra, uma gotta de agua siquer sobre "EM NOTRE DAME"·. 
deliberou estabelecer O serviço • .:.:confiada ao zelo dos · R. R. a piedade dos peregrinos, que que os pe~egrinos poderão con- aquelles que ,partiam ou acom-
militar obrigatorlo das mulheres Monges Benedlctinos, essa ermi- offereceram á Virgem actos de. panhavam a .santa reliquia. 
em tem. po ·de ouerr temptar ao subir o morro, o que D d 8 - L · b " a. ,da se, constituiu o centro. de. um repara!)íio pelos ultrages que o es e que ao u1z a .sou e 

Em these, é legitimo que as mu- intenso movimento de peregrinos, Casino constltula. concorrerá para .a'ccentuar nota- chegada a Troyes, tratou de ir 
lheres prestem, em tempo de guer- que vão depositar aos pés da De Santos chega-nos agora a velmente sua devo.ção. recebei-a elle mesmo, seguido 
ra, seu concurso para a salvação pela Ra1.nha Branca., ,sua mãe, 
da Pati:ia, mediante serviços de . dos príncipes ,seus irtnãos, de 
caracter.civil, ou mediante enfer- 15 dias antes. de morrer; p;0 XI muitos pre1'ados e de toda ª 
magem.,Ascondições de Vida ho- cõrte. 

diernas ·permittem que·as mulhe- dª ª 1 ma ·car· t·a co rn·ovedo Foi ,em V!Ueneuve que o Rei 
., .res exerçam alguns ~esses araze- .. 1r1g. :IU U ... · ·- . . , n, ·. · . - recebeu º precioso deposito, 
" res com relativa faclhdade e gran" , · cujos ,sellos e actas, q11e conffr-

Os tres :pedaços da Sa.nte Cô-o 
rôa, i,emettidos á. Co:znnµssã.o, 
Temporarlà das Artes: iiepna." 
neceram, durante perto de um an .. 
no, ,em suas ,esta'llt:ésf em ~~ 
foram elles env.iados ao. :t>~ 
Barthéiemy, . um d()S ~~a. 
dores de medalhas da. '.Bfb~tll,~ 
ca Nacional, que -os ~dtm la.'t~ 
1804, época em que a famcJSé. ire-

liquia fof integre.da no ~~~ 

~ •. · . . de;efflcf,~~ia, º q];ie torna ~ispo:!.ra ás ·. Confe.ren.cias. Vicentinas mava~ ª -sua authenticidade, 
,.,., ,,, , ·. . ;,fiiY~~ll.w.'~.P ~erviço militar,11,.to-. ,·,,; . · , · , ·- .,: , .: .• · . 1 .. f,· .... _,.., , . , ...• _ff .. , ., .• , ,. - : .. ,, . ..· , . , , :v.erifico.u.". . , . . 

ro d·e Notre Do.me."··.·, ,1 
Quanto ao f\ragmentõ dlá; .. ~ 

r 
1 

'Jf'f·;;,,-,;-.~"'-'··s:f.~~· dâ··l)õ)'.iula~r~··Em: , , "() sr;·HenrycdeÂ'!Ve'r'gés;'}lre~ ·· , !,; ,ta-,,tü' clm'tolá:dora'!e·~tao belis-.,. ,. . u~:~<•mesiios~:· ·~~ 'll!egi;iirlt'e·; 1:1,,,.~é-:ã.gos• 
" .principio, pois, nada temos a ob- ,'Sidente gerar da Sociedade· de que,: fieis á uma tradição de desarmando pelo amor com- , '~;\f~'º ,pi840.s? monarcha trans, 

~a .Orúz, · ~onta-··O"'ffl~~-, _, ~ •. , '4., 
que foi salvo de ,uma, · ,~: 

jectar.a, essa medida. '.São Vicente.de Paulo, recebeu piedade _filial tão tocante, o passivo os odios e os precón- porfo.u-a á ci.<fade de Sens, le-
• e de S.S. fio XI a seguinte car- presidente geral e os membros ceitos, a mostrar .a todos, pela vàµ<lo-:<a depois ,para Pa:ris. 

mais ··singular;. Como 'e. ~ai; 
Corôa, havia sido ien,wa4o ~ 
.Comml·ssão da·s Artes, · o~ IH!!: A· imprensa nazista, fiel ás di

rectrizes hypocritas do program
ma do sr. Hitler, accusa violenta
mente a Inglaterra de perturbar a 
paz que deve reinar durante a 
Paschoa inventando uma concen-

:ta, datada de·6 de janeiro ul- do Conselho geral da Socieda- pratica de sua fé, a verdadei- Desde ,essa occa.slão a Sagra-
·'tlmo. de de São Vicente de Paulo, ra face de Christo! de. Corôa esteve na Sainte-Cha- achava jogado desden~en~ 

(Conclue,,na. 2.ª pag.) 

l>ÕR DI 1 
:· 

CABEÇA? 
Combota o cau. 
,a tombem com 

1D -.r o 'Sal de 
llll 1.. . Eructo' 

Querido Filho. ,a 
Sa.ude e Benção apostolica. 
N.o meio das preocupações 

que não deixam de Nos causar 
'Os acontecimentos que se des
enrolam sob Nossos olhos, no 
'mundo inteiro e que nos indi-

cam seguidamente o poder do 
·"Prinéipe das Trevas", sobre 
~sse mundo pelo qual Nosso 
divino Redemptor não quiz 
rogar (.To.; XVII, 9), - é um 
~em d<;ice consolo que chega a 
'Nosso coração paternal a car-

Um Droblema1 :CaDit2'1 Dara 
· os nossos catholicos 

No numero do corrente mez da revista "Mensageiro do Santo 
Rosa.rio" que se publica no Rio de Janeiro e é dirigida 
pelos Revmos. Padres Dominicanos, ha interessantes e 
. <E;screve um articulista, que usa o pseudonymo de 

· muito opportunas considerações sobre a necessidade da instruc
ção religiosa, que tanta falta faz aos catholicos de hoje. 
um verniz de catholicismo sobre uma cultura pagã. E' o mesmo 
qUe ·rebocar com pintura nova um velho casarão pôdre. Quem 
está em contacto com os meios intellectuaes do Brasil, sabe que 
podemos contar com muitos pensadores, muitos escriptores, 
muitos jornalistas, isto é, com muitos catholicos que escrevem ou 
pensam, mas temos pouquissimos intellectuaes cujo pensamento 

· il!ja rigorosamente catholico. 
"O grande iµal do Brasil é o divorcio entre a intelllgenc!a e o 

coração. Os moços, professores, intellectuaes de toda a classe 
ainda estão imbuidos de positivismo. Sei de uma cidade da 
cathollca Minas em que dos 50 medicos alli residentes, apenas 
dois praticam a religião. 

"Quanto· aos "intellectuaes catholiç.os, são, na maior parte, ou 
convertidos, ou cathoÜcos formados á escola de liberaes é de 
positivistas ... Em geral têm um coração cathoÚco, mas não têm 
culturà catholica ". 

Para terminar; cita um facto dos mais deploravels e bem 
significativo, que nos deve fazer reflectir muito sobre esse pro
blema ·fundamental entre nós, o· da . instrucção religiosa, espe
cialmente para os. que trabalham n/:1, Acção Catholica ou per
tencem a Associações religiosas. Numa cidade do interior, que o 
articulista não diz qual é, um certo advogado fell uma cimferen
cla fávóravel ao divorcio - agor~. pasmem os leitores - na 
inauguração' de um Centro Dom Vital! 

Factos como esse provam á saciedade a verdade do que diz o 
artigo .~u1ue .:t1ps re.ferJmos._ · 

Estamos ~helos de êatholicos de pensamento po;it!
Vlsta, liberal ou seja lá o que fôr, e são esses o~ càtho!iéos que, 
.lgnorantes do proprio catecismo, já se entregam a altos estudos 
apologetlcos, philosoph!cos ou soclologicos sem o devido cuidado 
de seguir sempre em seus estudos · as dlrecirizés · traçadas pela 
Igreja. Não admira que, assim sendo,' em. suas conferencias, che
guem! a fazer a, apofoizia tlo aue mais ffagràµtemente se óppõe á 
~outrma. catholica.l · 

Nos enviam no limiar do novo Esta nos dirá; muito que- p'elle, em Paris, -conservada em 
annó. Elia Nos parece fazer rido filho, com que ·alegria preciosíssimo relicario, iaté que 

sobre um. ,movel. Ü.m ,pllli~ •. ~ 
cidadão BonvoisJ.n, que :fle."1:a,"81 

ver, 'em face da armada do Nós acompanhamos os novos Lu-iz XVI à fez trans.portar jun-
. mal,· que, por seus methodos desenvolvimentos registrados t·a:mente -com um fragmento da 

:por acaso nos .sálões .da, Com.. 

de odlo, violencia, oppressão de pela Soc.iedade de São Vicente Santa Oruz, :para as Tulherias e 
missão, viu o pr:eci~ ,;ms:d~ó., 
Tomou-o, dissi,mul•rundo-9 1 sol> 

consciencias, desconhecimento de Paulo no decorrer do anno de lá, afim de ·pôr as ;reliquias 
da dignidade da alma huma- passado, nas: diversas nações, em lug,ar seguro, fel-às .expedir 

suas vest,es, e levou~·º á. i9U& 

na, prosegue com encarniça
mento a· luta contra tudo que 
lembra o nome catholico em 
face dessas forças desenca
deadas que trabalham em le
vantar os homens, uns contra 
os 011tros com risco de. provo
car cataclismas sangrentos, 
ella · Nos parece, dissemos, 
mostrar, estendida sobre todo 
o globo ·terrestre, uma bem
feitora rede que procura ren• 
nir em ~nas malhas os ho-
mens de coração generoso, a 
armada pacifica e doce das 
Conferencias Vicentinas, que 
tem uma só arma: a caridade 
de Nosso Senhor .Jesus Chris
to, mas na.quat o zelo não co
nhece mais limites no tempo 
e no espaço que aquelle do 
proprio divino Salvador, no 
coração do. qual teve sua ori
gem. 

Que mais doce união de 
paz que esta de todos estes 
apostolos da caridade catho
Iica diffundidos pelo mundo e 
trabalhando no silencio e no 

NOS ESTADOS UNIDO& 

UIVJII. l'AROVHIJ\ llfi l'lfO
TESTANTES CONVERTIDOS 

Nos Estados Unidos, o Bispo 
de Tenessee acaba de benzer a 
•lgreja de uma nova Parochia 
de sua Diocese. 

Orii,, a · Parochia apresenta a 
particularidade de ser a maior 
jiarte dos parochianos, conver
tidos do ano de 1938. 

Sua conversão é devido á obra 
das capellas ambulantes. 

Essas capellas automoveis ás 
quaes .são aggregados alguns pa
dres percorrem as regiões pri
vadas de communicação. Orga

. nisam-se missões. que assim en-
~ntram o maior succe1Jso. A 

obra é dirigida pelos padres Pau
lino.,, 

mãe, mulher de uma graun:d-e,, 
e de todo coração nos bemdi- para Saint-Denis, onde ;,e en- piedade, . que a. ,conservou "reli,. 

giosamente, durainte !toda.: ai Re-o; zemos a Deus que multiplica contrava.·m ao romper. e. revo-
assim os operarios do bem no Jução. voluçãô. 
mesmo instante em que a ini- A SAGRADA COROA DURANTE Mais tarde, quando do TeS'ta. .. 

beiecimento do ,culto ,c~Ó1lco,· 
essa ;,anta mulher entregou-se S: 

quidade abunda · e ameaça A REVOLUÇÃO 
tudo submergir. Esta nos dirá Gustave Lenoi'tre relata o se-

Mons. Bellay, a·rceblspo d·e ! Pa
ris, que, depois de quE!,tro a:p,nos 
de inquerito, em que . .se o.ssegu
rou de sua authenticidade,, tez 
em 1808, collocair o ·Santo 'Ma• 
deiro, em um relicarlo· de '<iry,s
tal, em que é -visto aind•ai ~oje,i 
no Thezouro de Notre-Da.zn,e. 

tambem ,com que esperança guinte, a •respeito da ,sorte da 
tranquilla Nós vemos O futuro Sagrad•a Corôa, durante a hece.-
da obra de Frederico Ozanam, tombe franceza. 
mau grado todos os obstaculos "Na noite de 11 para 12 de No-
que possam levantar. para por 
em xeque sua acção bemfei
tora. Estes obstaculos, Nós o 
sabemos, que~ido. filho, vossa 
sabedoria e vosso zelo escla
recido, em parte . já preveniu 
o effeito; a Providencia sabe
rá, · alias, vos ·dar dia a dia· os 
meios mais efficazes de sobre
pujar-los e de assegurar ao 
mesmo tempo a cohesão do 
vast~ organismo do qual 'vós 
tendes a carga e a ,•italidade 
intensa de cada uma de suas 
partes. 

Em troca dos votos que Nos 
enviastes de um coração tão 
filial, Nós vos offerecemos to-

. dos os Nossos: Nos é parti
cularmente agrádavel formu
lai-os nesta ;commemoração 
do mysterio da Epiphania, que 
lembra á todas as nações as 
nupclas do Rei dos Reis, com 

·a humanidade: "Regãles· nup
cias" e os esplendores do amor 
qe Deus feito homem que con
vida a todos, á imitação dos 
reis magos a se assentar no 
banquete da fé e d·a caridade. ' 
E afim de distribuir sobre 
vossos collaboradores e sobre 
todos os membros das Confe
rencias Vicentinas dispersos 
pelo mundo, as graças que 
permitirão a todos e a cada 
um entregar-se com uma ge-

. nerosidade cada vez maior, á 
tàrefa .traçada por Deus e de 
um tão grande preço a seus 
olhos, Nós concedemos, a vós 
e a elles, no correr do anno 
novo, uma · grande Benção 
apostollca. 

~V\lticano, 6 de .Janeiro. de 1939 
:PIOS :P, :P; ·xi 

vembro <Ie 1793, a municiprulida
de de Francia.de (nome revolu-
cionario de Saint-Denis) 
dou busc•ar os relica•rios. 

man-

, > 

AS ORIG[NS PHllOSOPHICAS DO RACl~AO 
IIEGEL, GOBINEAU, SPENGLER E .· OUTROS · 

o urama religioso é, na Alle- cas do povo allemão. ·O ·doml:t)Jo da 
manha, o resultado do choque de I confusãÓ que dahi é _êngenctmdo, 
idéas antagonicas incompativeis, a acarreta perigos maiores· e, mais 
Luta entre o racismo e o catholi- nocivos do que um ataque:dlrecto 
cismo: E' o plano de extermínio e claro. As Igrejas na: Allemanha, 
deliberado do catholicismo, de- continuam abertas. e repletàs :de 
nunciado pelos Bispos a!lemães fieis. Porém, ao lado· disso, ·as: ge
reunidos em Fulda, que é appli- rações novas estão prezas . · c6m 
cado sem reservas em todo o paiz. uma terrivel acção descatholiza-

A campanha antl-catholica, re- dora. Se a posição da Igmja,. na 
vela-se por um envei;ienamento Allem11,nha já não . é ·satlsfactoria, 
progressivo da consciencia da mo- actualmente, mais ·tristes são, as 
cidade allemã. E sobretudo uma previsões para os diii,s futuros, em 
guerra subterrànea que se basea que essa mocidade envenenada 
no orgulho da raça e do homem deverá occupar o lugar dos catfrio
e que lentamente substitue a idéa Ucos que ,hoje tudo sacrificam 
de Deus pela deificação· do Chefe. pelo- bem da Igreja. . 
Uma campanha habilmente diri- O racismo, fructo do orgttlho 
gida começa a· inhibir a juventude agindo pela confusão, não:. teve 
de uma falsa orientação politica, origem nos. modernos e lastima
.tendendo a evidenciar, o alGance veis philosophos do partido ,naclo
do Vaticano, de Judá e de Moscou. nal-social!sta. Elle remonta á 

Os phllosophos do racismo não multo longe, a Leibnitz,. Herdér e 
atacam directamente , o . catholl- Hegel, divinisando o Estado airlr
cismo. Rosenberg consente em dei- ma que o povo cuJa hora 'passou 
xar um pequeno lugar a um ca- nada mais conta, emquanto que 
tholico germanizado e despido de têm todos os direitos aquelles cuja 
sua substancia. Entretanto, o pe- época se inicia. E, accrescentQ. He
rlgo n·ão reside nesse neo-paganis- gel, a humanidade entra pré~~~
mo affixado: - elle se manifesta mente em seu período gerniimtco. 
com maior Intensidade no traba- A proprla França deu a ,su 
lho de sapa que as forças do. mal c~ntri!Juição ao desenvoiv~to' 
·realizám · nas concepções· catholl- .(Concl~ na · ~· :llllJJ~ 
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Não publicaiµ1>s collaboração de 
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•O LEGIONARIO -~~m o maxl-, 
mo prazer em receber visitas ás 
::lnstallações de sua redacção e 
1offlcina, mas pede . que não sejam 
ias mesmas feitas rias ias., 3as. e 
.-4as. feiras, por exlgenclas do 
serviço. 

l COMMENTANDO ... 

:• ll\1PRENSA "NEUTRA"' 

o "Estado" de Domingo da Re

~urreição publicou um commen
\.tario de V. Cy. sobre a Semana 
.Santa, que é um amontoado de 
lnverdades historicas impudente-
; 

;.mente apresentadas como 1·esulta-
ldos de investigações scient!ficas. 

Com aquelle ar enfatuadamente 
f~odesto de erudito complacente, 
~ffirma que a Paschoa Christã é 
.a, consequencia da fusão da Pas
thoa judia e das festas primaveris 
:;p.a astrolatria pagã; sendo de no
)ar qlJe, a Semana Santa não 
passaria da sobrevivencla dos ri-

. ws vernaes e a 'Resurreiçãô de 
Phristo nada mais seria do que 
( µm .symbolo evoluído aa Victoria 
,:(las forças esplrituaes, "Excusez 
,.du peu .•• " 

4 gente fica sem sa'ber como é 
;.ti,ue esta mistura extravagante co
:mo é ,judaísmo e paganismo, -
·,que V. Cy. pretende explicar pela 
influencia do syncretismo religioso 

:-do primeiro seculo, - tivesse to
J:nado o nome de Christianismo. 

E' de pasmar como· hoje se vem 
·p:eçlamar solemnemente idiotices 
de todo o tamanho, sem a menor, 

: preoccupação de p1·obidaqe intel-
1lectual, 

,! A historla das religiões consti
;_tue, actualmente, um ramo dos 
·mais difficeis e cpmplexo do co
phecimento humano, em pleno pe
:,riodo de evolução, de tal forma 
,que, para se estar em dia com a 
,in,aterla, é mlstér acompanhar as 
publicações periodicas dos insti
' iutos especialisados, 
t Entretanto, póde considerar-se 
pomo perfeitamente estabelecido o 
·,ieguinte: Os judeus da época da 
eçlosão do Christianismo, embora 
,est~v'es~m com grande parte de 
-seu territorio infiltrada de popu~ 
iar,;ões · pàgãs: embora soffressem 
t> ~ssalto.da cultura hellenica, que 

·~ra favorecida pela dynastia 1du
'1J,éa, dos herodes - fechavam-se 
[,sobre si mesmos, numa defesa 
obstinada .de sua religião, numa 

'hostllidatie viva contra os ele-

Não faltará quem corn,idere o rumo• 
roso escandalo verificado em torno da 
propaganda allemã na Patagonia .::orno 
um "bluff" destinado a encobrir .(lla• 
nobras anti-allemãs . na Argentina. 

A ctemonsµ·ação dessa these, comquan,
to por suas consequencias directas, in

·teresse exclusivamente á Argentina, af
fecta tambem o Brasil, de modo muito 
sensível. Não podemos, pois, deixar de 
fazer alguns commentarios em torno do 
caso •. 

J ---
' O que a Imprensa allemã tem publi• 

cado, e certas agencias telegraphicas, 
,;:: comquanto judaicas, tem complacente 

e pachorrentamente retransmittido de 
Berlim, é ·que o documento attribuido 

:1- )S elementos nazistas da · Argentina é 

"bsolutamente apocrypho e constitue 
mero pretexto para desenvolver cada ve~ 
mais na America do Sul uma campa• 
nha antl-allemã dirigida, por detraz dos 
bastidores pelas potencias cjemoorat!cas. 
Um jornal, · Importante orgão naz!sti. 
chegou a affirmar que, com esta mys
tificação, a campanha anti-germantca 
attingiu em nosso Continente o auge de 
sua intensidade. 

Como dissemos; essa tnese Interessa o 
Brasil. Effectivamente, ella deixa en-
trever que a' repressão ao µazismo, a 
respeito do que existem leis entre nós, 
resulta não de uma real infiltração 
.allemã, mas de pretextos forjados poi; 
nosso governo, em obediencia ás injunc-
ções das po'tencias democraticas, De on-
de se deduziria que a 9bra da dissolu
ção dos partidos politlcos extrangeiros, 
iniciada pelo Estado Novo, é oeliosa, 
pqis, que vem apenas attingir algumas 
sociedades e?(trangeiras inocuas, que tra
tavam placidamente de tudo, excepto de 
politica, e maxime de política imperia• 
lista. 

1 O assumpto, como se vê, não poderia.
para nós, ser mais interessante,. 

Não pretendemos discutir direCtamen
te o caso, expondo os argumentos que 

. nos levam a acceitar como ,veridica a. 
• infiltração nazista; ;na · ,Argenti~a. À a u
t11enticidade do . doc11mento sobre o qual 
o governo argentino . baseou suas inves
tigações, não pode, para nós, ser objec• 
to de discussão. Effec.!tivamente, ~ res
peito dessa intrincada questão, só dis• 
pomos das informações prestadas pelas 
agencias telegraphicas, o que não pode 
constituir base para veredictum impar
cial. 

Considerada, porém, a questão á prl• 
melra vista, deve-se admitir como veri-
dica a infiltração nazista na Argentina. 

A these sustentada pela imprensa al-
Iemã esbarra com tantos ·e taes signaes 
de inverosimilhança, que seus autores 
não a deveriam sustent,tr sem exhibir 
simultaneamente uma documentaçã9 
esmagadora, que até agora ·não velo á 
lume. 

•• 
Sustenta ii Imprensa allemã que a Ar-

gentina está obede·cendo a pot~ncias de-

.J,t·lfG l O NA R l O São Pâufo, 16 de Ãlifü 'de l93S' 

mocraticas, na sua lucta contra o na
llismo. 

cam;in:Po da ii-isU9mi~âo. E hoje em dia·~ 
· · não apenas o governo argentino, mas 

até as mais inoffensivas republiquetas Essas potencias, evidentemente, só po .. 
derão ser a Inglaten-a ou os. Estados 
Unidos. Não é á republica de Andorra 
e nem á republic.i, de s. Marinno, evi
dentemente, que se referem as insinua- . 
ções allemãs .•• 

· sul-americanas enflll.m alfinetadas no 
couro velho e esticado de Tio Sam, 
sem medo 11enlwm, Hat dias atraz, ain• 
da, vio-se a Casa Branca discutir de 
igu::11 a igual com Costa Rica, a respei
to de uma qúe;ti~ncula que, l!a dez an .. 
nos atraz, teria sido soberanamente re..-
1,olvida pelo_ governo yankee com um@i-

ó~uanto á infli.iencia iµgleza na 
Argentina, por maior que ella seja, não 
é facil provar que ella se exerce em sen
tido anti-allemão. Quem observar a bur
la diplomatica á qual Chamberlain se 
está consagrando actualmente na Euro
pa, poderá facilmente certificar-se dis
to. Çhamb.e1·lfl:ill que tem ve1·dadeu·o pa-, 

Plinio OIORR8A DE OLIVEIRA 

A--- - . 

PATAOONIA . 

EM<cCHEQUE 
vor de descontentar á Allemanha, e que 
chega a sacrificar pontos de vital inte-
resse para o :{mperio Britannico afim 
de não lr1·itar o 

\\ 

boa palmada. , · 
Foram estes os :fructos da sobrancei.,. 

ria portenna, Será admissivel, á primei"!' 
ra vista, que tal gente obedeça incon-. 
diQ!O@.Jm~nte ao;; Est~g,~s :i:m,ERS~ 

;ee: · '. 

Q mesmo se poderia dizer cto .tlrasu, 
E' certo que o sr. Getulio vargas tem 
sido gentil a. co,rdial pa;i;a com os Esta
dos Unidos. ;Mas o sr. Getulio Vargas é 
de um temperamento exhuberantemente 
affectuoso. Nunca se contenta, em seus 
amores politlcos, com um SQ objecto, 
Por il,to, emquanto elle troca' gentilezas 
com a Casal Branca; despeja-se sopre Q 

eixo Roma~Berlim o "superavit" de suá.' 
affectiv!dade. 'A _viagem do sr. General 
Goes Monteµ-o, entre outros m'!litos fac
t(>s, prova exh.uberantemente que o Pre
sidente da R{)publica n1i.o tem a menor 
interição de rompe,; de fundo coro o eixo 

·• Roma-Berll4\. Categorico na repres~ 
são de alguns abusos evidentes e escan
dalosos da propaganda nazista·, elle não 
levou, entretanto, seu sentido repressi~ 
vo a ponto de se deixar monopolisar.-· 

pela amizade n,_orteaamericana. 
irá agora fazer 

nha a proposito 

iracundissimo Ruhrer, 

picµinhas á Allema- · 
A meu ver, se ha um homem no Brà .. 

tia longínqua Patago-
. si!, com o qual o eixo Roma-Berlim pCÍsnia. Quem não se mexeu com a anne-

xão da Austria e da Tcheque-Slovania, 
quem não teve coragem de falar alto 
e grosso a proposito das tropas allemãs 
instal!adas na Hespanha, irá brigar por , . 
causa da Patagonia? Para não irritar 
Hitler, Chamberlain talvez não lhe ce• 
desse apenas . algumas_ vantagens inglezas 
na Patagonla, mas a Argentina inteira, 
vendo, com olhar complacente e tran
quillo, -o Fuhl'er, perder ô seu tempo em 

tornar o palz do Presidente Ortlz em 
algum campo de concentraçãp, e esque
cendo-se àssim, por alguns momentos, 
de Gibraltar, da Rumania, ou das ex
cololiias allemãs da Africa. , 

Obédecerâ o Presidente Ortlz á Ame-
rica do Norte? 

A diplomacia portenha foi, em Li-
ma, simplesmente iicismatica. Esc.i,nda-

losamente, apostatou ella da doutrina 

·de Monroe. E, depojs dessa f(lla acção 

de jndisciplina, ainda voltou-se para 
traz; no momento · exacto de se Ir embo-

ra, e deitou impertinentemente a lingua 

para Tio Sam ver. Njca;·agua, Hondu-

ras, Costa Rica, ficaram estupefactas: 

então era possivel qesobedecer aos Es-

tados t::Jnidos? Uma aura de esperança 

as animou com esse máo exemplo no 

sa contar para o desenvolvimento de · 
uma politica cordial, esse homem é 'Q ., 

sr. 011.t1;1lio d'Ornelles va1·gas. __ ., 
• l __ _ 

t••··-
tsto posto, -o que pen_salf qo 4óéüinen~ · 

to? Será authentico? 

Ou sim, ou nã,o. s~ ,sim, está provada; 
1' a propaganda· tíazista na Argentina. ~e 

não, devemos admittir que tenha sido 

forjada pelo _Governo para justificar 
uma repressão a seu julzo inadiavel. 
Na carencia de o~as provas, sempre 

difficeis de serem colhidas, alguem, no 

Mlnisterio da Justiça da Argentina, teria 
recorrido a isto. Comquanto não consi-

deremos-provada esta ulti+ua hYPothese, 

é a ena que nos con<luziria a negação 

da authenticidade do documento· óra tão 

discutido em Buenos Ayres. 

Mas, neste caso, se alguem em alta 

roda argentl.!w, se julgou obrigado q; 
lançar mão de~se abominavel estrata-

gema, deve t_er is!cjo para fazer face a 
um perigo muito grande. O estratage-
ma deni,mcla um grande medo. O _!lledo 

denuncia um grande perigo. E esse gran:_ 

de perigo, outra coisa não seria, senão. 

a. infiltração ni,,zist~ na Argentina, 

CONTI
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traçã<, de trôpàs .a1Iêniãs n~s tton
teiras da Hollaniia e tornando pa~ 
tentes · seus receios de . uma· nova.. 
guerra. 

Se não fosse· o conhecimento 
que .tem todo mun_do, dos pràces .. 
sos llltleristas, rião acreditaria .. 
mos nos nossos•olhos ao ler essa 
noticia-, tal o desplante dos seus 
~utores. 

U,lll simples boato de movimen .. 
to de tropas al!emãs é uma pro
funda perturbação da paz da Pas
c:noa, mas a invasão da Albania 
ná Se~ta-reira sánta por 100.000 
soldâ~os italianos é pelo contra .. 
rio u'ma éoisa louvavell 

Esses hitleristas . seriam engrao( 
çados, se não fossem perigosos pa .. 
ra os.,.ingenuos ou que acreditam 
ou fingem acreditar. nqs sei.m ar .. 
gumentos, -1 

:ee]' 
Os jorrfaes noticlãrairi üni te• 

Iegramma de um José Chvo, que 
se diz padre da colonia albaneza 
de São Basillo nà Calabria ap
plaudindo enthusiasticamente aJ 
tomada da Albania. A este pro
posito, devemos accentuar que não 
se trata de· um padre catholico, 
como diz o proprio telegramma, 
dizendo pertencer seu signatario 
a uma parochia orthodoxa~grega .. 
ítalianisada. 

E', pois, de uma igreja; mais 
confusa que a catholica brasilei• 
ra que existe por aqui, sendo. ór
thôdoxà, .grega e além do maiS 
italiana, 

. .•.. 
Um dos castigos que a F1'$nça 

tem tido nesses ultimes tempos é 
o dominio absoluto da Allemanhà 
na Europa, que a fez curvar-se e 
sujeitar-se á todas as imposições 
descabidas do sr. Hitler. 

E um dos motivos desse castigo 
é a natalidade da França que de
cresce assustadoramente, emquan• 
to que a Allemanha tira o seu 
pocjerio justamente da natalidade 

" que cresce anno por;ano, pois ·s6 
em 1938, segundo ': telegramma· 
que nos veio · esta ·semana: nàs
ceram 1. 484. 000 creanças, e na 
França 610.000, sendo 40.000 fi• 
lhos de estrangeiros. 

São os fructos da apostai,ia 11. 
beral, que tornam precaria a si
tuação da França, .. , 

O novo governo de Tabasco, no 
Mexico, permittiu que se reabris
sem as Igrejas de sua província, 
dizendo. que espera "combater o 
fanatismo religioso com a dou
trina socialista" sem. persegut .. 
ççes. 

Quem não tem noticias da co
ragem dos catholicos · mexlc-~nos, 
supporia que esse governador é 
sincero, sendo apenas um grànde 
tolo em querer combater a Igre
ja instituída por Nosso · Senhor 
Jesus Christo com uma doutrina 
fracassada e que os proprios ma
çons abandonaram na sua lucta 
com a Igreja. 

o facto é, porém, que elle 
abriu as Igrejas graças á comba
tividade dos catholicos mexicanos 
que embora perseg.pldos, nunca 
renegaraiµ ~ sua fé. Agora, quer 
o governador de Tabasco passar 
por sincero. Velha tapeação! 

•• 

CATHOLICOS 
o sr. e. J. Gignomc escreveu 

em "La Journée Industrielle": -
" Por uma euriosa coincidencia, ô 
novo drama da Europa central se 
produziu durante a reunião do 

l5 

suas Joias .e -. . .Prese_ nt_ es.. na conliel'ida congresso bolchevista,. onde o cas~q_~ _ -.. -.. ---~--~ - -· marada Manonilsk! expoz a ne-

--- ~Q'.A:LH'.ARIA , 

CASA~ CAS_TRO 
cessidade de intensificar a agita

i ção nos paizes democraticos. As
! sim, justamente no momento em 

l
. que a pressão dos estados totà
litarios se accentua, a Interna .. 

. cional communlsta prepara uma 

DE 
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concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELE cr~.A ,,·· 

acção cujo unico resultado é o 
enfraquecimento dos paizes 11 .. 
vres.'' 

Como se vê, ê â repetição elo 

~~n~os ~esaggregadores da cultu
/1"8.- JUda_lca. Esta attitude provo
:cou .repetidos e violentos confli
ctos:' assim, · Pjlatos teve de sup
il)ortar : unia · revolta popular por
'.que fizera entrar stiàs tr.opas em 
<·Jerusalem, carregando as ima
gens dos imperadores. Isto tinha 
~ apparencia de idolatria. Pi
:mtos acabou; cedendo, e mandou 
'transportar as imagens para Ce
-saréa. Os exemplos, neste senti
'.llo, são innumeros. 

, -*'~ que se deu çom a Austria: para =================:;::==============::::;;:===============;:..::-.. ·-;:.:-;;;;-·.,.--=-====~ e11fraquecer a Fr!l,nça e facilitar 
cumentos; bastam-lhe certas ge- Só então poderá legitimamente, parasi~ar_iai,. A consequencia é que o jogq do sr. :aitler, os commu
neralisações apressadas e secta- abordar o assumpto. ir-se-à embota:\ldo nelles aque,lla nistas francezes 'fizeram uma gré
rlas, hoje obsoletas, e bolorentas; Entretanto, ha uma conclusão qua.lidade delicada de "sentire vé geral exactamen~ quandq 
que nunca tiveram valor scienti- pratica a tirar 'de ·tudo isto. Os ciim E;cclesla". Dahi, .e~a q1Jan- Schusschnigg tentava resistir. As~ 
fico. Remettemol-o, para espanar leitores do artigo do sr. V. Cy, no tidade de catholfoóii ·mornos, in- sim, a Austria se viu sem ama .. 
um pouco as telas de aranha, á "Estado", são, na grande maioria, dolentes no amor á Igreja, tardos dos e teve de capitular • 
magnifica e recente historia da cathollcos. Se leem este jornal, ~ na adll,esão á Roma, cheios de E vá a gente crêr na sincerl, 
Igreja, obra collectiva feita sob a porque o apreciam; e, por ahi, são pretextos para não tirar todas as dade do odio e11tre pazistas e 
direcção de Augustin Fllche e Vi- levados a desculpar coisas como conclusões da doutrina cjue profes- communlstas! 

ticas, porque "a salvação vem 
dos judeus" (Jo, IV). 

Mais tarde, o syncretismo re
ligioso do primeiro seculo iria 
ser um dos ma,is serios obstacu

.- ~ pregação de Nosso Senhor los ao Chrlstlanismo nascen
~esus Chrlsto, por oµtro lado, te; foi por influencia desse syn
)nada tem de transigente; pelo cretismo que surgiu a seita here
,'()ontrario, a separação do paga- tica, dos gnostlcos, com que teve 
inismo é nltida. Elle veiu cum- de lutar à Igreja de Deus. -
\prlr a Lei, e fazer com que todos Se tal era a opposição ao paga
ra cumprissem até o ultimo ióta. nismo, onde encontrar o tal mixto 
Neiu para evangelisar, primeiro, heterogeneo de Paschoa judaica 
;l\S ovelhas de Israel. Depois de e festas primaveris. 
!sua Resurreição, tambem os gen- Todos estes factos são rlgoro
Jt10s deverão ser s~lvos. Mas de- samentl:l_ ç!ocumentados. O sr. V. 
F..~ ~ba~~o.nar a_:1 Jl,lltigas lll'!~ Cy, l)orem nãQ precisa de do-

ctor Martin; no primeiro volume, essa, e outras ainda muito peores, sam. O governo nazistà confiscou to, 
da autoria de J. Lebreton, decano Pela sympathia ao jornal, mcli- Este é o ' fructo da impren-sa doi; "S bens da familia dos Habs, 
ga Faculdade de Theolog!a do Ins- nam-se a descobrir tintas catho- "neutra". o unico remedlo é a burgo. Mais um acto tYPicf,\ment, 
tituto Catholico de Paris, e J. Zeil- licas nos peores disparates. imprensa catholica, bôa não só communista, que comprova o ca, 
ler da Sorbonne, encontraria bons Isto não vae pôr a Fé Christã na doutrina, mas tambem . nas racter' socialista do particlo do se_ 
esclarecimentos. Poderá, tambem, dos leitores em perigo. Mas vae so- quali~ades jornalisticas, parài des- :f{itler, só não reconhecido po1 
tirar proveito d.i, consulta a auto- terr.i,ncjo-.i, sob uma porção de viar as sympathias do pu!Jlipci ~ aquelles que querell\ ~a.par o MJ, 
res co~~ Y?~a,ux pu C~, ~c~mlllt, ,!<léas e_r_i:01~:-ª:_: ~<;,~~:~~:~ts ~ ... tr~~~l-~s â1 _~~as. t:op.telJ. · ~9.~. ,i. X?,~~~..__ 

,, .. 
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"Catholico", diz Candido de 
~ 

OCUMENT .. ,, . . .,,.,,.... . . ·.·•·· 

rid?s d;iç~W!E!,:?,:os_,, so°J;tf~ º!!:, ,.dolo
:rosos racon:tecltnen1os d~ r.ulti-. Frei Pedro S(NZiG, . O. F. M. 
mos mezes. e 

A 
) 

não ,se _ineg.arem ás :negocia.çõe•1 
propostas, ·é um meio ,pare. -evi-·. 
tar coisa p.eor, co,mo sejam ·•a.s ! 

. amel).çiíi contra có'nventos, ins•; 
titutós, escolas de religiosos G· 

,process9.s _e. -titulo. de divisas ou;

Figueiredo, quer dizer "unive_r
.sal". O que acontece a um, in
teressa a :tod'os. Em !Paizes ln
teir03, o ,cathollcl,smo, e o ehrls
tie.nismo ,como tal, estão sendo 
perseguidos rUde ,e, deshu:tna:na
mente. Quanto á Allemanhii'.°; o 
commissa<rio Bu·~·rçke·1, ei.-:ifat'ho
uco, cannunci6~ com: .â. ·':iHttâu
de.de proprla·. qo . -n~!sia. :-::;~iiciil·' 
;venerar o Ciüillfixo, ã° 

0

'.i"illililg'o 
do nazismo. Não disse col~a. .no
:va., mas registiramcis coni.'.·'.~'iizêr 
a. confissão.que desd).z_.ç_~ue âiites 
íoi dito. 

:iílm ~:·lfreiruez!~1:l dos d!atrk- '.itient~, foi iniciada e. destruição 
tos d9 ,gtívérno l:iayiíiro, nova,-_ . 

coni.ciencia; _ que ca<l~ _qual ,podia '-"deli,::t-0-s··m:oraes. Ponderando tu~, 
segi:fr .a rellgião qüê julgava_ di~ do isso, a;:~tUtude dos bispos s~:\ 
rei tá", e q~te ninguem, .por motlvo ex,plica' facilmente. \ 

... . ·•·n··t·e· 
5

._.. de reHgião, pcidioa ser molesta-' · 11_0 ·.-.:(~orma:ii°'pi.:"~a O clero, ,pa-. 
mE)~-to d~;;,:-confoa,nço.. .,., . . . d_ .e do.·, _qu_ e isso tambem valia da · 

Sal b ra desistir de ,polemicas contra;. · · de. 'llii,o menos de 84 e:;,09las de 
menté"i:de 16 de agoSt o e 1·º de· 6ó.tJ.Ventos e de 64' Institutos d·e 
setembto em ci"eir.nte, ás· Congre- Edtioação secunda<rios para mo~ 
g(i.ç6e$ ~eli.giosas foi cassado o 

t~~.~::,. _._. :; 3 urgo e Graz_ com»:i}!· .. ;religiilo ca_tholice.; 
0 

Estado) " ,, 
1m_r a.ram··como fora_ m tratados· ,e :- c) quanto á acção cat-holica,, 

t ta b d G · 12.° Com relação ás bandeiras, p_rE> es ra;m; 0 ispo e raz, nos ci-rculos do governo exl-stiam 
direito dó iensine.rem nas . esco.: ç.as .e dé 20 ,pa,ra rapazes, ó'sco-

. · · las·,que, toda_s: .. ~Íla,s, são inteira-
la;s i>,tim,._, ,a_rias. Ern çonsequenc!a_ · mente · ,propriedade das Congre-

como um crim_inoso, esteve EN~ o.piniões todas erre.das; fez-.se é ·permittido içar ,nas torres das 
CERRADO, DURAN'l"E 24 HO- tudo .para combatei-as; p-arece- igrejas .a bandeire. ,papal; -para. 
R AS NA PRISAO Fo as casas ;naroi::hiaes e edifícios· 

disso, · ·357 professor~s <rellgl~sa~ g,a,çõés religiosas. •. · re.m com- nos importante escolher para . ., 
inunicados em 13eguida ,numero- ella outras -expressões, das quaes ecclesiasticos é .prescripto usa.,,t 

,.. PAST.9~Aii. CQLl)E~Yr'r-VA 
DOS BISPOS · DA BÁ:Y.iE~A 

ficii,r.am sem traj:)al40. PHra.nte: 
dec:"énios, em muitos lugares até De ha mais tempo 'Preparou- 1 t d . t· a do Estado. sos casos amp amen e 1scu 1- a melhor é apostolado leigo. Não 

., se esse fechamento ,por imposi-
d.11-pan~~;; cem annoll,. essas Con-

No 1.0 49~:nto 4~,f;.setémb'ro, -ffe~$a.4õis ttiaoo1hatam ar~ruistl- ~~e:;::-s v:: :i;~;:;:~s~n::S~!'. 

dos, chegando-se, fina:lmente, •ao r· . 13, 0 Ninguem deve ser incom• 
ha dif iculdades paro. ~s associe.- modado por leV'ar e, insígnia (do 

·em todoa.s as <'tlocese:i?· de.·:·Baviera carnen~e. :n.a. ed1,1,ç11,g;,0 A~- jUV~• no e.nno -pia.ssado, !J)rohibiu-se aos 
foi lida do pu)p1to··,à, Ca,i,,tià, ~Íl,s~ tude, filhos dos empregados ,publicos, 
toral Oollectivll. <l,qs Búi:pi:is · · ba- .J.>o~:gup:t«ndô•Je ~ !P'"'"ª IM~ continuarem a frequentar essas 

'!Varos, cujo~-::::aizerei; a.inda não . 40 IS0_l'te ,tão du:i:a- p!l,ra '4~,\lll.ã escÓla,s de religiosos, e -commu
fore.m divuIÚà~s ino Brlii~Ü. Eis, 'p~f-e'Sst>ra~. 'llinguéfu .sa.pe '@11• :nicou-se fus .respect! ye.s direcções 
pois, os pr\ndp:à.es Jo.i:,,icoi: ~O~~.E}r, Censufa-s.~-lh,es:_ ,•Ull'lliL das escolas q1,1e, dora -em dcia.n-

esboço da declaração. O 1.º es- ções das varias cla.sses, -ed-a.des .· ) 
b e.d t . h I nazismo ou usar a saudação aJ. oço n a con m a que pare- e officios, nem tão pouco par.a . lemã. 
cesse fraudulento; referiu-se tão O apostolado dos homens, das i 

14
_
0 

somente ao que se fizera. na senhoras e da mocidade; tudo 
Allemanha no terreno da ordem i·sso poderá -ser continu•ado; 
economica, ·popular e político- d) as casas editoras, typogre,. 

Diga-se, finalmente, mais 
uma vez que, ,nas escolas, -cm 
primeiro .Jugar se fará •a, ore.• 
ção, devendo -ser dita depois a. 
saudação allemã". 

"Entre aiii provações e ,pez,1,e- Unlca: coisa: o habito o:eliJl0ll6 te, esses institutos de educação 
guições maLs e.n;i~rgas de. Igreja ··que ,vestem e o voto !S(\gra.do nã.o mais Unham ,razão de ser. 
ce.tholica. nia. }À.Ü~man-ha ·sobre- que .as fez servirem a Deus· é Ent:re'tanfo, não existindo pa.ra 
sahe, aem duvida, e. expulsão trabalharem__, em- 'P'a-r'ticular,. ~a. os 16.000 e.lumnos e 1:i..lumnas 
dos ,professores religiosos dl'én-·· educação aa mocidade. dessas escolas outras se.las de 
\Sino e da edl.!cação. A destrul- Deste. maneira, dentro de anno enaino, as communas foram 
ção da, -escola catholica, com fu. e :meio, de 1.0 de janéiro <le 1937, obrigadas ,a, inste.llarern, quanto 
pidez alarmante, ;progride de fortam expulsos das escolas ~i-1- · a,ntes, -novà.s escolas, autorlza,n

. mez :para mez,-.<t-endo já chega. llU!,rlas ma;is de 1200 ip'I'Ofessore!! do-as, por lei -especial, a se e.po
do a um -resultado tão impre.â- religiosos. Deve se sommar com del:"a.rem, MESMO A' FORÇA, 

: sioniante que ,permitte · ver, .pa,~. · esse •algarismo o crescente nu• .das -escolas dos -religiosos ·e das 
'breve, o anlJ.luiffl,µil;lnto t.otal ·de mero de ;freiras, expuli,a.s de necesse:rias -salas esco!>aires. O 
_todas as -esc!olas :religiosa,s e daa abrigos ,e jardi-ns da. infiaµc!a; ê orçamento do Estado e das com
-Congregações de Educação. Ullll'• ainda da;8 re!Jgiosa-s que, -nill!I munas foi onerado, por essa.s 
~s camadas de ,nosso poyo, PO•. escolas ,proftàslonaes, de ,oostut.1.1, medid,as, com a despeza anhue.l 
rem, infelizmente, :são .n'lal ou." e de eoonoml!a domestica; ,prepa• de milhões de marcos. 
insuffic!en'temente informad!MI ravam ·praticamente as :moça.~ Não faz multo tempo que, of
sobre esse desenvolvime.nto fu. para sua futura ml·ssão de dona ftcialmente, se declarou não ha
nesto.- de oasa e ínãe. Como se explice. ver na.:;la colltre. a dignida<:'/" e 

1 Nós Bispoa, portanto, julgamo. e ,como se justifica semelhante capia.cidade pessoal dos -professo
' nos obrig,ados em conscl-enc!a a. a-i:tttudc, d-eante da :nova com- res religlo.sos demittidos, nem 

.. levantar nossa. voz, mai_s uma munpã.o do povo? contra .o:s seus methodos no ,pas-

social, em benefi~io das camadas q:ihia.s e li vraria.s ,poderão conti
pobres e em defesa. contra o nuar sua ac'tividade; e.pena.s ·não 
bolchevismo, contendo tambem deverão editar folhas ,politicas 
um appello a favor do plebi-scito. que não sejam nazistas. As pu

Salzburgo, aos 25 de março de,í 
19l\8. A Curia", 

Foi devolvido e&sc esboço ao blicações r-eligio~as, .porem. (fo
commlssario que,. não estando lhas eclesiasticas, revistas reli-
me.is certa a -primeira ·phra.s-e giosas) não serão molestadas. 
(duma ,palestra entre o commis- Havendo evidente injustiça, será 
sarlo e os bi-spos), foi niudad·a. possível e.ppelar; os abusos po
por elle (Buerckel) e substituída derão ser participados, .por tele
por forma mais pomposa; esta, gramme. ao sr. commissàrio Jo
pe_Ia p~.rtid~ ill)m_ediata do com- seph Buerckel, Vienna; só de
rnissarto, nao mais poude ser ai- pois do plebiscito .poderá -ser re
tera.da. solvido sobre o sequestro de 

5.° Foi dito do principio que -varias em.preza.s. 
casos especiaes não ,podiam sei · lO.º Por fim só resta 

que o novo governo parece não 
querer nenhuma luc:ta .religiosa. 
na Austria. Em todo o -caso, à. 
condescendencia dos bispos em 

l\!EZES DEPOIS 

Passaram-se mezes. Só agora;,. 
um jornal ca.tholico na Poloni"a,, 
reproduz essa declaração, -pela; 
primeira vez, -em lingua allemã., 
Instructiva em -si, ganha ,muitO,t 
muitissimo em !mportancia~ 
quando se comparam as -promes• 
sas ,~upra, de Buerckel, eom ai 

vez, diante ·-dos nossos diocesa- J)·issere.m, ,para. fundamental-1a., sado: Foram expulsos do ensino 
nos, gritando, em nome da ·jus- que essas escolas eram -propr!e- de hoje, única.mente, ,por não 
tiç.a. ,e da harmonia -religiosa, dooe do Estado e que, por isso, poderem cump-rir, deante de seu 
um PARE! á ume. evolução que e. expulsão dos ,professores ;re- voto, .as exigenci.as RELIGIO
outro fim não tem sinão a ex- llglosos não violava direitos das SA.S do Estàdo ,a.ctual no terre• 
clusão da Igreja e do chrisUa- Contregações. E' preciso, ,porem, 110 da educação da mocidade e.l~ 
nismo da educação de nosS(l. ju- nã.o esquecer que, -por ordem do lem.ã", 

resolvidos já e de.finitiV'a.mente, 
dados os muitos trabalhos pre
paratorios do ·plebiscito. Depois 
deste, por todo um "dia, os bis
pos terie.m occasião de se 'ma
nifestarem sobre toda,s as ques
tões religiosa,s, .provavelmente a 
12 de abril ou Semana San te.. Jul
gavam os bispos que, a.cceitando 
a declaração, não -sacrificaram 
nenhum princi,pio, nem assina
ram o que, -m·als tarde, teria que 
ser condemnado; não podiam de
clarar que, aos representantes 
do novo governo, rer,usavam to
da a confia,nç-a; tinham, pelo me
nos, a possibilidade de evitar o 
peor e de conseguir o cumpri
mento de varlos desejos. 

d.izer su·a attitude .posterior; - de 
Buerckel que permi'ttiu fosse\ 
•a.tirado pela j-a.nella u-m ,padre) 
- fosse aggredido S. E. o ,sr., 
Cardeal, a quem ,promctteu:, 
mundos e fundos; - fosse quei-· 
ma,da, em -praça publica, e. ima"" 
gero de Christo e o quadro d•ai-; 
S. S. Virgem; - fossem fecha~,
das as oescola-s catholicas; _., 
reinasse o terror; - o rmesmo 

1 
Buerckel que definiu o hitleris.·, 
mo: Quem venera'.\' o· Crucifixo,_; 
é inimigo do nazismo! 

Ainda haverá ,necessidade de:, 
operação de catarata, em cégo!f
que o são ;por :VQntade pro .. 
;prie.? .••. 

ventude allemã; queremos ln- minlsterio do Ensino, .pela Pe.s
formar-vos em [)articular,_ que- choa,_ de uma vez ou ,gradual-

Coisas ~e nossa ~istoria 
'A organlsação do Bra,sll im• 

1Périal, ipela concentração admi-
illis'tr,a,;tiva que a ce.racterisava, 
deu azo a multiplos fa.ctos ex
<travagantes, que 
!Saborosas anecdota-s. 

-constituíam 

Revendo uma cllronologle. de. 
Plnda.monhangaba,, da autoria 
de Athayde Ma-rcondes, encon
itramos o caso -seg:uinte: 
. ·A onze de Janeiro de 1853, o 
'Veree.dor João Leite Barbosa 
propoz á oamar,a que se ven
d'esse uma velha -colcha, que ser
vira .para eobrir a mesa do Tri
ibunal do Jury. A :proposta foi 
iregei'ta4a, ,por isso que a Ca
mare. não podia dispor de seus 
bens, -sem -a autorisação do go
verno ..• 

Ainda dâ mesma chronologia 
consta que, a 21 ô.e Junho de 
1850, o governo 'Provincial nega
ra approvação ao contrato fei
to pela Camara com um fiscal, 
que verificaria a ·pa-ssagem na. 
,ponte do ,rio P.arahyba, median
te a remuneração de lSOOO por 
mez. 

Mas nada disso -se equipar.a. á 
e.ttitude -severa do Consel-ho Ge
ral da Província. em ,relação aos 
,gastos exaggerados da edilida
de ,pindamonhangabense, q -u e 
desbaratara 6$800 em nada me
nos de dezesete vellas, consumi
das no jury ! Foram exigidos 

· minuciosos esclarecimentos. 
Este rigoroso ·controle adm.i

nistratlvo não ·se exercia ape
-nas sobre os municlpios; attin
gia tambem, as provincio.s, que 
se subordinavam estrlctamente 
ã. Côrte. Este facto é signiflca
:tivo: 

Em 1887 o ,presidente da Pro
v1nêia dê Sii.o f'intÍO votóU um 
projecto de lei que concedia pri
:v!legio á companhia ferroviarie. 
Rio Claro e Araraquara para 
prolongar suas linhas até Jabo
tice.bal e, dahi, a Barretos. Este 
veto foi assim justificado: "Ac
t~s do governo geral firmaram 
a competençia do mesmo gover
no ;para conc·essões ·de ·rerrovias 
"que interessam .a mais de uma 
'Província, A compe.nhia de es
trada de ferro Rio Claro obteve 
concessão do governo geral al
ilegando ter como objectivo a 
província de Mat'to Grosso e, ul
timamente, ainda ,pediu ella prl
vÍ!egio pa,re. rprolongar a linha 
!Principal de Ara;raquara a Sant'-l' 
An'lla. do Parnahyba, ,naquella 
_prov!ncla, reconhecendo deste 
modo ~ objec~i:v:~ ~ue_ .se~:t'.~. 

itev:e em vista:. · '.A.sslm · ffOM6 1 
,claro está que o privilegio d@ 
.prolongamento da linha pl'in-OI• 
ipal, de que trata o :projecto de 
lei, affecta in'teresses de 1'lais 
de uma província, não ca,bendo, 
IPOr i-sso, aos poderes provln
ciaes p(ir.a deliberarem a tal res• 
rpeito. O despacho do mini&terio 
da Agricultura de 17 de Janei~ 
rro de 1887, lançado na .petiç~o 
sup-ra referida, declara que o 
prolongamento d.a ilinne. princi
. pal interessaria o melhor traça
do d·e uma -ferrovia para a ca
,pltal de Me.tto Grosso, emquan
to que o governo ainda não dis
põe de dados necessarios paro. 
esse traçado. Desta forma, o 
,presente decreto viria contra
r!ar o pensamento do governo 
.geral, ,suscitando conflicto de 

· grav~ natureza." 

Como se vê, a ·mania dos 
planos é ve-1ha .em nossa terra. 
As .planicies mar.ginaes do Mo
gy-Guass-u' pod~riam estar ver
dejantes de ,caf,ezaes novos. '.Lá 
nã-0 '!)Ode.ria -C:heg_ar a estra.da de 
ferro, :porque o traçado poderia 
vir a não es'tar de accordo com 
o futuro plano .geral das ferro
vias hrasileira.s, a ser -executa
do ·não se. ,5abe quando. Apesar 
cHsso. contrnuamos a ter ,planos 
sobre -todas as coisas, querendo 

· que as j13gitimas manttestações 
de vitalidade social, por ne.tu
Teza exhuberantes, se enqua
drem em T.i.g\dos schema,s, adre
de cal-cularáós. 

Por consequencia, não era 
elogiavel a org<!l!ll!sação a.dmi
nistrati'V'a do Imperio. Entre
•tanto, é ,preciso -reconhecer que 
os inconvenientes eram até cer
to ponto compensados ,pela van
tagem de termos ,\. frente do 
estado uma dynastie. como a de 
Orleans-Bragança, das melhgres 
em 13angue e antiguidade. Além 
do que o Imperador era ,pessôa 
-bem intencionada e d:e bôa fé, 
6 era ,em tudo um fautor de 
•honestidade e honradez. 

PRECISANDO 
DEPURAR 
9 SANGUE 

TOME l!Ô 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

UM SIGNIFICATIVO 
CUME,NTO 

DO· 

Restã. :ptt'6Ucà.r out~o documen
to, não menos significativo e 
ANTERIOR á ,publicação do 
Episcopado aus'trle.co que fora 
escr1ptÓ não ipor este, mas· pelo 
supracitado Buercltel. Foi !PU· 
bllcado nas E'TUDES dos Je
auitas francezes e, em allemão, 
pele. primeira vez, em DER 
DEUTSOHE IN POLEN, de 21-
8-38. ·Eil-o: 

6. 0 Entretanto, nas reflexões mais 
maduras, a.figurou-se-lhes mais 
e ·mais necessario fazer uma 
emenda ou acrescentar uma fra
se, :a saber: salvo os direitos de 
Deus e da Igréja, ou coisa ',seme
lhant_e, o que foi feito incontinent!. 
Tenâ.o -partido às demais bispos 
já -no 1.0 ou 2. 0 dia, ·nas discus
sões -seguintes tomaram -parte 
só o sr. Cardeal e o arcebispo

"Ao rev. Clero, respondendo ,principe. 
e. varlos pedldos de -explicação e 7.º Accentuou-se energicamen

te que, nesse .momento, a',; coisas 
se ,passavam d-eante dos olhos 
de todo o mundo; os ·bispos não 
poderiam declarar o que, mai·s 
tarde, o S. Padre ,não· podasse 
aprovar, pelo que exigiam acres
centar ·uma emenda, depois da 
qU'a.l, com ,plena confiança -e em 
orientação rigorosamente catho
lica, poderiam ser discutidas as 
questões do ensino da religião 
nas escolas ·prima.rias, medias e 
secundarias; a oração na escola; 
as associ-a.ções religiosas; os pe
quenos e grandes seminarlos; -a 
imprensa; o serviço milite.r dos 

informação. 
1. 0 Estando o Fuehrer ,e ehan

celler do Reich -em .Vienna, S. 
E. Cardeal Innltzer o procurou, 
visto que muitos nisso viam 
uma. cortezla que, -por cima, po
deria ter •boas -consequenclas . 
Foi por exclusiva iniciativa do 
sr. Cardeal. A ,palestra .levou 114 
de hora, ba,seada em cortezia e 
respeito. Exprimiu-se nella o pe
zar de, na Allemanha, não se 
ter chegado a um entendimento. 
A Igreja não terá que se arrepen
der, se -se ·entender com o Es
tado". 

2. 0 Deu-se isso •a.ntes de che- theologos; o ordenado dos padres. 
garem a. Vienn·a os bi-spos con- Mostrou-se nessa •a.ccasião ao re
vidados •por S. Excia para uma pI'esentante do Estado o nume
reunião. Esta realizou-se sexta- ro do Osservatore Roma.no com 
feil'a, 18 de março. Mal estavam a Cart•a. Pastoral dos bispos da 
reunidos os bispos no palacio ar- Baviera, -na. qual se queixam 
chiespfcop-al, ás 10 horas da ma- amarga.mente da supressão <las 
nhã, a-nnunciou-se-lhes que o associações da juventude catho
commissario Buerckel, deseje.n- lice.. · ... 
do fa1'a.r-lhes, chegaria ás 11. Elle (Buerckel) era de opi
Ao Cardeal 'tinha sido ·remettido nião que o texto devia ·ser redi
o esboço duma declaração, subs- gido de modo que nem os bispos 
titulde., a ultima hora, :por ou- encontra.ssem opposição nos ca
tz,a. tholicos, nem ele em -suas ro-

3.0 Fol, ,pof.s, o novo .governo das. Queria 'ter mais algum tem
que rprocurou falar aos bispos; po ,para reflectir. Horas depois, o 
de forma .alguma, essa conversa- sr. Dr. Himmelreich trouxe a no
ção foi procurada pelos. bispos. v-a, redação do texto ao sr. Car
Tendo sido convidados estes por deal, com esta frase: 
telegm.mtba, o governo, necessa- "O commissario Bnerckel 
ri-a.mente, soube da reunião que, deu e. conhecer a ,sincera 
para ··,não criar uma situação linha de sua politic.a, sob O lem
penosa, nij.o pod.ie. deixar de rea- ma: Dae a Deus, o que é de 
!i;,,a,r-ae ni,m gi,r f1<1i,,c1n, O,; l)i;;- nm,~, ,, n C"-;1w o qm, f. ,k Cl''!'l>l', 
pos tiveram ·cerca.· de meia hora Esta palavra, acrescentou (Bu
para discutirem o esboço que, erckel), .pelo menos vali-a. tanto 
em varias passagens, foi sua vi- que.nto o texto proposto: salvo os 
,;,a.do. O 2. 0 -esboço afigurou-se <1ireltos de Deus e da Igreja. o 
excessivamente longo. Os bispos sr. Cardeal assignou ... 
trataram do assumpto, visando 8. 0 E' ·preciso repetir que não 
contribuir :para um entendimen- .se manifestou -nenhum odio ou e.ni
to ,pacifico sobre e.s relações en- mosidade contra a Lgreja, .mas 
tre •a. Igreja -e o Estado na que se accentuou sempre a boa 
Austria, julgando :poder conse0 vontade de attender ás reclama
guil-o; teria. -sido ·para elles ções de. Igreja ... 
grande ~.esponse.bilidade -não 9. 0 De tudo isso devem ser tira-
a;proveltar ·essa occa.sião. das varias consequencias: 

4.° Compareceram 3 senhores: .a) -estabeleceu-se como princl-
não, como se esperava, o .proprio pio, que •a.o Estado competia a 
commissario, mas ,seu substitu- politica, á Igreja a religião, e 
to Kle.us Selzner, -além do -sr. que a Igreja não deveria met
Dr. Himmelreich ... e um outro 'ter-se, de forma alguma, l!la 
cavalheiro. A conversação foi politica; 
feita com cortezla e franqueza, b) affirmava-se que, na Al
p.ão faltando até certo -senti- lemanh•a, havia. liberdade de 
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'.Administração de be1\1 em 'geral. - Cómpra e' ·v11,;t,C,a· de rm
moveis, hypothecas e financiamento em gêtál. 

Santo Aniceto, Papa 
.,.:,. 

17 DE ABRIL 
O governo de Santo Aniceto, passádo pura ., 1riàlteràda· · dos 

successor de São Pio I, coincidiu Apostolos ao Papa Aniceto, senda 

com o do imperador romano An- conservada e ensinada sem a. mi~ 
tonio. Os soffrimentos e priva- nima modüicação. 

ções por elle supportadas deram- Num ponto, aliás, de ordem se~. 
lhe o titulo honroso de martyr. cundaria, houve divergencia entre 

Em sua missão teve Santo Ani- Polycarpo e Aniceto: o tempo de: 
ceto de dar du;·os combates ás i celebração dá Paschoa. Os chris-' 
innumeras heresias que affligiram I tãos do Oriente commemoravam 
os primeiros tempos da Igreja. ' a Pascho_a com os Judeus, quando 
Nessa obra, foi auxiliado por São ! na Igreja Romana nã~ existia esse 
Polycarpo, discipulo de São João I uso. Polycarpo, deseJoso de ver 
Evangelista e por Santo Hegesip- Roma adoptar o uso da Igreja. 
po, autor de uma grande obra que asiatica, não conseguiu essa uni
provou ter a doutrina da Igreja formização. Aniceto op!nava':'"ê,: 
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éom razão, que não devia abolir 

1 um costume introduzido e appro
vado pelo Príncipe. dos Apostolos. 

Entretanto deixou aos christãos 

orientaes toda a liberdade na ce

lebração da Festa da Paschoa, do 

modo como o faziam desde 011 
dias de São João Evangelista. 

Santo Aniceto governou a Igre .. 

ja durante oito annos e 9 mezea 
e morreu no anno de 168. 
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Ltl"ÜRGIA'· ~--------------, -Palavras aos Conareaadosi 

C OL:LEC:r·AS . .. - - - .. · . . . ,. :. : . . _,'/ 
ORAÇÕES 

::1ffií Meu Irmão, 
.. , Si morasses no hemispherio septentrlonal contemplarias 11ell 

Paschoa a, resurreição da natureza, 
Cáem no outomno as folhas seccas, as brumas do inverne a... 

contram despidos os ramos ·das arvores, A neve se derrete no fim 
do Inverno, tornando alagados, e lamacentos os campos e os cami-< 
nhos. Els surge afinal a primavera, pelo tempo da Paschoa. e 'a,bro--.; 
lham os primeiros rebentos, reverdesce a. natureza. morta. ; 

Pela patà-vrit' Ote~~; o 'pâdre 
~vida os fieis a rezarem com 
elle. · 
;.'.A. ,oraçjp que elle ,diz antes da 

_epistola chama-se conecta, pala
·vl'.a latina que. quer dizer assem
!biea, reunião. Essa oração é assim 
C'::hamada: 1.0, porque é feita pela 
·i>s;,embléa dos fieis, motivo por
que era outrora designada sob 
o nome de Oratio ad conectam 
subentendendo plebem: oração 
jpá.ra· o povo reunido, Em.2.0 lugar, 
J!X)rque, como diz Guibert, bii,po 
<de Tounay, o bispo ou padre que 
-está no lugar de Chrlsto e qull 
~z o officio de mediador, recolhe 
-tíor assim dizer e reune todos os 
.vótos dos fieis· e faz delies uma 
up.ica oração que apresenta a 
peµs .. . 

A palavra Oratlo; oração, vem 
qfo· latim. orare, orar. 

· Na opinião do Cardeal Bona 
mUitas de nossas orações são de 
t~tção · apostolica, e bom nu
nieio dellas nos vêm dos Papas S. 
~là.sfo e S. Gregorio, o Grande. 
:·.:.A coliecta resume em poucas 
JX!,l~vr~s, o misterio da festa que 

. s~,.:p,elebra ou do fim intencional 
da-~ .. cujo 'Evangelho é o texto 
fiindafu:eiital. 

,Assuii.;Durando, bispo de Men
d~s; ach;a que os assistentes á 
~~~ta M;issa, devem escutar com 
1ttt_enção. essa oração commum, 
qµe o celebrante reza em voz al
ta, .e nunca fazer nenhuma outra 
~~ão vocal e particular. 

' o sâcerdote, nas collectâs;. sem.: 
-pre fala no plural, falando em 
nome da assembléa, cujos votos 
elle transmitte a Deus. Nellas, 
o padre se dirige quasi sempre a 
Deus Padre, algumas ao Filho, e 
nunca ao Espirito Santo. Sua 
conclusão é. uma doxologia ou glo 0 

rificação directa da SS. Trindade. 
Essas orações dizem muito em 

poucas palavras e sua concisão, 
em harmonia com a austeridade 
dos primeiros tempos, não exclue 
a clareza, nem a variedade e nem 
mesmo uma certa elegancia e so• 
briedade. 

·'· Contendo timi d~utrma sçilida, 
excellente, condensada e pratica, 
.nellas sbbresáe e brilha o· genio 
tôtnano animadó por uma pieda
de profunda e serena, como se ,•ê 
na collecta da Quinta-feira da 
semana da Paixão. 

Antigamente era costume não 
se rezar na Missa senão· uma col
Jecta. Isto at.é o seculo XIII em 
que a Missa Papal, mesmo nos dias 
de statio tinha uma unica oração. 

Só mais tarde é que se intro
duziu o costume de recitar em 
certoff dias varias orações na Mis
sá; Desde E!ntão, nunca se disse 

mais de sete orações, pois a ora
ção dominical, modelo perfeito 
de oração, só contêm sete peti
ções. 

Outra pratica tamb~ intro-· 
duzlda Jogo foi a de se dizer um 
numeré lmpar de orações·: uma 
de accordo com a tradição roma
na, tres em memoria das tres ora
ções feitas successivamenté pelo 
Divino Mestre no Horto das Oli
veiras, cinco ein homenagem ás 
cinco partes da Paixão. 

Em nossa terra as frescas manhãs de outomno, o sol que alndli. 
nasce faiscante, · illuminam a madrugada da Resurreição, 

Só tu, meu Irmão, só tu ficarias inerte e sem vida perán~ o es~ 
pectaculo maravilhoso da natureza muda? A's alentas festivas dai 
Santa Igreja junta a tua resurreição espiritual. Exulta, exulta com 
Chrlsto, triumphando d~ mol1tl ~o p_ec_ll~cl.o e :vJvendo piedosamenta 

Hoje o numero de orações varia 
segundo o rito da Missa, que pode 
ser duplo, semi-duplo e simples. 

A Missa de rito duplo só tem 
uma ,oração, á qual vem juntar
se segundo as circunstancias, as 
commemorações do officio, a ora-
ção imperada etc. . ' 

.com Jesus glorioso, . · 

A Missa de rito semi-duplo tem : 
regul;armente tres orações. F'a- , 
zem-se primeiro as commemora- . 
ções do Officio e accrescentam-se, 1 

para completar o numero,. oràç.·õee.,· 
espeelaes indicadas no Missal pa
ra os differentes. tempos liturgi-
cos. . 

A Missa de rito simples deve ter 
pelo menos tres orações determi
nadas pelas rubricas,, commemo
rações do officio ou orações espe
ciáes, conforme o tempo. !iturgico, 
como ·nas Missas de rito semi-du
plo. A essas orações obrigatorias 
o celebrante pode, na Missa pri
vada, acbrescentar orações de de-
voção. 

(Continua) 
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.A. conversão dos pagãos ]aponezes MOD~O 5 R 313 ,· 
Ondas I~ri_g~$ ;ae 545 a; i. 740 K.c; 

(5Íl0 , a,. 172 metros) . 
Corrente alternada - 110/220 volt!jt 
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f"'O,li brasileiros precisam com
r-preJ:iender que a conversão dos 
:japonezes SÓ é poss!vel por meio 
'dê ca,techlstas especialmente for
'm/iéia& pa:ra tal mistér; amparai-os 
,por· todos os meios é o dever de 
tçiros os brasileiros que almejam 
úz;na Patria unidade e forte, de
iclâra ao LEGIONARIO o Revmo. 
~; Marlinho Freire. 

: A éonversão dos pagãos japone
'~s, r~sldflçtes no Brasil. é uma 
;®estão,que merece um pouco de 
'..atf.eijção · da parte dos brasileiros, 
~rfucipalmente de nós, paúlistas, 
I>Ois· êomo se ·sabe grande numero 
dêUes se encontra radicado nes
.tê Estado. Entretanto, até os dias 
-que· correm, pouca attenção se lhe 
·tem ,emprestado. 

Foi · em bôa hora, portanto, que 
é, ,reportagem do Legiona.rio teve 
opportunidade de ouvfr o Rvmo. 
Fr-. Martinho Freire O. F. M., 
ericárregado dessa tarefa, e que 
tem sido um dos baluartes dessa 
dffficil empreza, qual a _de con
verter os pagãos japonezes. 
t lS •. Rev:Ína.' assim se exprimiu: 
1 •,;_-"Em verdade fui encarrega
ijo da conversão dos japonezes, e, 
·ne~ tarefa tenho dispendido os 
~elhores esforços, ha mais de 2 
annos. . 
· · - A conversão dos nipponicos 
é· uma questão de grande relevo, 
'dÍgna de um pouco de attenção 
dé nóssa parte. Não é preciso in
sl1tir na sua necessidade, pois 

:é ·uma. medida premente que sal
:tii aos olhos de todos. Entretanto, 
·~·- qµe .. nem todoi; conhecem é a 

Não querem rezar, não está ria 
sua indole a oração, por isso é 
preciso muita inslstencla e dls
creção para se conseguir algo da
quillo que pleiteamos. Por essas 
razões, creio que o melhor meio 
para conseguir a conversão dos 
nipponicos será pela formação de 
;:atechistas, de preferencia moços 
japonezes, especialmente formados 
para. desempenhar essa função. Do 
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contrario pouco se conseguirá, a 
não ser que os missiona.rios mo
rem nas colonias nipponicas e es
tejam em contacto quotidiana-· 
mente com elles. Nisto por em
quanto não se póde cogitar dada 
a carencia de misionarios. 

- Portanto, os brasileiros pre
cisam comprehender que a con
versão dos japonezes só é possi
vel por meio de catechistas esPf)-
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OS NIPPONICOS CATHOUCOS NO BRA~IL 

· d!f.fiéuldade, de. levar-se a cabo 
: com: exito, tal empreza. Os japo-1 
::nézes além ·ae multo desconfiados, 
·s~ summamente materialistas; , 

Cada quadrinho representa 1000 Nipponicos 
..tid~ quadrinho preto representa 1000 Nipponico~ 

.. · · Catholico, , 

clalmente formados para tal mls- ) 
tér, amparai-os por todos os meios · 
é o dever de todos ós brasileiros 
que almejam uma Patria unida e 
forte. 

- Já iniciei, em Taipas, um 
curso para formação de catechis
tas. Tenho actualmente quatro . 
alumnas: duas jap'Onezas natas e 
outras duas nascidas no Brasil. 
São moças piedosas e bastante 
fervorosas. Estas catechlstas de-
. vem falar córrentemente ó portu
guez e o japonez, Jinguas impres
cindíveis á conversão. 

- S. Revma. faz uma pequena 
pausa na sequencia de sua ama
vel palestra, afim de nos exhibir 
uma interessante estatística, mas 
lo~o recomeça: 

- Além desta minha occupa
ção em Taipas, tenho ainda mi
nhas actividades voltadas para a 
Santa Casa de Miseriéordia desta 
Capital que visito 3 vezes por se
mana. Creio ser este um bom 
meio de conversão. Aproveito o 
tempo pl),ra, durante a convales
cença dos nipponicos qs1e alli se 
acham internados exercer o al
truistico encargo com o qual fui 
distinguido. 

- Tenho visitado tambem os 
:bairros v.izinhos da 00.pital, . taes 
como: Jaçanã, Jabaquara, Villa 
Masco~. etc. 

- Os fructos desta campanha 
estão começando a ser colhidos: 
dos 300.000 japonezes residentes 
no Brasil, 7.000 são catholicos. 
E' ainda muito pouco, não resta 
duvida, mas temos fé em Deus em 
poder tornal-os dentro de lapso 

1 de tempo que não vae muito lon
; ge, todos elles catholicos exem

plares. 

,Preço: 1 :1~0$000 longo prazo:· 
~uper'l\eterodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel rep?odtiçáo i:ld' 
som por alto-falante elétrôdlnâmico áe 5'', Grande alcance e 
seletividade em ondas longas. Sintonização automática. traris .. 
continental para 4 estações. , . JJelissifuo :Inovei moderno de Bakell~. 

de 3lx20xl6 cms. · 

P,eçant demonstraçõ~s sem C<>!QP.!:Q!!l~ l!~!~. 
· ~hone! ti. -~A23 . . :1 

A-MERICó' 

Praça: Ràmos de Ãzevecto N: 18 - t! tandàn 

As ori~ens p~iloso~~icas ·. ~o Racismo 
(Conclusão da 1.ª pag.)' tanto Spengler como Ludwig Klagd, 

das theor!as racistas na Allema- a principio considerados como pre .. 
nha, por intermedio de Arthur cursores do nacional-socialismo, 
de Gokineau. o seu livro sobre a foram mais tarde afastados em 
"desigualdade das raças huma- vista das suas pessimistas previ-1 
nas" impressionou Ricardo Wa- sõeli sobre o futuro da Allemanha, 
gner, que se tornou na Allemanha 
um ardoso propagandista das the
ses do philosopho. francez. 

São, pois; remotas -as , -origem 
pàilosophicas do .racismo. allemão( 
Entretanto, por , negligenciadas 

. Mais tarde, Spengler -forneceu que fossem outr'ora as:doutrinas 
importantes armas ao racismo por racistas, ellas souberam preparar 
suas considerações paradoxaes so- o terreno para, que hoje viesse~ 
bre as grandes culturas successi- a se diffundlr na Allemanha os 
vas·no selo da humanidade histo- erros do nacfonal-socfaffmno. A• 
rica. Um dos mais interessantes luta que o racismo allemão hoje 
detalhes das obras cie Spengler é emprehende . é essencialmente 
a maneira notavel com que elle contra o catholicismo. Mas, apa .. 
soube prophetizar o advento pro- gar dois mil annos de historias B 
ximo do nacional-socialismo no arriscar-se· a uma aventura qu( 
g~verno de seu paiz. Entretanto, promette terríveis consequenciaa.. 
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S. PAULO DR, CARLINO DE. CASTRO 
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a.o - sala 323 -"- Tel. 2•7278• R. da QUitanda, 139 - 2.0 an.dar 

Dr .. Milton de Souza 
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Phone 2-6769 S. PAULO 

DR. PAULO LEOMIL 

o Rua Libero Badaró, 39 - 10.0 and. 

Pelo curso de doutorado da Fa

'.OR. VICENTE BALiANO 
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Telephone 2-1346 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
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DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

HOMEOPATHIA: 
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1;0 - sata 319 - Tel. 2-0035, Phone, 2-3609 São Paulo 

culdadé · de Pharm. e Odont. de 
s: · Pil.ulo - Cirurgião Dentista 
(tlpioi'nado em 1914 - Ex-den
tista d'o 'Í,yceu Coração de Jesus; 
l!:specià!idades: · Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
e sem abobada palatina. - Con
súitas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 anda'!:, si 7-7 A. Res.: ·AI. 
Barão de· Pifaclcàba 499-S. Paulo 

· Telephone: 2-2622 
8 Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 

curtas. - Cons. R. Quint-ino Bo
-cayuva, 36-4. and. si 53-55-56. Resld.: Rua Castro Alves, õ9'l Cons.: R: Quintino Bocayuva, 36 
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. PltOF. JOAO TRIVlNO MOLlN~ 
pela trniverridade de S; Paulo, 
Aúias. particulares de: Mathema"' 
tica, Physlca-chciica, H. · Natu.c 
ral, Musica e ciemals materias dt1 
--- Curso Gyninas!aL -
AVENIDA RANG~L PESTANA, 
~,º_ ~.5-'.!.~~Ãmti i.:-Dioa~a ... _l"At11.4 
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Critica Cmnematoarae,h-ica EVAN~ELHO 

Orientação moral dos espectaculôs e f ·~lllf. -

1 . s 
tNGRATIDliO '· O AM:QJt ENCONTRA ANDY 

HARD'JC_ 
(da. Metro Goldwyn Mayer, com 

(da Metro, com Mickey Rooney; ,Walter Huston e J. Stewart) 
Lewis Stone, etc,)_ . 

Desde a mais tenra idade, pae 
~ filho viviam em déSaccordo; a,. Temos em vista um outro fit
mãe era O elemento conc~llador. me do interessante pequeno ar
:Ai3 scenas vão se desenrolando tista Mickey, E' uma contmua
_lSCm que se possa saber qual o. ,ili.o· da historia tie uma :familia. 
persohagem que merec.~ repr6va- O assumpto todo, cheio de espirito 
~ão. Pela profunda dràlriàtici$,- e humorismo, prende-se á vida 
,de de cerl;as pal!~gens, achainos dessa fam!lla. Devemos sàlientifr, 
:~ue este fi;Ime não deve sei- vis- -~.ª nossa observação, um ponto 
'.t,o por' menores. os adultos po~ g~~ merece algum comlltentarjo. 
.derão encontrar nelle bôas· llções Trata da grande precocidade dos 
111oraes. . pequén_os ~istas em seu.s papeis, 

• • . tanto no assumpto como nó tra• 
, cotaçao. - Bom para adultos. 1 baiho. Embora levado eq1 grati:de 
. . . parte cóhlo o lado co,nioo, mui
, o DUQUE DE WEST,POIN'I' tas scenas encerram pontos CÍ:i-

,Ída tfnited, coni Luis Hayward e 
· Joan Fontalne). 

tioaveis, priricipa}l)lente para os 
ack>lescentes que poderão- facil
mente ficar ~pressionados. Para 
ds. ildultos o fiJme todo não plis-

~ famosa; escola: ae Westl sai d!:} um passa-tempo sem mato
~o~t. serve mais uma. vez c'le res consequenc!as, emquanto 9ue, 
tlóéà-1 pari,. uina producção cine- ~ra os adolescentes, o signific~
imatographiea. O f!-Ime trata de do poderá att!ngir ''um ponto di
'.um rapaz ameriéand; educado na· verso, pois algumas passagens 
3:nglaterra, e que por isso mesmo psycho!0gicas podem, perfeita
collide com o espirito "yankee" mente, levai-os a, uma · compre-
de seus · collegas, donde todos ós herisão errada. · 
~cidentes do enredo. Quanto á 
:parte moral, o filme desenvolve- Cotação: - Acceitavel para 

~e normalmente, . sendo a parte adu~~~-M'O E~ 'FRANCEZ 
. .romantica apresentada com dis-
/crecção. t>or isso póde set vllit~ 
li><'r todos. 

-9ota.i;ão: - Acceitavel. 

BESTA HUMANA, 

f(daí Paris Filpi, com Jean:· Gabip. 
:, e Simone Shllon)_ 

Na télal o romance do mesmo 
nome qri~ ~ile Zola escreveu 
pata a í~ dos "RóttgGn•Mac
qúart ". Não e:ntraréinos ria an·a
lJSe da these, da . ft'tesponsablli
/dade átttiibulda ao d-enerado· 

(

~.do etn flÓus nccessos; ooh_ re 
lBIP. ~~ terlàmos a dizer. Pela 
~ desrespeitosa com que é 
!~ a G!)Clel;iade conjugal, e 
/~~ eldstenda. de outras falhas 
:~raes. como suicidlo, crimes, 
:Piadas deselegantes, etc., reputa
'-mOS este tillne pernicioso a. todo 
lJ> publico. · _; · 

:".':>potação_: - Má~ 

(da. Pll,ramount, com Ray Mil· 1 land e Olympe Bradna) 

.'um ·rapaz é obrigado a escon
der o seu -casamento, para poder 

. siilvar a situação financeira de 
s~us paes, com um pretenso noi
vado. Algumas scenas sãb apre
~entadàs sem a clevida discreção, 
,ha uma jovem. que pretende cà
Sàr-se com um homem casado, 
al.ém da •situação ériticavel dos 
principaes persona~ens. o tom 
cornico que !lomµ,i,fl, toda a pel
licula. multo atenua. essas fa
lhfl.s, mas, mesmo assim, não pó-

!
... ----------- ... ---- . wvv ·--~-~ .... 

Dr. Durval Prado 
~uUata 

R, Sen. P. Egydlo, :!5 - 1::. 
513114 -'- J.4 a 17 horas 

Telephone 2-7313 

, ~e ser vista por· crianças e 
'fosce~te~'.. 

Mo-

Cotação; _ - ·acceltavel para 
adultos. :. · 

_.,IL~S QUE Stl,tÃO APRE
()l'AJ>.OS ~A PROXIM:~ 

1
, 

·-· ..... $iMANA_,. 

TRÁN'sl'ÁÔtFico -~ Aéceita
ve1 · parii; Já~IfAs, pela "J:ieg!ão da 
Decenoía" • -.:, · 

:.:;~\· . . ... 

A G.RA'NDE VALSA - Accei
tavel ijit'fit adultos, pela "Legião 
da Deê'~h~!a "~ , · 

Depois de sua re-
surreição, nos quaren• 
ta dias que ainda vi
veu na terra, Jesus 
Christo providenciou 
o necessario para a 
perpetuidade de sqa. 
missão terrena. 

Elle viéra salvar a; 
todo o Genero Hu• 
mano. Não ha sobra 
a terra outro nome, 

. 

PRIMEIRO DOM!~Ç-~ ~_;;~OIS DA PASCHQA 

São João, e&P. :XX, ver& 19-31 

Não ~ lirliitoü Cl i 
· DMno :sàlv!l4or 4ii 

·, . ·, •,i~i, 
conceder aos s-eus mi .. 
n!stros · o poder ® 
perqoar os pec,c_ad<ll'~ 
sinão, que determin.oll 

"t, . . -
tambem o mqdo CO-.:, 

no qual encontrem os 
SUEZ - Acceitavel ~t:l:1- adul- homens salvação pa

tos, pela "Legião da Deciencia" . 
ra suas almas (Ac-

Naqúelle tempo, na, tarde desse mesmo dia que 
era o primeiro da semana·,. estavam os discipulos re
unidos numa sala com as portas fechadas de medo 
dos Judeus. Eis que .,·eiu Jesus, e poz-se de pé, no 
meio delles, e lhes disse: A paz seja comvosco. E, 
dizendo isto, mostrou-lhes as mãos· e o lado aberto. 
A' vista do Senhor alegraram-se os discípulos. l)isse
Jhes pois, outra vez: A paz seja comvosco. lssim 
como meu Pae me enviou, assim eu vos env•., :a<a.
Jando estas palavras, soprou sobre elles e disse: Re
cebei o Espírito Santo: a quem perdoardes os pec
cados, ser-lhes-ão perdoados e a. quem os retiverdes 
/ier-lhes-ão retidos. 

mo deveriam usar 
d.esta faculdade. O 
modo ê o adoptado 
por sua Igreja, & 
Igreja catholica Ro .. 

mana, a saqer, a. con"', 
fissão sacramental, is~ 
to é, a confissão dos 
peccados destinadlt ~ 
réce'b,er a ab_solviçã.Q 
d9s mesmos. 

.. . .. ... . .. ,,. tos, IV, 12). - Ora, 
w#ti:>-llfllléititaecliíl/ll;:~~j~,1!:!1Y•14 si de u.ma parte, a 

Ora Thomé, um dos doze, chamado Dydimo, não 
estava com elles quando veiu Jesus. Disseram-lhe, 
pois, os outros discipulos: Vimos o Senhor. Ellc, 
porém, lhes respondeu: Si não .vir em suas mãos o 
furo · dos cravos, si não puzér o dedo no . lugar dos 
cravos e a mão em seu lado, não acredità,réi. Oito 
dias depois, estàvam ainda ·os discipulos encerrados 
na mesma casa; e Thomé se,)achava com elles. Veiu 
Jes11s, estando as portas fechadas, poz-se no . meio 
delles, e lhes disse: A pazJ se~ comvoséo. Depois 
disse a Thomé: Põe aqui ~o dedo e vê às minhas 
mãos; chega a tua mão e .;mette-a no méu lado, e 
não sçjas incredulo, mas fiel Respondeu-lhe Thomé: 

SÃQ fAUL.O 1\1:0il)AS missão salvadora de 
CHA:i?ttrS Jesu_s deveria attinglr Realmente, o exer~· 

ciclo do poder dC 
perdoar os peccado&t 
romo Jesus Chr!st.o tl 

a todos os homens, 
Mine. e armén · não sómente aos d• 

R.ua Se.bastião Pereir~, i1 
'l'eleph. 5-579$ 

Não temos fiii!l-l/ ........... 

NOVA· DffiECTORIA .DA CON
GREGAÇAO MARIANA 

Pelo Revmo. Pe. Dr. Arthur 
Ricci, director ,~~ ç:ongregação da 
1mmacri1Ma Conceiç~ . e Christo 
Rei, foi nomeada a?i(<?va directo
rià para o ànno de 1939. . 

E' a seguipte ::;. 
President'e - Ir~'!!µ Dolce. 

1.º ,4$/lisJ;ente - ~!,~9 . .:~!l<nzerli; 
2.º A'.siiistente - l3eriéi:Uctó' R. Oli-
veim. 
Secretario Geral - Primo Fllippini 
1.0 Secretaiio - José Alves da 
cunha Junior. 
Thesoureiro - José Martinelli; 
consultor - Alcindo Mattos; 
Bibliothecario -:- João José de 
Souza; 
Mestre de Noviços - Primo Fllip-
pini. .:, . ' 

o Sr. Primo Z'1l1P1'1ni, secreta
rio Geral 6 corrcepondent.e do LE
OXON'.Alitô nactuella cidade, . 

'• 
concedeu aos aposto •. 
los' e. seus successores. \ 

' suppõe o conhecimen-

sua geração; ~or ou, 
tra, segu~do os desi\ 
gniós da Provil;!encià', 
o Messias' devµi. subir 
aos ceus para' receb'ér 

'.t;•:.' .,'. , .': 
o pre!Jliç>' de . S'eus pa-
di!ciip.ehtos. Era, pois, 
mistér · deixasse o Di
Vino Mestre na terra 
legitimo·;; {iiu~ce~;~s 
seus. ~üe;'r 'appliçà~do 

Senhó} meu e Deus meu! ~sponden-lhe .Jesus: Por
q~e _vi~te, _Thomé, acredii,te, ~maventurados os 
que nao viram e creram • 

. to dos peoeados. Os 

ministros de Jes.usa. 
Christo, d~vem, eôthi 

:;•,, O,\,'o't', .. ·. . .' 

.. Multas ontros prodigios 'fez' ainda. Jesus. em pre
sença de seus discip'Ulo-s, QUII' não estão ~criptos nes
te livro; · Estes, porém, foram escriptos, para que ac
creditéis que Jesus é o Christo Filho de Deus, e, 
crendo, tenhaes a vida em seu nome. 

· effeito, .,Ufgar a~ tal;. 
tas commettldas, d~ 
vem Jl!.)roôal-a.11 oú: _ 
retel-as: "a. que~ 
perdoa-rdes os ~.,;I os m(ir.~~!i11.entos . por 

Elle ~b~füos ná stiÍi:''paixão saorosanta, éont!riuas .. ·:, 
~ln, jun_~(1 aos hoinehs, sua obrf!. de salvação 
etern-W.ª é~bo legi~lmos suooessotes, :Íi.a missão sal
v~~ora, ~nstitui{(.'J~sus .- Chri~to a seu:; apostolos 
é . aos q~e Ç)S succedessem a~!! o fim dos tempos. 
São _ellés é'iue, sob:'.a chefia de São Pedro, pedra. 
angwar d~ Igreja', devem enaaminhaí' os fieis pa
ra á bema.ventura.nça eterna. Por Isso concedeu 
Jesus Chr1sto aos seus apostolos e, na pessõa del
les, áquell~s que os suecedessem, as prerogativas 
necessar!as para. que desempenhassem convenien
temente o encargo que lhes confiára .. ·:Í 

•• o Er..:1golho de hoje commemora uma dessas 

prerogativas •. 
t,embra, primeiro, que a missão dos _apostolos é 

a.· mesma que a Jesus confiára o .Pae Celeste. As
sim como. Jesus é o enviado. do Pae Celeste l,)ara 
salvar 4ilS homens assim, na. obra de salvação, são • 
os apolllolos os enviados de Jesus Christo: "As
sim çoinli) meu Pae me enviou, assim eu vos en
vlo". A salvi!i~1i:o que Jesus trouxe á terra foi a 
1·eri'üsslto ,·do peccado em que incidiram os homens 
,por ouÍplÍ. do l)l'imeiro !)a.e, foi o reatamento da 
amizade rompida entre Deus e súa creatura, de
v~cio á, prevarica9'o desta, foi a adopção de Filho 
Pf)2" Deus conce<ilda aos filhos dos homens. Tudo 
!~to r~Írou Jesus Christo reparando o mal cau
:!átlo ffelo peccolio, oom o ofíerecimento ao Pae 
Celeste tie uma sat~cçlí,o conveniente á sua ma
~® ·offenl:!idá. Do m~~.ú:a que, numa palavra, 
a; .~empção de Chtisto trouxe aos homens a re
mlàsão QOS pecoa<ios. 

Contili~dores da missão de Jesus Christo, de
vem tambe_m os apostolos e seus successores poder 
roo.Jisàr lla;; almas as transformações operadas pe

le/ blvirii> Salvador. Para tanto concede-lhes Jesus 
o poder necessario de remir os peccados dos ho
mens: "A quem perdQl!,rdes os tl~o.~adores ser-lhes
ão::.Perdoaqos; e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão 
retidos". . 

~Céboram,. pois, os apo&tolos e seus legitimos 
su~ssores, os mt,nistros da Igreja de Christo, o 
podar de perdoar os peccados. Como, no tempo do 
SO.lvador a. Elle recorriam as almas acabrunhadas 
pelo. culpa, para obterem no perdão o allivio da 
oonqcienoia; assim, os que .'tiveraní a infelicidade 
de -~ deixar illaqueàr nos embilstes do demonio, 
devem h~je re8iher aos tll,iµ~tros de Déus para 
1-eentrarem na.- amizade de Qé~s e no caminho da. 
salvação. Neste ponto as ~liWras do Mestre, re
lata<ias no Evangelho de ·hóJ~. são inequivocas. 
Erram, po18, úânellta:velmente aquelles que se di-
2iGm seus disciplll~s. ~ récusam acceltar-lhe uma 
doutrina por EJ1e tão clara e insophismavelmente 
ensinada. Este :l'oi um dos muitos illogismos da 
Reforma. de Luthero, propugnar a Bibl!a como 
unica regra, da. fé, e recusar á Igreja o poder de 
perc'loar os peccados, explicitamente contido no 
Evangelho, 

•••• 

aos ser-ll:les-ão per~oados; a queht· os: ret.ri,hres 

ser-lhes~~ retict,~~ '.':·'. Devem, póls os tnhlfstrd~- '. <\eiJ 
Jesus Chr1Sto conhecer as faltas Pll.ra:i sobre-.,:~1 
proferirem a sentença, que as absÔiv~~:cu éMe. ·ai-
obrigue a um novo Julgamento. Ora, tratando-se 
de peccados, de e.ctos que, quanto á ciüpabillda@ 
deante' · de Deus, se passam no recesso' intimo d~ 
consciencia, sómente pela confissã9,,,~!n~ do pe. 

nitente ~odem ser elles conhectdos.'conclue:,se qµ,~ 
desde o momento em que Jesus C~to eontfob , 
ao:; seUB ministros . o poder . de petdõar ou re~ef 
os peccados (portanto de usar do. poder eobl'e 'Os' 
peccado9, formulando sobre eUes '• um jui~amen .. · 
to), instituiu tambem a confissão i;ac~!Jle~I, 
como meio necess;l,rio .para. a. ~~~ ~$ 

culpas. ' · · 

Erram, pois, nova e lamentavelntente'' os ~
formadores protestantes quando recusam o ~ 
sinamento claro do Salvador mira a~itull"'G 
por uma confÍáêão d-irecta a mÜs ~. desci,
nhecida na doutrina e na praticil. ~ . a,~'! 
tolos. . "' '. 

Nem se diga que bastaria áo · mfrifstro de ·~$'1if 
Chrlsto para julgar dos peccados, conhecer C aa 
disposiç_ões do penitente. E' verdade. que a ca~ 
do perdão concedido ou de ser elle negado sãa 
justamente as disposições bõas ou ~ dq ~ 
cador. Não basta., porém, para a . confissãó/instt .. 
tui9-0, por Jesus Christo, só o ~tihé'cii{j~rito das 

. . . \ ~~- . ~ ·. 
disposi~ do penitente. Porque o Dlvirio:-Mestre 
falou sobre um julgamento a· ser elffift1d~ sobr.a 
os peccados, estes é que devem 'ser)pe;r;doados riu'· 
retidos. Embora a sentença do jui~:·niio sej11< ~r-c 
bitraria, mas se deva conformar . cói:n as df~ ... 
ções do penitente, ella tem por objecto os.' p~a .. 1 

dos, SUPP<?8 portanto o conhecimento dos<:~c .. 
cados. 

Depois, o conhecimento da cu?pa I! taml!êµí'.tí~;.
cessarlo para. a imposição da penitencia._. ptop~ir
clonada. Pois, si é verdade que a abllôlvição ~J"• 

dôa os peccados, ha sempre, por- parte do . peo
cad9r, a obrigação de satisfazer c()rµ obras de P,e• 
nitericia a Deus Nosso Senhor.: l;>?.las !)inas ·4ú, 
mereceu com sua culpa. 

Demais, os apostolos a quem dfreétamente <XiÍi• 
cedeu Jesus Christo este poder; de perdoar os pec, 
cados, o exerceram mediante a confissão Por par. 
te dos fieis como se póde vêr nos \iêtos dos Apos, 
tolos, XIX, 18, e na epistola de São Thiago,· v, 
16. /. 

1 A Confissão, pois, tal como se pratica na IgreJí 
Catholica - com a acc-usação das faltas acompa, 
nhada do arr~pendimento, a absolvição das culpa, 
e a im,posição da penitencia - foi institulda e re
velada como meio necessario de salvação por Nos
so Senhor Jesus Christo. Qu.em a recusa afasta-se 
da Doutrina do Divino Mestre, desconhece seu 
Evangêlho, não póde contar-se entre seus disci
pulos. 

Casemir:a:s, Brins e Linlíos, nos mais 
pªdrõ.es •. ~- S. ~ncontrarâ p.a 

:variados 
-- --..... 

SOFFRE. DE.':/MQl::iESTl;AS :Q() Jl'IGADô? JA.' USQU INUTILMENTE 
·Y Ali10S ·. REMEDIOS?. 

" 

C.ASA 
it.t\RG.Q S. BENTO ~.º 10_. 

Phone 2~2336. 
~MULO 

A . .LB.ERTO 
-RUA FREI GASPAR ~.° }9 

Phone 4-4 7~, 
.SAN'r.OS. 

lle.co'r'ra aQ. f:IE.P.~CHOUAN XAVIER ~ dePois 
:p~~Jame a. to_dos:fü -- _- · ·· · 

HE::p A:c:ntiLAN o r:e.melliô·q.üe não falha 
.- ''• ·---~ 
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Legislação do ensino pri

:mario e nol'mal nos 

E$tados NOTICIARI D 
O InsU:tuto Nacional de Estu-

los Pedagogicos, orgão do Minis-
·;terio da Educação e Saude, vem tuguez, Ger.manico, F,rancez e 
.!trabalhando no estudo, amalyse Italiano, A1Jemão Transatlanti
,e ,cômpà.Tação da. legislação do co, National City, Royal Cana
ensino primario e nor.me.l dos dá, !talo-Belga, Hollandez Uni
Estados, afim de preparar os ele- do, Alliança e London Bank. O 
anentos elucidativos que sirvam fim dessa reunião· era esclare
a os trabalhos da Commissão -cer quaesqrer equivocos ·sobre o 
j'J'acional de Ensino Primario. decreto que liberou o cambio. 

A secção de documentação do O director da Carteira Cam-
Instituto Nacional de Estudos bial -explicou· que o decreto 1.201 
Ped;a.gogioos já preparou ,a,s su- vinha favorecer os interesses 
anulas completas da [egislação dos ,compra.dores e vendedores, 
.de ,ensino no Amazonas, Pará, importadores e exportadores, ac
·paraná, Alagôas, Sergipe, Mat- crescentando que o Banco .do 
<to Grosso e Santa Catharina, ·Br,asH contava 'icom a coopera
abrangendo o eschema ;gera1 dos ção de .todos· os estabelecimen
orgãos ,rtechnicos de admini·stra- tos de credito de paiz. Afflrmou 
ção, a conceituaçíto e organiza- 'tambem que o Banco do B~asil 
ção do ensino ,primario, a: form:a.- não entrará no mercado de cam
ção . e ,carreira do professor, o bio. 
:problema de ;nacionalização, 
gratuidade •e obriga.toriedade, 

E concluiu: "A -nossa situação 
é optima. Não queremos , fazer 
uso de credltos que ,nos oÚ~+~
cem do ·exterior. Isso ,não en
volve uma affirmação levla.na, 
pois todos os ,serihores que cstão 
ah! -são homens argutos e -conhe
cem a •segura situação do paiz." 

além de outras questões de rele
:vante interesse. 

Por determin!a.ção do a:ntnistro 
da Educação e Saude, o Instl• 
tuto Nacional de Estudos Peda
goglcos está providenciando o 
preparo dos originaes do traba
lho já J:ealiza:do,. para ia; .sua pu
.blicação., 

A organização da Commis

são Nacional do Livro 

Didactico 
:1 
O governo federal creou no 

Ministerio da Educação, a Com
missão Nacional do Livro Dida
ctico, orgão de ·caracter perma
nente, incumbido de ·exia,minar 
todos os livros <lidacticos exis
ten'tes ou por existir no paiz, pa
ra ·o fim de autorizar ou não o 
seu uso nas escolas, ficando, ou
trosim, estabelecido que uma 
vez autorizado o uso de um U
vro, não ,será permittido aos :go
vernos locaes estabelecer quan
to a elle qua-esquer restricções. 
De accordo ,com o decreto, a 
Commissão ·seria ,composta de 
sete ·membros. 

Verificada, no emtanto, a im
possibilida.de de uma oommissão 
tão reduzida ipod_er dentro do 
prazo ma.reado dar cumprimen
to a um trabalho tão grande, o 
governo federal baixou, em mar
ço ultimo, um novo decreto au
gmentando os seus componentes 
para 16 membros. Assim, ainda 
esta semana o sr. Gu.stavo Ca
!Panema deverá submetter ao 
:chefe do governo os nomes dos 
professores que devem comple
tar aquella commissão, afim de 

·que possa ella inaugura-r ainda 
esta sema.na <•S seus· trabalhos. 

Inauguração da Rodovia 

Interestadual Areias

Caxambú 

O presidente da Republica 
Inaugurou no <l-ia 11 p. p. a es
trada de rodagem Areie.s-Ca
xambu'. 

O sr. Getulio Vargas fez-se 
acompanhar de jornalistas e de 
altas autoridades do governo. 

• No dia, 10 p. p. o presiclente 
Ortlz, da Republi-ca Argentina, 
estevé em conferenci-a c.om o 
chanceller :Ca,nti!lo ,e os minis
tros P.adilla e Groppo, ,respect.i
vamente da Agricultura e da 
Fazenda, ,exa.minando a questão 
do fotercambio ,commercial com 
o Brasil. Sabe-se que ,as nego
ciações -(Para o accordo ,commer
cial entre o Brasil e Argentina 
estão adiantados •. 

e O ministro da Fazenda com
municou ao presidente do De
pa.rtamento Na-cional do Café 
haver· o chefe (lo governo appro
vado as minutas dos contratos 
a ,serem ,celebrados entre ,aquei
le Departamento e uma firma de 
Buenos. Aires, [Jara a insta:llação 
de =sas de propaganda do ca
fé de procedencia .brasilei-ra, !!la 
Argentina ,e ;no Uruguay. 

e· Continua no Brasil, em con
traposição ao .movimento au
tharchico que :avassala. quasi o 
mundo inteiro, a alta ,na impor
tação de generos :a;llmenticios do 
extrangeiro, denunciando uma 
dependencia de fontes .producto
ras alienigenas, dependencia que 
não •se póde dete-<nder nem ap
plaudir. 

A importação, ·em toneladas, 
de artigos alimentares, de fóra, 
tem ·sido a seguinte, no ultimo 
lustro: 

1934 .. · .. \ 986.523 tonEiladas 
1935 ... -~ 1.002.803 
1936 1.052.161 
1937 ····! 1.057.333 .. 
1938 1.163.711 
O e,rtigo que mais pesa na ba

lança importadora é o ,trigo. 

Noticias militares -
e Sorteio Militar - ·contra
riamente ao que foi noticia
do, será mantido o sorteio mili
tar -pela nova Constituição. 

tituto, ·seguindo-se o has'teamen
to da. bandeira nacional, sob a 
marcha batida e ao som do 
Hymno Nacional. 

rão parte corporações militares 
estaduaes. Já se· inscreveram as 
Foliei-as de que.si todos os Esta
dos do Brasil, num,;total de 1!> 

()' O ministro da G u erra representações com cer-ca de 600 
.a;comp~nhado de seu ajudant; disputantes. 
do ordens, tenente Gentil de Além das competições espor
Ca!ltro, visitou, dia 10 p. ·p. a tivas, o ,prog.ramma con,,pre.hen
fortaleza de s. João, percorren- de sessões cinematographicas de 
do todas as dependencias 

O 
ser- divulgação technica da instrue-· 

Viço_s daquella ,praça de guerra, ção mi·Jitar em seus diversos as
tendo -por fim a-ssistido a ins- ;pectos e homenagens aos gran
trucção que :a.1i é ministrada de des vultos da nacionalidade. 
ac~ordo ,com as directrizcs do Elssas festividades visam, ou
coinma..1)-~0 geral. .A.pós essa vi- trosim, o congraçamento d as 
si-ta ditigiu-se ,para a Praia Ver- Pol!cias Militares dos diversos 
melha, onde inspeccionou as Estados do :Brasil, 
ob.ras das escolas de Estado-,. ·. -- -
~.l!,ior e Tecl1niéa. do Exercito, Q' Reuniram-se, no ltio, no 
ú'os antigos terrenos !pl)rtencen- Serviço de Subsistencia Mi.Jitar, 
tes ao -extineto 3.º Regimento de todos os comman,dantes de cor
In,t'antaria. pos afim _de assistirem á. fabri

e· Embarcou para Matto Gros
so, via S. Paulo, -0 general Ama
ro 8.oares Bittencourt, que vae 
assumir o commando da 9.• Re
gião Militar. 

,cação de .pão com fa.rinh·a inte
gral para ,consumo do Exercito 
e abastecimento da ,população 
suburbana, emquanto ,perdurar a 
alta dos ,preços nesse mercado. 

o· No Colleglo Militar tiveram e O ministro da Guerra., gene
ral Eurico Gaspar Dutra, auto-

já inicio as iprovas intellectuaes 
exigidas a mais de 300 candi
datos do Rio ,e de S. Paulo, que 
se destinam á Es·cola de Forma
ção de Cadetes, em que foi 
transfo1,mado, ha. pouco, o Col
legio de Porto Alegre .. 

rizou o direc'tor da Aeronautica 
do Exercito a organizar :provi
soie.mente um pa,_rque :regional 
de Aviação em S. Paulo, cujo 
.funccionamento deverá ser re
gulado por instrucções especiaes 
e terá a seguinte constituição 

e Realizar-se-ão, no dia 6 de basic-à: a) chefia, b) officina de 
maio iproximo, em .commemora• 1,aviões, c) off.icina de motores 
ção do anniversarlo da Policia. d) deposito e aprovisionamento' 
Militar do Districto· F~deral, jo- e)· -secção de depanagem e ser~ 
gos desportivos em que :toma- viços geraes. 

USE SO'MENT:0 

HOMEOPATHIA 
do Dr. ALBERTO SEABRA 

Noticias 
do Brasil 

1 _CONGRESSO -· o dr. Raul 
• David Sanson, ipresidente do 

Comité Brasileiro da Sociedade 
de Oto-Rhino,Laringologiá !,ati
na, acaba de receber. do secreta,. 
,rio geral o :prog-ramma do 6.Q 
c<>ngresso ,a ,r ·eu n :l ,r - IS e ~m 
U:trecht, Hol\~nda, s9b .~ presi• 
dencia do ,pr<ijjessor Quix. 

O Dr. Raul David Sa,nson foi 
convidado ,a fazer u.ma das tres 
conferencias· de que constará. o 
·programma desse congresso. 

2. CONVITE - Em substitui-
ção ao sr. João Carlos Vi

tal, que a.ca;ba de ser nomeado· 
presidente do Instituto de Rese-, 
,guros do Brasil, o ministro 
Waldemar Falcão convidou va
ra chefe de seu' gabinete o ,enge
nheiro A b c 1 _Ribeiro Filho, 
actualmente superintendente dos 
serviços de construcção do pa
vilhão do Brasil, na Feira de No
v.a. :York. 

3 DECRETO - Foi assigna-
• do no dia 1 p . .p. um decre

to-lei pelo .presidente da Repu
blica dispondo sobre ·a a,dminis
.tração dos Estados e Munici
pios, decreto esse que vem mo~· 
dificar fundamente a organizas 
ção administra.tiva. até agora. 
vigent& 

4 DIRECTOR - Por decreto 
• assignado na .pasta e.a Edu

,cação, no Rio, foi exonerado, . a 
,pedido, o rprof. Antonio" Sa.int' 
Pa~tons de F-reitas das funcções 
de director da F.aculdade de Me~ 
dicina de Porto Alegre e desi
gnado para exercer e's:sa:s func:
ções o 'Prof. =thedr.atlco ·F.er
nando de Freitas e Castro" 

-um -nome que representa uma garantia. 
LABORATORIO FUNDADO EM 1911 1 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 

5 AUDIENCIA - O sr. Os
• waldo .Aranha, ministro das 

j Relações Exteriores, deu hoje a 
sua audiencia diplomatlca se
manal aos embaixadores, tendo 
recebido D. A:loysio Masella, 
nuncio aposto]i.co, e os embaixa
dores Hugh Gurnéy, da. Grã-

O discurso de S. S. Pio XII 

S. S. Papa Pio XII, para cha
mar a attenção do mundo catho
Jico, .em um momen'to em que 
certos homens de Estado res
ponsaveis ,pela: situação angus
tiosa da hora presente .pertur
bam cada vez mais as cons
ciencias com discursos inflam
mados, ,cheirando á ,polvora e 
sangue, ;pronunciou no dia, da 
Resurreição de Nosso Senhor um 
discurso calmo, um appello em 
prol da paz, da justiça e da ca
ridade. 

O discurso, que se inici~ com 
as seguintes palavras "0 Divi
no Mestre, no mesmo di.a de sua 
Resurreição, dirigiu - -se a o s 
Apostolos com estas palavras -
a. paz seja comvosco" - foi o 
desenvolvimento magnifico des
se the!lla inicial em que o Pontí
fice exhorta os fieis a pedirem a 
verdadeira paz, a paz que VE;m 
de Chris'to." 

E,·X TER I O R 
O rei Zogu' d.e1xou a ,cidade 

juntamente com seu governo, re
fugi.ando-se na G.recià. 

A conquista da Albanla alar
mou :profundamente a Yugosla.
via e a GrecLa. A esta, a Italía. 
garantiu nada pretender •reivin
dicar dos seus territorios. 

A desunião que ·sempre lavrou 
na peninsula ball~ani.ca é um 
impecilho sério á uma frente 
commum de resistencia ás a.m
bições imperiali-stas, tanto da 
IUtlia ,como da Al\ernanha. 

Noticia-se que qua-lquer vio
lencia da Ita-lia sobre o territo
rio grego, maximé sobre Corfu', 
será um aggravante intenso da 
situação ,internaci9nal. 

Grande parte das esquadras 

frentar a, situação, tendo o co
ronel Beck feito accordo com o 
governo inglez, pel-0 qual este, 
em troca da fidelidade poloneza 
ás democracias, se compromette 
a defender milita.rmente a int~ 
gridade do lerritorio polonez. 
Emquanto Isto, se as d·emocra
cias não forem em auxilio do 
,commercio ,da Ruma.nia, esta se
rá . forçada a capitular ante as 
,fortissimas ,pressões commer
,ciaes allemãs, o que será um 
enorme passo ;pa;a :pôr a Ruma
_nia dentro da orbita dru influen
cia allemã. e para sua nazifi
cacão. 

A situação na Hespanha Revestiu-se· de solennidade a 
cerimonia de inaugu_ração dessa 
rodovia, que ,se realizou na lo
calidade denominada Arahembu' 
onde. foi servido um chur.rasco' 
ao chefe da nação ·e á sua co
mitiva. O primeiro a discursar 
foi e sr. Xeddo Fiuza, director 
do, Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, que ac
centuou a importancie. da nova 
rodovia _e resaltou o 'serviço que 
o Estado Novo veiu trazer ao 
pajz. 

• Decretos O :presidente 
da Republica assignou, entre 
outros, varios decretos, na :pas
ta da Guerra, exonerando o ge
neral Silva Junior do comman
do da 2.• Região Militar, com 
séde em São Paulo e o general 
Maur!cio Cardoso do commando 
da 4." Região, com séde em Juiz 
de Fóra. As palavras do Santo Padre 

e 3. REGIAO MILITAR -, tiveram larga ,repercussão em 
Com a presença do coronel Cor- todo o mundo. 
deiro de Farias e demais autori-

, franceza e lngleza conjugadas 
estão -nas proximidades do mar 
Adriatico e de Corfu' e mais de 
vinte bellonaves da U.R.S.S. 
a:travessaram o Dar,danellos pa
.ra proteger a Turquia, em caso 
de aggressão ,por :parte de paiz 
totalltario, 

Noticia-se <le Londres que 
qualquer .potencia que tentasse 
atacar ,a, Turquia ·e a Gr.ecia, te
-ria a Inglaterra como adversa
·ria, no que seria acÔmpanhada 
pela rrança. 

Continua a obra de reorgani
zação nacional, encetada pelo. 
general F.ranco. Para isso foram 
aproveitados os prisioneiros de 
guerra, que estão trabalhando 
na reconstrucção de cidades e 
estradas. 

Ca,usou alarme na F.rança, a 
.repentina ida do _marechal Pe
tain a Paris. Crê-se que essa 
viagem se prende ao desembar
que de ,novas tro:pas Úalianas.na 
Hespanha. 

A seguir falaram· outros ora.
dores e, ,por ultimo, o chefe do 
govei,no. 

P9ucos kilometros acima da
quella localidade, na divisa do 
Estado do Rio com Minas Ge
raes, foi lançada a ,pedra funda
mental do marco -commemorati
vo da inauguração da nova ro
dovia, .falando nessa occasião o 
governador · Benedicto Vallada
res ., 

Noticias economicas 

e commerciaes 

dades -civis e militares, 1'ealizou- A situação B lk 
se, no da 6. ,a posse do general nos a ans 
Leitão de Carvalho no comman-
do da 3 . ._ Região Militar, com 
séde em Porto Alegre. 

• Accidente - Um avião do 
Exercito, ty.po "Bellanca", que 
voava em viagem de inspec
ção levando o coronel Eduardo 
Gomes, os tenentes Almir de 
Souza Martins e Roberto Julião 
Cavalcanti e o engenheiro Deo
clecio Corrêa, a.judante-technico 
da 1.• Região da Director!a de 
Aeronautica Civil, capotou per
to da localidade de Peixe, em 
Goyaz. Os .pMsageil'Os sahiram 
illesos. 

Sob o pretexto de que era go
vernada despoticamente pelo .rei 
Zogu', a Albania, foi violenta
mente invadida .pela ltalia. Cer
ca de 100.000 soldados italianos, 
coadjuvados por 406 aviões con
quistara.m ,a Albania, paiz que 1 
tinha apenas 80.000 homens des
armados. e apenas 2 aviões, de 
typo antiquàdo. · 

As 'tropas italianas entra,ram 
em Tirana, ca:pital da Albania, 
no dia 8. 

Situação na Europa 

Central 

Continua violenta a campanha 
·nazista em Dantzig, onde se ve
rificaram graves conflictos entre 
polacos e allemães. 

A Polonia sz prepa.ra para en-

"' 

~~!!!sªJ~!!e.ªtern!,nir!~~~! ~ 
e tailleur. ~ 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras nacionaes e 
estrangeiras. 

, As diffi-culdades surgldrus, nes
tes ultimos dias, nas negocia
ções entre o governo francez e 
o hespanhol, são de grande gra
vidade. O general F.ranco con
tinua a pôr sérias difficuldades 
,ao :problema dos refugiados .. O 
chefe do governo hespamhol re

cusa-se a receber os hespanhóes 
que se acham em territorio fran
cez, -sem que ·primeiramente o 
sr. Berard assigne um a.ccordo 
compromettendo-se a devolver 
os .thesouros e obras de art-e que 
os communistas 'transportaram 
,para a ''França e que pertencem 
á nação hespa.nhola. 

As difflculdades versam tam

bem sobre questões relativas ao 

material de guerra, -sendo ainda 

Breta,nha, q1:1e apresentou o ca< 
pitão H. W. V. M. Call, novo 
a1dido naval; Jorge Pro.do, do 
Peru', e Ka,sue Kowagima, do 
J,a,pã<>,; 

6. Eli',IBAIXADOR _:_ Fez . a; 
sus. J>rimeir,a, visita ao sr. 

OswaJdo .Aranha o sr. Vicente 
;Velez· Gonzalez, novo embaixa• 
dpr do Mexi-co. Por es·sa océa .. 
si~o a9.uelle diplomata s_olicitou;· 
·uina, a~~ll.encla, do presidente d!ll 
Republíca, afim de entrega~, 
suas ,;et:edenciaes. · 

7. SCIE'N~ES -·-o i11terventod 
!llO Rio. Gra,nde do Stil e-0.J 

ronel Cordeiro de Farias, r~:úniu 
o ... :ii.~fI'ett.na.0:o, ~'O qual ,1eu co~ 
!lllieoimento do à:ê~i;eto.;,que i-,egu4. 

la1µ_e~tjl, 0.S funcç{fos · dos . dn ter..: 
véntorés ,estaduaes e dos ~r.efei~ 
:tos municipaes., 

Not,!.cla-se que nífo · -será extfn• 
cto o /rrfüunal do Es~ado · do Ri() 
Grande do Sul, Uniitando-se e.pe-
111as algumas de isuas funcções· 
diante da Jei que crll.O'.ll. o Dep.air• 
tamento Administr.àtivo,. 

8. TREM()R, - ,Notidás di~} 
'!1Ulgadas em B'ello Hor.izon-l 

te informam ,tel'.i-se re~&t-e,dol 
dia 10 ·P· ':p. ás' 19'ihoras· 'üin.-u...l 

• ; ' t 
.ge1ro mas sensível tremor d<tl 
terra nas cidades de Pàiá. de :~u .. ; 
nas e PJtangy, na zona. oe.st6i 
do Estado. O phenomeno tever 
duração de tres segundos, attin .. 
gindo um raio de illJCÇão muito, 
amplo, cerca de 40 ki)ometro$ 
~pproximadamente. Os morado.J 
res daquellas ·,localidades fica~ 
.ram alarmados, onão ,tendo, rp-o .. ,1 

rém havido victimas nem urejui~-
zos materlaes, · ·1 

9 CENTEN ARIO R f jj • eun u 
se, ,no dia 12, !llO gabinetef. 

do secretario da Educação, wi 
:Commi-ssão orga.nizador.ru dos: 
festejos commemoratlvos do:, 
centenario de Machado dê Assi..J 

10. TRANSFERENCIAS - 0·1 
· ,chefe do governô' ,.brasi-

leiro a.sslgnou decretos exóneí 
lt'ando o coron.el Tenrl:f!~ocles Pà21 
de Souza Brasil e o"oapitã.O' de/. 
mar e terra B r a z Dias dá: 
Aguiar, de .cehefes das Commis..; 
sões de Demarcação de Li.mitegl 
dos Sectores Oeste e Norte, :res-.:. 
pec_tivamente; e nomeando o_.pri--4,. 

.me1ro para chefe da oommissãoi. 
demarcadora de Hmites· (2.• di-1 
visão) e o segundo par.ai idenu .. i 
cas funcções na primeira· divi-! 
são. 

Apresentou, no dia· 10, sua.si 
credencl a e s ao generallsslmo-' 
Franco o novo embaixador bri•,. 
tannlco sr. Maurice Pettersen . 

Dentro de poucos dias será fnl• 
ciado o serviço de desentulho 
dos qual'teirões de Madrid onde 
ha. grande numero de casas de.m
nif1cadas. Os technlcos eslijfl• 
ra,m tor.nar esses bairros ,perfei
tamente habita.veis dentro 411 
poucos mezes, 

Do Extremo Oriente 

Os circulos mHitares japone·.,. 
zes revelaram que se iprojecta 
manter um grande exercito este.
:el na China e intensificar a.1:1 
industrias nec.essárias pe,ra a 
·sua provisão, a.fim de se evita
rem os enormes gastos como 
'transporte de roupas e munições 
das ilhas nlpponlcas. 

Sallenta~se que -se se ,p~dessern 
eliminar ,as despesas de alimen
:~ação e armamento dos ·soldados 
Ja.poneze~, 0 Japão poderia sus
tentar Indefinidamente a sua. Ju ... 
ta contra. os guerrill:leiros chi .. 
nezes. 

As guerrilhas se intensifica. 
:ram consideravelmente na ult!, 
ma •semana e iprova.velmenttl 
prosegulrão o ann.9 todo. 

O plano em questão estuda d -
estabelecimento 'de !Industrias_ 
,nas :prJJximidades ·dos princlpaes 
centros militares,. que ·terão ,rui;. 

sim suppridas todas as sua.s ~e-
cessidades. , 

Noticia-se que O corpo centra? 
dos guerrilheiros japonezes está 

desencadee,ndo uma off.ensiva 

(Conclua na 7.• pag.) 

"A ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

fundada. por 
Jackson de Fl.g:uelrecle 

Dirigida por 
Tristão de Xthayde 

Assignatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sa~ 
Rua Cons. Nebias, 1.427 

'e· O sr. Francisco Alves dos 
Santos Filho, director da Car
teira. Cambial do Banco do Bra
sil, solicitou a presença dos di
rectores dos Bancqs do Rio de 
Janeiro afim de tomai,em .parte 
:na. reunião que ,se effectuou no 
dle. 10 p. p. .. Compareceram os 

: ~-™1~ @a l3au<ios. Por• 

e· Collegio Militar Reali
zou-se no di·a 10 p. p. a ce
rimonia da reabertura das a.u
fas do Collegio Militar. Dando ' 
inicio ao programma organiza
do, o coronel Oscar Cunha, com
mandante do Collegio, mandou 
formar o corpo de alumnos, á 
esquerda do qual se perfilaram 
os que à&ora ingressaram no ins-

Rua Benjamin Constantt, 159-16i' mais difficeis por estarem algu-

'.rELEPHONE: Z-5976 ma.s dellas sujeitas a decisões 

._dostribunaea. 

Phone 5-7774 

CAPITAL 
·-~~-
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ger.al ilOntra; K'l'!141g·Shu-~ Che
JK.ia.ng<:,e. ÀU•H:Weí. 
1 ~ .tto~$, :{aponez~s já . _ se 
~11a:m í3- 6 lkiFet,:ros do terri
~orJ<{itiglez, ~egµ·n.áo infoi:,ma a 
Jt\,;gtilici'a Ji~'!Mr.i !l.!! n!?'.!l:S:".~~,!lg, ....... . -------

!!1'. :t>~~~~HA - O ~ardfal 
f l>.i,~~~çha de Ll,sb.ô.a,! 9:1t_e 
~oltoú ~~á.~~nte ~nfei-mo·: _4:e 
jCRoma, continua impos.sibilita.âo 
;âe .. deixar os :Seus aposentos, ten
/«Io ',sido Sl.l.bstituidi>,.' nâ:r cerimo• 
F:S:~ da. ff~:inaiÍa Santa, :1>e!o:.;Àr. 

·x T E 
garlo aposfolico da Abyssinia. 

Se o resultado <lo exame fôr 
;favoravel, A cerimonia da bea
tificação ,'Irá effectuada em 
J:tinho, . ao mesmo tempo 9.ue a 
do veneravel EmiL 

9 DESASTRES - Os ultinios 
• dias foram infelizes para a 

aviação li.espanhola. Além de 
G:a'i:cia ]4:orato, cerca de 20 pi
Jó~os obsêrvadores e passagei
iros morreram victlmas de·· de
!Sastfes. dé -aviação. O facto é 
!mpll'fa<lo ás más condições. at
mosphericas e tambem á ;impru
_dencia ·resultante do cn(t\Í\S!ilcS· 
Íino da yictoria. 1 

s 
R' I o R 

conversações versarão -especial
mente sobro a defesa do Egy.pto 
-a do Sudão, bem como sobre os 
:problemas da Palestina. Os clr
culos egypcios mostram-se, en
tretanto, reservados acerca da 
troca de idéas a serem breve 
iniciadas. 
16. P~EVENÇ,ÃO -_ Por ,me-

dida de ,prevençao, fo1•am 
chamada,s a. seus :postos, com 
urgencia, as guarnições dos 
.postos de defesa anti-aerea -e 
costeira de Malta.. 

A esquadr·a britannlca rece
beu ordem <le ,permanecer erri 
rigorosa .promptidão. 

A 
:17 • PROPAGAi-õDA - Afflr
. ma o jormi.l "L'Indigêne", 
de Argel, -em ·extenso artigo, a 
inutilidade da pió-paganda dta
liana pelo radio e diz que os 
acontecimentos de Setembro 
,permittit'a,m constata-r a nenhu
ma efficacia <lo!3 esforços feitos 
:pelas emissoras -italianas, visan
do :perturbar a ·lealdade d~s po
pulações da Afri<:a do. J:i[or.te ~
-ra com a F,ranga. . 

18 OFFERTA - o "Paris-
. • Soir" :noticia. que os es

trangeiros domicÍliados (!la J.<'ran:::. 
ça -pretendem offere_cer ·á "sua 1 
segunda ,patria" uma esquadri
lha de aviões .miltares. Acaba 

de ser :para esse fim, l!lomeada 
uma commissão denominii,da 
"Commissão <le Estrangeiros á 
sua segunda Patria". 

19 ESPIÃO - o tribune.1 de 
• kieff, :na Russia, .condem· 

nou á riiorte, um espião fascis
.ta, conhecido ;pelo nome de "JO· 
seph'.', preso iha <lias quando -en· 
•travá: furtivamen\e -em ,ter,rl~a
.rio :Sovietico. · 

20. IGREJA - Pela [>rimei-
. II'a vez desde muitos ~n

nas, foram abertas · hontem as 
portas da Igreja Catholica de 
S. Luiz, em Moscou, on'tle foi ce« 
lebrada a Missa <la P.a.schoa,· 
que teve grande assisten<.i,a de 
fieis, ·entre os qua.es @l,gun-s 
nwm"l>Foll do .;o:rpo dÍpl<>ma~i~9, 

21. J'O'DAS - :A: ie,pn1gre <te 
J,_udas, que ,cop.f,orme o· 

CO$tUme é que\mada em praça. 
pubfica, foi este anno substitui• 
da veios rétratos de Hit~er e de 
Muss9iin!, no Mexico. , . 

[ 
22. CONVOCAÇÃO ;.: .. :.: Int'oT..: 

mam de Haya, que o go• 
'Ver.no hollande~ .convoc~.u v.arios-
1~atalhues rpa·i:~ augmentar às 

1 

g:u:~J;lições_ da·s' fr<inteir_ as. Alé 
·o moI'l'l.ento :ign-oi:_am-.se os moti

.,.~.,..,...w..;Aiola.,...,•i.-õA--...w.;,a ,vos qtl~ jnd·i:izirem as. autorida-
'des. a. toma, tal JPX:Ovidencia, 

~ebíspo de' ';Nµtilene. . · - 10 ~UDIENCIA: - o Prei;I. 
t,,, • dente da Republica Fran
r-,' • OCOUP,A.'ÇÃO - Noticia a. ,ceza. recebeu em audiencla -es-

rA:gencl?> Domei que o Japão' a>ecia1, o sr. Lequerica, para en-
Federa.cão 

--- Q .· Mariana Fe·minina 
~

:.s?_~yeu_· e:x:t-enger _ ~iia . jurisdic·_ -tregas de credenciaes de novo 
ao :/Ir~ ~pelago de Spra'tly, ierilbai,ii:adoi: hesp,.anhol. ~ 

1<!1Ué ÍClOll:Í.pr,el:J,ende :um gr.u.po de Não ha ne11huma fncompatibilidade 
en tre;·m Sciencia e a F_é 

.. 
t4 Hhag. 

D~po~ ~/3 irecel;>e~ instrucções iJ.l. 
, o Quai tFOr..sar,·.,O embai=<ior 
ild8: França -em Toklo, ·sr. Arsene 
~eurl,_ ent-re~ou ao ministro dos 
[~egocios Exteriores uma :nota de 

:APPRE'l:IENSilO - 'lfOI 

a;pprehendido em Sophia, 
,pela .policia, o jornrul ,pari-slense ;' 
"Maria,.nne", ,por trazer caricatu
ras ridicularizando a Hitler. Já é 

Minha boa amiga : ma palavra - a Deus. Contrà 
Louvado seja Nosso Senhor Je:.. ' essa asserção _de qu~ ao "passo 

,!protesto do -governo franc-ez con· a segunda vez que o mesmo 
,-ra· a Occupà;ção ~as ilhas soratly jornai soffre essa :punição. . 

sus Christol · que se consegmr exphcar a causa 
. natural de taes phenomenos a 
crença em Deus se enfraquecerá" 
levanta-se a Hir,toria informando 
que a religião é commum a todas 
as raças e que a preocupação do 
sobrenatural e do divino tem sido 
uma das tendencias mais univer· 
saes e mais constantes da huma
nidade. 

,elos ja,ponezes0 . 

Atravez da leitura de tua carta, 
verifiquei que atravessas uma 

12 S.D.N. - Annuncla-sc of- crise espiritual_ terrível. A tem

··~ Poucnet · qüerendo demonstrar 
a ge,ração expontanea tomou um 
liquido fermentavel e o expaz ao 
ar. Este cobriu-se de môfo e de 
bolôr, enchendo-se de grande 
quantidade de infuzorios. Pouchet 
affirmou que os poucos germens 
do ar não poderiam produ21ir 
tantos animalculos; logo muitos 
appareciam por geração exponta
nea. Mas que ingenuidade a des· 
se grande homem! Acreditar em 
geração expontanea cteante dos 
germens vit1;1es que elle 1·econhe
cia existirem no ar! 

geraçl!'~ _ espontane,a, · com~ não 
houve no seculo de Pasteur, ' po• 
demos affirmar, se:in receio do
erro, que a vide. teve começo, 
graças a um Creador. A geração 
espon-tanea, é pais -contra a razão, 

_ ~- ~SSASSINIO - Fo! assas-
'; sl;nado ,a. padf·adas,· em Mo-

r. ul,· af.~ Ir~k, o conauI dnglez. 
Sobre esse doloroao . aconteci~· 

\l!Ilento o governo do ÍÍ'âk bai• 
~ou l:oC:.~mmu.nkado seguinte: 
r'O gô've~~o do Irak :proclama 
,\sua de~;i.ppi.'ovação iior esse ihor• 

.{_trivel/~rlm~; o povo :lrakiano e 
!!os hàbltan;!',s de Mosul par.ti· 
:0.ham .. ~a. o'I\inião of.fidal sobre 
i~ neé'essldà~e de agir afim de 

{)salvaguii,rd;ar a. ~e.putação do 
t:rak_.. nessa. l8<1;Uen!a y_el cir.cums• 
"tancii:t;'~ . · . 

• ficialinente. que O gover· pesta.de da duv1~a dcsencadeou•se 
(110 peruano decidiu ,retirai·-se da em tua alma, amda_ em f_lor! Es
Socledade das Nações, ,e 1I1-esse tás dlan~e de um_ tnste d'.lemma: 
sentJdo O ministro das Relações Ou a ~e com a ignor~ncia ou o 
Exteriores desse paiz ~elegra-1 sceptic1sma com a sc1encia .. 
phou :para Genebra. Não queres renunciar á fé, mas, E' preciso ter coragem para as· 

tortura.te a idéa de que, depois severar que "a religião hoje, só 
:J3. ,VIAGEM _ communlcam de tantas lucubrações e de tantas ainda se e1wontra entre aquelles 

de Bombaim. ia chegada conquistas brilhantes no Institu· que, não tendo um conhecimento Allucinado pela .idéa da gera. 
áquella ddade da· :j:ndia. do sr. to que frequentas, não passas de sufficiente dos phenomenos natu. ção espontanea, Pouchet tomou 
'Von Schacht, eic-presidente do uma pobre ignorante, porque crês raes precisam recorrer á existen• um liquido fermentavel, ferveu-

Ha aiÍida uma theoria que de•. 
fende a origem cosmica da vida. 
Diz ella que o germem vital V.tio 
dos astros, por meio de metê:S .. 
ros. . . . Esta fantasia sclen:tificar 
fica muito. bem ao som qa musi .. 
ca que "um passarinho maravi:. 
lhoso" transroittiu aos chlne.zes 
da antiguidade. . • Não achas? 
Qualquer creança perguntaria:' 
.Quem escondeu a vida nos astros? 
Quem enslnÓu a musica áquelle 
maravilhoso passaro chine~z "Reichsbank", que tenciona :pas- na exlstencia df Deus. eia de um Deµs para explica!.os". o, esterllisau-o, collocou·o, depois, 

sar alll alguns. dias,_· antes de Recorreste a mim, á prorura Esta affirmação é ousada de em contacto com o ar purificado Não vale a· pena nos~·deterriíos 
eegulr !Para. Calcutá. de bonança, Com a graça de Deus mais porque se insurge contra a e, não havendo germens quer no nesta theoria que não serve nem 

o sr. Sch,a;cht declarou t).ue espero· que, finda' â leitura desta, Historia e contra o testemu11ho liquido, quer no ar, verificou-se, para creanças. Ella, apenas, afas• 
' · 'ri · · · · possa J"á luzir em tua alma a cer dos • 0 bio o 11 • D D de novo, o apparecimento de ani· ta ou desloca o. problema mas não -4·• NA~I.11_tc4_·.N»,o,,;. __ .;... Fol des··. !Viàjava; como ,simple turista e. . ' • .,.. s. a emao r. en-

- teza absoluta da exIS· tenc'n do n t é te t te · ma· 1culos, o que parec1·a, confi•·- o resolve. · ,coberto ai.a '.Argentina; -um que ,a sua permanencia nas ln· ""' er , que pro s an , exam1. .-
t,..,•-- d · d1·a· 8 não f1"nha. l!lenhuma ,s1·gn1·• 01·eadar. .nando a opinião religiosa de 300 mar a these de Pouchet. . Outra theoria' moderna cansl"" ,.,, ... uo e. !Propaganda nazista, '" 
p:-am~fi_'c~o.,'6m variais provj~c_ias .fie.ação política ou comme1·ci_al,' Anà;lysa, comm!go, a retumban• sabios que viveram nos ultimos Pasteur demonstrou a causa dos dera a Vida como uni.a energia 
~a irepubI~ce. aimltro~he. Foram te proposição da "alta autoridade quatrocentos annos, concluiu que erros de Pouchet, provando que cosmica eterna que se manifesta 
tr. "' · · · · · t · " · 1" t' '92% delles attestam a ex!stencia· mu1·tos mlcro-bios resistem· a al- quando sâo favoraveis as c·ircuns.; ""resps_. ;o" srs. :Alf·rédo :Muller, .,:1·4· · REI VIN l>I CA ÇõES _: scien Uica , endossada pe o eu 1' • .,. . -
• .. · · .. · · de Deus A teme1·ldade da asse tlssimas temperaturas. F-ez muitas ta.nelas. · l!}h:efe· do Pa-ctldo Nai::ista da • Noticiam de Nova York illustre professor de Biologia, e ve- · • 
!A,·rgenti:ru!: _ :;:-- que ,será denun'.. que uma carta geographica im· rás que ella encerra os mais gros·· veração em torno da qual discuti· experienclas semelhantes ás de Já Spencer acreditava num:i 
jeiado e 1proces5;ado ,por crime ipressa l!la Àllemanha e ,reprodu- seiros erros. · mos chega ao extremo de fazer, seu adversario, conseguindo elimf. energia eterna e infinita da qual 
jcontr.a a· seg-u..-ºnça do Est-"o w da maioria absoluta dos genios nar, de modo absoluto, do liquido, procedem todas as cousas. Prac. •~ ""' zida rpelo "Busi:ness . e_ok", pa~. Em primeiro logar, devemos d t· t 
L e ,v_ a=.· os -eleme· nto~. l!laz•.-•-s· . e 4 seculos, um feixe de igno- todas os germens, Pasteur teve icamen e, essa energia eterna e r ... - """"" ,rece indicar que a Allem,a.nha agir, com muita prudencia, dian· · r· ·t á 
t@ntre estes acna~se tiina baila· :reivindica colonias na .A:merica te das verdades scientificai;, por• rantcs. · ainda o cuidado de fazer penetrar m 1m a, qual accrescentaria, 
.
• ,·ir. !na de cabar""', que fazi·a ."'~º·. do Sul. Tranquillisa-te, pois, minha o ar puro no balão de experlen- nios outros attributos divmos, é "" ,,. que_ -innumeras são as contradl· D 
:a>aganda ,por esse modo. Circu· r , . amiga, e felicita.te, por teres a eia, por um tubo de platina, bas• eus que por ser incompativel 
!aos e.Jlemães "'rocuram encaro- .. Ó. dÕêünien{Õque traz a men· ções da sc!encia. Foram elhs que te'l lado: Pasteur, Bossuet, Féné• tante quente para matar os ger. com a theorj'a materialista, appa. 

,,. • "t d' ·t i levaram Bernard Shaw a excla· 1 . 
JPa, r os acontecimentos, allegan· çao emos O rrei O de colon • on, Lamartine, Victor Hugo, roens na passagem. o liquido não rece, lIDpropriamente, sob outra 

sar", accentua que ~ trindade mar:_ "Eu tive_ fé_ na sciencia, 00• ch·ateaubr1·and Ro N difi o nome 
l
ldo _ serem os documentos·:_apocrl- = , usseau, ew. se mo cou. • 

de Tobago, lllas Antilhas foram mo Jamais fanat1co algum a teve ton Lapl E ·1· F -~ s· 
'lP, _hos. , , ace, m1 10 err1t::re, Na· Pasteur multiplicou as expe- 1 essa energia é eterna, penso 

Povoadas lllo decimo secu1o, !Pºrl nas su_as crenças religiosas, pois, polea-o I A . L F t . u é , gassiz, a on ame, riencias, Convid_ou seu· adversaria e , necessaria, isto é, tem em 

5 colonos 'Vindos do ducado de por causa da sciencia, cooperei Laco d · s t PI t · i BRA'SIL~IRO o illovo · r arre, ocra es, a ão, Aris• para uma prova diante de uma s a. _propria razão de ser. Parece-
• - Coµr!ànde, Em ,rela_ "ão á Ven·e- para destruir_ a f_é de milhões de toteles Cicer Kl - B 
· Reitor do Colleglo Pontifi- " 0, eper, acon, commissão J·u1gadora. Mas .•. no me que assim pensando esses zuela, o "'eographo alie mão -se crentes. A sciencia, na qu_ al acre• Darwi·n R b · d 

;leio ;Brasileiro, Pe. Marcel Re· "" , 0 espierre, Comte, dia aprazado, Pouchet n~o com- mo ernos nada mais fi:izem que ·limita a ~ecordar que uma fa- ditei, foi á bancarrota. E, agora, vant Ed" E'f 1 " d! i · 
:tnaud e o (llOVo ministro, Padre lh im • ~,., _, isan e 1 e, pari). citar, p_ areceu, nem mandou represen- v msar essa energia cosmica pa-imiUa. allemã. originaria de Angs- o ae para m e vede a grande entr·e d h .iJoão de Castro, chegaram -a os gran es omens da hu• tantes. ra não falar em Peus. bourg, alli -se !nstallou no 16. 0 tragedla de um atheu que perdeu man'd d 
;Roma, !Procedentes de Genova. seculo. a "sua" fé". Agir com pruden. l a e, apenas alguns daquel· Atiraram.se contra o grande Como vês, todas as theorias 
""o~nm ordenados lllo d1'a 8. ·"'·'P-, les que são mais familiares aos b sobre a v1·cta sem Deus sa-0 ab "'· ·~ " eia, diante das affirmações scien• emfeitor da humanidade,. Bas• ' - , • 
... a -o- -'·lloa de São João de La- Convem notar que os nomes estudantes. surdas cont1·ar1·as , - b ,... =• · tificas é, para mim, não acceitar tian, Fremy e Trecul; sendo tci- ' - ª razao, e .. 
,ttrão, quatro alumnos do mesmo desses territorios estão impres- 0 que a sciencia dieta, contra a Quanto mais intel!lgente o ho· dos derrotados pelas experiencias cos sem sahida. 
~~o}legio, -sos ,oom letras go.ticas, destina- razão. E' preciso, sobretudo, não mem tanto maior deve ser sua fé. de Pasteur. Não quero alongar.me demais, 
1 das a pôr em .relevo o .seu ca- generalisar opiniões esporádicas, Eu não posso admittir um homem Hacckel, grande biplogista alle- por isso, vou ap:resentar.te ~s se• 
~- lMMIGRANTES - Embar- rarter ,germanico. como a que apresentou teu egre. intelligente, sem 'fé. A fé é um mão, "decreta" a geração expon. guintes conclusões: 
, • icaram em La Rochelle, illo gi~ mestre. De que vale a opinião acto da inte!ligencia e da vontade, tanea, nas profundidades abys- 1.0 

- A sciencia nas diz que 
r"Relna dei Pacificq", para a 15 DEFESA - Os círculos de uma unica autoridade si, con- porque o movimento primeiro pa. maes do oceano, onde existem os houve uma época que a vidà não 
i!America do Sul, 250 israelitas, • officiaes -egy.pcios de Lon- tra ella, se levantam milhares de ra a fé é graça que Deus a nln· organismos mais simples que se exii;~ia sobre a _terra. . 
jrvindos da :A.l!emanha e da o,res informam que deverá .che- vozes? guem nega. O lntelligente só não possam imaginar tão simples que, 2- - A vida manifestou-se 
,f.rcheque-Slov1:1.quia, · São ouasi -gar ao -Oa.iro, ,por estes clias, o "O desconhecido na natureza tem fé, quando l;vra em seu co. ao vt!" de Hacckel, derivava·m.se l sobre a terra _e~ _uma epoca mui• 
.lodos jovens. s.r. N<lssa.n Pachá, embaixador ração O incendio do orgulho, que e_spontaneamente de compostos I to remota __ diffic1l de ser fixada 

u. HOSP,fi:DE O embai. 
· xador do Brasil em Lon· 
;ares, como decano do Cor,po Di
J>lomatico e a sra. Regis de Oli
tyeira, ,serão !hospedes dos sobe
;!ranos no castello de :W)udsor, 
lJlQ dµi, 14 deste mez, 

foi a causa do apparecimento da Ih - -
do Egy.pto ;;,m_ Londres,_ encar- e nao permitte a submissão vo- inorganicos. A esses seres cha- co_m P_1·eci~a_o, porque os dados da. religião e dâ' fé na existencia de I t · · - -
-regado de ,conferenciar com o ,, un ana a autoridade de Deus mou d_e moneras e na monera diz sciencia sao contradictorllils, Deus • declara o scientista. 1 t 
governo de seu ·paiz a respeito reve an e. elle todo o ser vivo tem sua ori. 3.0 - A materia inorganlca· 
da situação' resultante da acção Sem falar da revelação sobre- Tu me perguntas si 1·ealmente, gem: o verme como o quadrupede, não pode procjuzir a vida porque 
da Italia contra a Albania. As natural, de facto, diante do mys- se pode ctar uma demonstração o anthropopitheco do passado é absurdo julgar-se que a mate. 

terlo das cousas e dos limites da scientifica da existencia de Deus. como o homem genio do futuro'. ria inerte possa transmitir a vida 

Q lJEATIFICAÇÃO - A 
,P• ,Cong.r-egação dos Ritos 
\1t-eunfr13e-á. ino dia 2 de Ma\o 
ÍProXPI'IÔ: ,-com ,a presença do Pa
)pa. iie.1:ii ~xamf.nar defini'tiva-

1,lineníe P~. :;milagres !Propostos [)a
\lra ià. _ i))êàtificação do veneravel !fl:~ de ,J.acobis, ,primeiro vi-

_,..._ ___________ _ 
:OR. MARCOS VINIC!O 

MOREIRA 
~ 

Voiiiinunica que transferiu seu 
consultorio medico para á Rua 
Xavier de 'l'.oledo, 98, 4.0 andar, 
dãs 4 ãs 6 horas, onde estará a 
disposição dos clientes, collegai; e 
amigos. 

~ ~LHORES PREÇOS. 
E A MELHOR QUALIDADE 

·;~Çénerõs ,alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas •'•1• 

Biscou tos 
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íMll.NTEIGA; "B"ANDEIR"'A.-NTE" 
---·-- ·- - - · :(A nata das manteigas) 

razão humana, o homem recorreu Mais feliz do que Bernard · Suas experiencias nada provam, - uma perfeiç·ão que não tem, 
ª um Creador. Shaw, porque creio primeiro em mas, o seu genio de sclentlsta O Seria a€tribuir a uma causa cega 

Não haverá, porém, mais mis• Deus e, depois nos verqadeiros sa. affirma. Agindo esta forma dlc- um effeito intelligente. 
terios na natureza?! Porque ger. bios, e não vejo contradicção ne. tatori~l, o eminente blologo se. Sê feliz e tem sempre a aurora 
mina a minuscula semente e per. nhuma entre fé e a sciencia, pen. gu~. Justa~ent~, o methodo in· 1 na alma! Crê e espera, pacien. 
manece immutavel o grão de so poder dar.te a prova solicitada verso da i.c_1encia. • temente, o dia em .. que face a 
areia? Porque tem vida aquella São muitos os argumentos: ha o~ A expenencia sc!entifica de face conhecerás esse Deus lnfini• 
e é inerte este? de ~etaphysica (sciencia das pri- Pasteur nega. á materia inorganl. to e eterno que, envolto ~m mis. 

Sem duvida, a sciencia desco. lroeiras causas e dos primeiros ea a possl~illdade de produzir a terias, não pode, de facto, caber 
briu as leis que regero os pheno- princípios), os de ordem physica .vida. As els da natureza são nos limitres da pequenina e orgu. 
menos da natureza. Mas porque e os de 0rdem moral, no terreno const~ntes no tempo e no espaço, lhosa intelligencia humana. 
descobriu as leis pode attribuir da sciencia da felicidade. Si hoJe, mesmo com os modernos Conta, sem_pre com a amizade 
a si o direito de legisladora? Não Não me send0 possivel, nos li- progressos da sciencia, não ha de tua irmã em 'Maria, Violeta. 
é justament d i d mi~~s_ de uma epistola, desenvoI- •·11111ci111111111 · 

e epo s a descaber- ve_r. tao vasta argumentaça-o, a' pre- ~- UIDIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIJlillrntllllllllllllllllllllllllC!IIIIIJl_ll!IC~IIIIIIIIIIIICllllllllllll!Clllllllllllll .. -" ta dessas leis extraordinarias que e .,,. 
se torna mais precisa a idéa de sentar.te~ei uma unica; prova i§ A lf • t • -·- li E , e 
um Legislador? ::n~~~\;e!si~~~:~: r;~ªi!~ ;;_;_

1 

a Ia a na /. s p e . .r a n ç a111 
__ ! 

Acha a "alta autoridade" que _mestre, que pontifica, na cathe- g, . . --
conhecer e explicar a causa na- d à 
tura1 de todos os phenomenos ou r D de :iologia. . i .[~RNOS em Caseíniràs nacionaes e extrangeiras ; 
dos elementos que os constituem? e on e vem ª vidaP s ""' i>}eganteme t t d b 0 
Si o principio de causalidade é . Como se explica o .phenomeno 1 ~ \ ~ n e execu a OStl ~o medida em s 
um postulado da razão humana vital? . . 1 . _ 10 PRESTAÇõES se.m alteração de preço i ~:i :eJ;ft~~rá u~:ss:er~es:~;;:~ umA t!~~~c~m in:~~~\~d~u~ ~~~;: 

1
;; ª-" ~~ Ço.11sola.ção.~ lffe,~ -Te!. t.l·.7-Q34; ·-- So PAULO 1 

de co1.1sas? Não ha, pois, outro estava em fusão. A vida não era ~ , § 
caminho a seguir: chegaremos, possivel sobre ella. Depois, a vida · _ X , § 

:~~~:s::e:~~ ªm~!: p~:!tº~~ ::º~~ni!:~1~1~ nv~v!er~~ s;;:ciu~;, 1 It t-la C6nso1âçãô, 156 ~ Phone 4-7034 i 
-~ ~-~'~l\.Q.Qt ll!'Ji)timti~l.lllp AU.· da IAAW~ ~nçr~11.nJc11,f · P.,r111;.......... - , s 
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INIRE A CRUZ E 

· E'; .pouco i>rovavel que haJa , qualquer ataque das p9tenclas 
· totalltarias, dadas as garantias , offerecidas por ChafI1berlain· e 
·Daladier, salvo quanto á Yugo-Slavia, da qual pouco se. fala. Por 
emquanto é · provavel que os estados totalitarios .se · retrahiarn. 

Anno XII São Paulo, 16 de Abril ·de· 1939 Num. 

E' necessario, porém, dar ás garantias da França e da In-
_ gla,terra o .seu justo valor. , 

Ident.l.cas foram ellas á Tcheque-Slovaquia, ha um anno, após 
a inxa:,ão da, Austria. E a sua finalidade foi apaziguar a opinião 
:J>Ubliêa. r,evoliada. 

O· actual mappa politico· europeu 
Trahida à. sua palavra: em Munich, os chancelleres democra

';tlcos, :garantiram· · novamente as novas fronteiras tchecas. 
i . Muito mais · depressa do que se esperava eram elles de novo 
·1evadós a baterem covardemente em retirada. 
i Ante a "debacle" a opinião publica. mostrou-se alarmada em 
,ambos os paizes demecraticos. 
. 'l'alvez por. não estarem tão sujeitos ao coberto das manobras 
;maçonicas, como seus collegas francezes, varias ministros inglezes 
i,se revoltaram, abandonando o · gabinete. 
• Desde o tempo de Eduardo VIII, o triste Duque de Windsor, 
:'lll1la forte corrente germanophila se constituiu, nos bastidores da 
·polltica ingleza, chefiada pelo proprio rei, cujo lagar hoje é oc
jcupado ~or ,uma -dama aristocratica. · 
· ·E esse grupo que vê, com a maior fleugma, Hitler desferir, 
jJJll . a um, os .golpes mais rudes nos interesses._ britannicos, conta 
,com. as mais é1àràs syropathias de charnberlain. 
· Contra essa passividade se revoltaram os ministros 1nglezes, 
.-afastados do governo,, desde Eden até Lord Stanhope, hoje amea
'r_Çado do mesmo alijamento. 
, · , E' essa orientação de Chamberlain que não permltte se jul-
1gue que os estados totalitarios trahem seus compromissos por am
:;)lição e , a Franç.a e Inglaterra por covardia. 

Parece~nos, ao contrario, que Chamberlain o faz com :lm
~menso prazer, quando lh'o permitte a opinião ingleza. 
'- Que a Polonia, Rumania e Grecia procurem livrar-se de seus 
: inimigos, e peçam a Deus que as livre dos amigos do estofo de 
Chamberlain, afim de não terem o destino da '.rcheque-Slovaqula 

, e da Albania.. 

n . Missa dos juristas ém Was~ingt111l 
~elo . ju~ileu . ~a · Univerrudade 'l .• Cat~olic; 

O .Arc.eb• ispo. de Cincinnati, S. [ dadeiras leis da justiça~ as ·Íeis 
Excia.. Revma. Mons. Me Nicho- eternas e' o proprio Deus, e qu1l 
las, 'fala.ndo durante a Santa. Mis- não ouvem a voz da Igreja, mas 
sa ·ceiebrada na Universidade ca- insistem pelo contrario em querer 
tholica de Washington pelo de- destruir a civilização christã, e 
cano da Facôdade de Direito todos. os seus bens, surgem por 
Mons. Withes, poz em particular toda a parte homens esclarecidos 
relevo a importa.nela para os le- que desejam a paz, a tranquillida
gisladores, como para todos que de e o bem estar espiritual. 
se dedicam á. advocacia, de se · ~Nos paizes que abandonam Deus, 
guiarem pelo alto se·.pretendem reina a loucura e a desordem seja 
cumpril'. o seu dever perante Deus no campo da, educação e da poli-
·e os homens. · tica,. seja no do capital, e do tra- . 
,,~A America, disse, S. Excia. Rév. 
'.precisa de tal · guui. e portanto a 
iniciativa da faculdade de Direito 

: de realizar esta cerimonia religio
' j;à, na. Universidade por occasião 
·de seu jubileu lhe parecia muito 
Gpportuna., 

. Ha. .. seclilos, os juizes da França 
.Ca.thÓlica, conscios da fraqueza 
Jnunàna e desejosos de que suas 
;decisões fossem sempre justas, de
: cidira.Jn invocar o auxilio do Es
:pirito Santo, considerando ·a San
; ta -Missa fonte de luz, de força, 
.e de santidade. O Arcebispo ex-

balho. As familias sem Deus não . 
formam as nações mais fortes, 
mas as· enfraquecem. O Arcebispo 
falou em seguida em termos ri
gorosos contra o atheismo, pondo 
em relevancia a recente En
cyclica de Pio XI, e examina tam
bem os trabalhos de São Thiago 
e de Suarez, dizendo que esses 
doutores da Igreja deveriam ser 
a.presentados aos juristas afim de 
que pudessem estudai-os e com-
prehender a verdadeira natureza 
da lei; seus limites e suas funcçõe~ 
.legitimas, como tambem a respon-

, 
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Em sua allocução da Paschoa, o Santo Padre condemnou l no mappa da Europà nestes ultimos e agitados tempos. A parte' 
energicamente as violações de accordos interna.cionaes e a-fàlta.-de em· preto do mappa representa. os territorios da Allemanha. e dai 
fidelidade á. palavra dada. Não faltavam tratados internacioriaes lt~Iia ante. s das suas recentes conquistas, e as regiões assignalad<>à 

·nlicou o s1·gru"ficativo da "Red sabilidade dos legislador·es e· ma· - = .... :... · que garantissem a independencia da Austria, da Tcheque-Slovaquia 
·Mess" e como esta se iniciou em .gistrados, e concluiu dizendo que ou da Albania. No entanto, 

0 
que vimos ultimamente, com a com traços, alem de indicarem a Hespanha, ·mostram o augmento dai 

>França, passando para a lngla- o atheismo será. vencido nos nossos 
terra e dahi para a America, onde dias, por merito. da sabedoria, da política imperialista desenvolvi® pelo eixo Roma-Berlim, foi o area occupada pelos Estados totalitarios após o surto do expansio~S·• 
-todos os annos é celebrada em coragem e da persistencia de Pio mais completo e impune desrespeito a todos esses compromissos. mo italo-germanico. Até quando continuará. esse desrespeito da moral: 
Nova York na· presença de altos XI. o nosso cliché dá-nos bem uma idéa das grandes alterações feitas internaciona.l tão severamente condemnado pelo Papa? 
funcciona.rios do Estado na lgre-
. ja de Santo André. Hoje esse cer
tame é tambem observado noutros 
estados, como por exemplo New 
Jersey, California e outros. 
,. Mons. Me. Nicholas, examinou 
,êlepois a situação actual do mun
.110', ,dizendo que se não fosse a 
· presença da, inspiração divina, 
poder-se-ia crer que hoje a base 
da sociedade seria destruida. Jun
to ás !orças que combatem as ver-

Entre os presentes se encontra
vam os embaixadores e represen• 
tantes da Italla, Polonia, Hondu
ras, Salvador, União Africana me
ridional, Dinamarca etc. Entre os 
juizes presentes encontravam-se 
os de diversos estados: Arizona, 
Kansas, Velmont, lllimois, Massa
chanets, Nevada, Jawa, Indiana, 
22 deputados federaes e 17 offi
ciaes do governo de Washington. 

Mystica Nazist a e Religião 
.t'ergunta-se insistentemente á -raça, a tradição, os mortos, tudo 

qual é o conteudo da "mystica" o c:i1.1e impõe um destino sem re
nacional-soclalista. O espantoso curso. 
é que esse conteudo não existe. Eis porque esta religião é em 
Não ha senão massas que se re- ultima analise, Intolerante e mais 
sentem como taes, a favor de urna que Intolerante: não se pode mes
ostentação theatral e geometrica, mo converter-se! Se não se tem e 
em torno de um chefe que. não mesmo passado não se poderá. 
passa de sua incarnação e symbo- jámais a ella pertencer, - se não 
lo. Massas que se communicaml se tem o sangue ariano, por exem
entre si por um canto triste ou plo. Porque esta religião não ad
por um grito. mitte que "as ~o isas velhas pas-

Logo, estas religiões vagas . e saram". Ella não admitte o nÕvo 
violentas não procuram portanto · nascimento, a conversão a partir 
uma doutrina. Não tendo nascido da qual não ha mais Judeus nem 
de uma creação espiritual, de uma Gregos aos olhos do espirita. Ella 
esperança que abra o futura, ellas não pergunta: que crês? que es
não sabem 1ustificar sua existen- peras? mas ella pergunta apenas: 
cla senão pelos feitos que asseme- quaes são teus mortos? Religião 
lham as massas: a origem com- de solo e de sangue, religião san
mum, o passado. grenta e mortaí. religião das coi-

sa·s velhas mortos e enterqi.dos 
O catholiclsmo. fundou : t\lilll- so- depois de' millenarlos. iámais 

"passados", que reclamam a.ln- A éra das religiões se abre à 
da sangue, mortos, cortejos fune- nós carregada de promessas, mas 
bres, cerimonias de imprecação, tambem ,de ameaçàs. Era nova 
sacrificios propiciatorlos, o tam- para os catholicos que pensam nãQ 
tam ·dos tambores Iugubres, alu- haver mais a temer senão a. des• 
cinantes sabatts . de negros-bran- crença e a inercia. Pode ser que 
cos! descubram que o adversa.rio fa• 

Quem· não vê que tal religião natizado os desafie mais que o. 
odeia mortalmente o catholicismo I sceptico e os reconduza melhor á.. 

voltado para o perdão, o [uturo verdadeira força. Porque não é 
eterno, o ,esg'ate do peccado ori- sufficiente um vago sentimento 
ginal? religioso, vestido de um passado 

Não é um conflicto occidental, ~~c~nte, para responder á uma re
é ainda menos um confllcto poli- ig ao em sua juventude viru
tico onde irá procurar a origem lenta e esfomeada. E' preciso se 
real' das perseguições hitlerianas :eduzir as verdades solidas. A 
contra a Igreja de Christo. E' uma aquellas que nutrem a esperança. 
opposlção de natureza e de essen- e não o. medo e o odlo a.o v!zinhÕ: 
eia, radical e insuperavel; é o ni- E' preciso sobretudo, · respo~derl 
v~la_mento do destino sombrio e da melhor que o adversa.rio ao pro .. 
fe llbertadora, - das coisas fataes blema 11 ·te t -~,'I'~ 
e das "coisas esperadas", do culto que e e na resolver, este 
dos mortos e o de Deus vivo. problema de vida social, comznu .. 

. nitarla, que agora tambem se nos cledade aberta,. ligada pela espe- 1 ra unanime de ·um futuro liberta- 1 .• 

dor. "As coisás. velhas passaram, 
disse São Paulo, não ha. mais Ju
deu, nem Grego,. e tu , és rp.eu ir
mão na cidade nova si' partilhas 
de minha esperança. E tu és meu 
irmão si: a recusas; ·porque.• eu te 
espero si és meu inliplgo-,-:·::-,,-Mãs 

R e.e-o r d a G õ e~ 
dgrdddv~B 

propõem. Porque os outros ~s
ponderam mal e não , o resolve~ 
ram - os communistas e os ~·as-. 
cistas. 

o· naciónal-soclalismo-:" s~àcha; 
dan'ció ·, typo de uina cómmunl- i 

da.de regr1:;ssiya, .fundada somente . 
sobre cais.as passadas,· sobre tudo.; 
o que tein ·atraz de si e:.que não: 
_mala pode:.aer-mudado:. 9·sangue.l-
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Anno XII Direct-Or: 
PLINIO CORRll:A DE OLIVEffiA São Paulo, 23 de Abril de 1939 

Dlrect-Or- rent.e: 
FR.i).NCISCO MONTEmO MACHADO Num. 345 

P as e h o a d o s Por lntermedio do "Legionario" o Cardeal 
s. s. o 

.. _ ~lo radio aos catholicos J::lespa
nh6es, affirmou confiar nos "no
bres sentimentos catho1icos do 
chefe do Estado hespanhol", de 
anodo a que se torns , 1a Hespanha 
um Estado ,baseado nos princl
pios da justiça social e individual 
contidos nos Santos Evangelhos e 

niv.er sj ta ri o s I Copello abençoa o Brasil 

;tia, doutrina da Igreja 
Effectivamente, nenhum chefe 

iie Estado moderno tem em suas 
mãos melhores elementos' para 
realizar um Estado baseado nos 
princi;pios catholicos do que o ge
neral Franco, hoje chefe de um 
dos palzes mais catholicos, · mais 
aguerridos -e mais devotado do 
!llundo. 

· O Santo Padre espera pois, que 
D general Franco, que já guiou o 
povo hespanhol na Victoria contra 
o communismo, guie agora a Hes
panha_ na lucta contra os demais 
iniinigos de Nosso. Senhor Jesus 
Christo, que assolam hoje a Eu
ropa. Porque é essa a vocação es
tupenda do povo hespanhol: ser 
o paladino da Igreja, contra to
dos os seus adversarios: os mou
ros, protestantes, judeus, commu
nistas, desde os tempos do Cid até 
hoje. E tambem os neo pagãos de 
,hoje em diante. · 

* O telegrapho nos tem trazido a 
hoticia · de varias execuções capi
taes verificadas nestes ultimos 
dias na Hespanha, por ordem das 
~utoridades nacionalistas. 

E' preciso que a natural sensi
bilidade do publico não se deixe 
desviar por essas noticias. Esse 
~xpurgo, ordenado por via judi
ciara, constitue para a civili-
2ação uma dura obrigação, que 
9s_ nacionalista1:1 nãç>_. poderiam, 
· ..• nenhUQJ. _modo, deixar de ciun-

. : ! -~. .. .• ~.,. . . ' ·,' (;,. 
, . à~"'"''qííe a .,, .. ·. 
acio'Íit,,lista tefu ' sid · · · · _ Un . . . . :. . 

nig, na,:;r;-n' a te · 0 
· mtp O ,;Í!: e se hoje .~s, 8 horas,. na Bas1llca- chtos, ,concitando os estudantes 

1 s recen s condemna'iPes · ~- , · - t- · · · -, · ·· '· muito d id · · , .. · · de, Sao Ben o, a Communl1ao ·a•.cumprfr· o preceito da commu- • 

PASSOU POR SA·NTOS O ARCEBISPO DE BUENOS -· AlRES 
De regresso de sua viagem á 

Europa, onde foi tomar parte no 
Conclave para a eleição do novo 
Pontifice, passou por Santos Sua 
Eminencia o Cardeal Santiago 
Copello, Arcebispo P ri ma z, 
da Argentina, acompanhado do 
Exmo. Revdmo. Monsenhor Da
niel Figuerôa, parocho de S. Ni
colau. 

S. Eminencia voltou do Velho 

paz 

Mundo a bordo do "Oceania", 
que atracou no porto de Santos, 
quarta.feira ultima. Festiva re
cepção acolheu o illustre purpura
do, tendo estado a bordo do pa
quete italiano para cumprimentar 
a Sua Eminencia os Exmos. 
Rvdmos. srs. D. Paulo de Tarso 
Campos, Bispo Diocesano de San
tos, e D. José Gaspar de Affonse
ca e Silva, Bispo Titular de Bar-

Por uma 
Justiça e 

baseada na 
Caridade na 

ca; Revdmos Monsenhor Luiz 
Gonzága Rizzo, Vigario Geral da 
Diocrne de Santos, Padre Lino 
Passos, parocho da Cathedral de 
Santos, Padre Paulo Loureiro, Pa
d~e Alfredo Sampaio; srs. dr. Eu
clydes de Campos, juiz de Direi
to do município e major Julio 
Cesar de Toledo Murat, inspector 
da Policia Marítima, além de in
numeros outros representantes do 
:Revdmo. Clero Secuiar e Regu
lar, dos Collegios "Stella Maris", 
S. José, Coração de Maria, Gy. 
mnasio Santista, Filhas de Maria 
Immaculada e de varias associa
ções religiosas e Irmandades. 

O Santo Padre Pio XII dirigiu a 20 do corrente uma Carta OUVINDO SUA EMINEN:CJJA 
ao Cardeal Maglione, Secretario de Estado da Santa Sé, reco.. Sua Eminencia o cardeJ1:/bo. 
mendanclo a todos os catho-H-cos que dirijam suas preces á Vir- pello, ouvido pelos jornalistas ·que 
gem 1\farla, supplicando a paz para a humanidade. se achavam a bordo, fez elogios?.s 

Essa paz tão desejavel deve resultar da justiça e da Carida- referencias ao Brasil, dizendo ser 
de. Por esse motivo, S. S. solicita de todos os fieis especialmente particularmente agradavel ao Ar• 
das crianças, uma "cruzada de orações" para que a Providencia cebispo de Buenos Aires constatar 
afaste o perigo da guerra. São de Sua Santidade as seguintes a forte amizade · existente entre 
11ala.vras: · brasileiros e argentinos. 

"Vós, que tão estrictamente nos .ajudaes a governar a Igreja Cumprimentado pelo represen~ 
Catholica, bem sabeis quão ardentemente desejamos Invocar a tante do "Legionario",, s. Emi
Deus para que en'camlnhe a11 almas . aos sentimentos de justiça necia declarou enviar uma ben
o caridade, afim de que a tão anhelada paz chrlstã seja pro- ção especial para todos que tra
Iunda e permanent-cmente consollclada entre todas as nações e balham neste jornal, Director. 
povos, hoje tão agitad~s e preucupados". Redactores. e typographos, termi-

"Estando proxlmo o mcz de Maio, o mez cm que todos os nando por conceder-nos gentil
fieis elevam preces Santa Virgem, temos satisfação em mos- mente seu precioso autographo 
trar o mais vivo desejo, de que, sobret-ql,ll> n~sse período, se fa- com as seguintes,palavras: "POR 
çn.m preces publicas em todas as dioceses_ e parochlas para a INTERMEDIO DEL PRESTI
suplica .. indicada. Especialmente as criançàií; na primeira flora- GIOSO "LEGIONARIO" BEN~ 
ção da 'vida, devem participar dessa cruzada de preces". _DECIMOS CON PARTICULAR 

O, "LegiomÍrio" resolveu,. porisso, que. sejam. feitas orações AFECTO AL GRAN PUEBLO 
pela paz no começo ·_e no fim de, suas reuniões e esta· certo de HERMANO DEL BRASIL." (a.) 
,que o . appello . do- Pontífice será_',,~,thusl·a~ticamente at'tendido S. Card. Copello, Arzobispo de 
·por todas as nossas assoclaçõê's r!l:(igi'os_as. Bueuos Aires. 

• ' ,, •. . } 1-- ' •, 

n~Ml~·'~nô ifõélâóêiít"iPrímêiIToiiêisr~·"~ 
re uz ªli em numer-0. Pa~choal ,· d_os· Universitarios cte· nhão -Pasc:hoal.· ' · j * Sãç> Paulo. _!1!m ~eguida, -será ef- ,. Foram igualmente realizado~,. 

· t O sr. Hitler nomeou O sr. Von fec~uada uma· grande assem~t1ª var.Jqs,_-.C:irc1,1. los, de Estudos entre r 
Papen, ex_ vice _ chanceller . do de estudantes de todas as es-· os ·un1versitarios, em preparação · 

Reuional ~os- Terceiros franciscanos :· 
Reich, ex-embaixador na Austria, co!às superiores 'da . Capital. á ·Pàiíé)lba.: Esses círculos, .pre- A 
ex-director do extincto diario Em preparação á · Paschoa dos parados,,pa.rp.. os dirigentes da I= grande actualidade da Ordem., Terceira e o a1cancf1 
« Germania,. e ex-trahidor do Un!versitarios, _ef~ectuou-se na Juventu!l,/U:11,iversitaria catholi-1 
partido do Centro Allemão, em- Faculdade de D1re1to, um triduo ca,. sob a ~Irecção effectiva do 
l)aixador em Ankara. de ·conferencias, pelo Re'vmo'. Pe. Revmo. Pei :D. Paulo Pew'.osa, 
. A Visivel decadencia polltica do Fe!ix Pereira de Almeida, S. J., O. S. B., seu Assistente Eccle

(Conclue na 2." pag.) 
qu~ · foi ouvido· com grande in- . siastico, eram por esses mesmos 

. ter~sse por al¾ditorio dos mais dirigentes repetidos nas respecti-t::::============= numerosos. vas Faculdades. 

MÃ DIGESTÃO? 

Acção suave 
- e seguro 

Vêmos no nosso cliché o· jo
vem e brilhante orador sacro 

emquanto pronunciava uma das 
suas conferencias. 

As solemnidades em questão 
foram precedidas de viva e in~ 
tensa propaganda no meio . aca
demico. Por todas as Faculda• 

E' de esperar que grandes 
fructos · produza tal campanha, a 
exemplo do- anno passado, quan
do na mesma época se instalava 
officialmente a J. U. C. e em 
que chegou mesmo a se ,registrar 
aasos de 1.ª Communhão de 
universitarios. 

( a t h O li C a ~s O lí Vi a na 
Uma grande instituição culturat 1evidà á inicíativa ' . QD, Igreja 
- Em melados de 1936, eSt'u- um corpo ae alumnos cre cerca llvlana está agora empenhada na 

-&ntes sympathicos _a Moscou, so-· de 400 membros estava funccio- construcção de collosal cidade 
clalistas em geral, conseguiram, nando normalmente. universitària, cufo plano é gran
com medidas violentas, impossi- Esta audaciosa e magnüica dioso. Conta actualmente a Uni
bilitar o professorado catholico da obra da Igreja de Christo reper- versidade cerca de 700 alumnos, 
:Universidade de Antioquia de Me- cutiu maravilhosamente em- tod_a alguns dos .quaes são estrangeiros. 
dellin-Bolivla - de exercer nor- a nação amiga: ·catholicos e· ad- Alem disso· apresenta um optimo 
malmente o magisterio. Então, versarias se espantaram; uma corpo docente, o melhor do paiz, 
realizando uma aspiração digna pleiade de verdadeiros catholiéos certamente; sendo assim, sem fa
ll uma necessidade social, setenta havia fUndado uma Universidade vor algum, a universidade "lea
'e cinco alumnos e ._todo o profes- em 8 dias, emquanto O governo der" na Bolívia. 
1orado catholico da Universidade boliviano se mostrava incapaz de Esta alma magnifica . com que 
ae Antioquia romperam com esta realizar a cidade universitaria e a fé catholica presenteia a Ame
l. 15 de Setembro de 1936, e, no aJ reforma do ensino, já projecta- rica Latina é realmente uma 
inesmo dia, se instalaram em lo- dos. grande instituição, uma institui
cal doado por um catholico ge- o governo boliviano teve. pressá ção catholica e boliviana, pois 
neroso. Em uma semana obtive- em approvar os estatutos da nova . que o catholicismo e o patriotis~ 
ram o decreto do arcebispo e a 'Universidade e reconhecer sua mo são os dois grandes ideaes 
approvação do Exnio. Sr. Nuncio personalidade jurídica e seus di- da juventude universitaria da Bo-
Apostolico. Estava, portanto, fwi- plomas.. livia catholica. 

dada a Universidade Catholica. Actualmente a Univercidade ca- Essa brilhante instituição, ·que, 
Boliviana. Seu primeiro reitor, foi tholica Boliviana compõe-se de como disse o estadista colombiano 
o padre doutor Manuel José Sier- faculdade de chimica industrial Guillermo Valencia, "naci6 gi
ra, ex-reitor da Universidade de (unica no paiz) faculdade de di- gante"; desenvolve uma alma ma. 
Antioquia; 0 profe~orado todo se reito, de philosophia e letras, de ravilhosa de ápostolado: opera

commerclo e ainda escola official rios, intellectuaes, moços e moças, apresentou para lecionar gratuita-, 

mente, 
de preparatorios. A· revista "Uni- frequentam circulas onde se ex~ 
versidade Catholica Boliviana" é . põem questões sociaes, religiosas 

No arino de 1937 a· Universi- um successo franco. 
1 

e pedagogicas de A_ccão Catholi-
·~e, ~thQllCll- >-tollviana.. com A p-niversida,de Cathollea Bo- ca., 

do presente congresso, atravez da palavra do · 
Revmo. Frei Angelo Maria do Bom Conselho 

Desde sexta feira ultima, 
está. sendo realizado na Ca
pital Federal o 1.° Congresso 
Regional da Ordem Terceira 
Franciscana, neunindo, . sob 

os auspícios de Sua Eminen
cia o Cardeal D. Sebastião 
Leme, um grande numero de 
Ter.ceiros da Província Cen
tral (Rio, São Paulo e Mi
nas). 

As cerimonias religiosas 
veem se realizando na Igre
ja de Nossa Senhora do Ro
sario, e no Institui-O Nacional 
de Musica as sessões de es
tudos para os congressistas, 
Com grandes solemnidades, 
dá-se hoje o encerramento 
do Congresso. Pela nmnhã. 
será celebrada a Santa Missa 
e á tarde, na Igreja de Sant' 
Anna, haverá uma Hora 
Santa pregada por S. Excia. 
Revma. D. .José P. Alves, 
Bispo de Nictheroy. 

Desejando informar os 
seus leitores sobre as finali
dades e o alcance do presen
te congresso, o LEGIONA
RIO procurou a respeito o 
Revmo. Frei Angelo Maria 
do Bom Conselho, sacerdote 
Capuchinho ·que S. Paulo 
tanto admira e cujas prega
ções costwnam ser ouvidas 
com tanto interesse e w-ovei
to, especialmente por parte 
da mocidade maliana e uni-
versitaria. · 

NingueÍn melhor do que 
o Revmo. Frei Angelo pode
ria satisfazer aos nossos de
sejos, não só pela sua reco
nhecida aut-Oridade como 
,ainda porque s. Revma. re
cebeu a incumbencia de duas .• 
theses no Congresso em ques- .. 
tão do qual participa acom
pánhando a. delegação paulis
ta. No primeiro dia do Con
g1·esso, o Revmo. Frei Angelo 

. do . Bom Conselho usou da 
palavi:a falando ao clero se
cular, no Consistorio da Igre
ja do Rosario, e na sessão 
publica do mesmo dia, consa.-

1 

grada á christianisação da 
familia, falou S. Revma. so
bre "a vida dos conjugas Ter
ceiros". 

A OPPORTUNIDADE DO 
CONGRESSO. A ORDEM 

TERCEIRA E A ACÇÃO 
CATHOLICA 

Recebendo-nos gentilmente, 
antes de sua partida para o 
Rio, assim se expressou o 
Revmo. Frei Angelo, em res
posta ao que lhe pergunta.va
mos: 

- "E' o Congresso dos 
Terceiros Franciscanos uma 
iniciativa de muita efficacia 
e actualidade, porque, mes
mo que não tenha outro re
sultado, representará a ex
pansão do que ha de occul• 
to por ahi, nas diversas Fra
ternidades já existentes. Lem
bro-me de um Congresso 
analogo, em proporções bem 
menores, realizado em Fe
vereiro do anno passado, em 
São Paulo. Tratava-se de um •• 
movimento feito apenas pelas 
Ordens Terceiras dirigidas 

· pelos Padres Capuchinhos, e 
que se effectuou nwn só dia, 
com pouco preparo. Pois foi 
seguido com grande interesse, 
produzindo muito animo nas 
almas e um surto de verda
deira vitalidade evangélica. Tal 
precedente, bastante anima
dor, permittt_-nos esperar 
muito mais de um congres
so como este que agora se 
realiza com muit-0 maior 
preparação e com a . partici
pação de Terceiros de quasi 
todo o Brasil, especialmente 
São . Paulo, Rio e Minas. 

"E' innegavel a sua actua
lidade, nos tempos de Acção 
Catholica em que estamos. 
Lembremo-nos que, pouco · 
antes de morrer, o Santo. Pa
dre Pio XI declarou S. Fran
cfs!lO de Assis o padroeiro da 
Acção Catholica. ~ Re ·aas1m 

o fez, é por haver compre. 
hendido que na vida de São 
Francisco se encontrou a per"' 
feita realização da Acção Ca
tholica naquelles tempos,. pe
la Ordem Terceira. Pio XII 
foi Terceiro Franciscano fer
vorosissimo, desde os tempos 
do Seminario. Conheceu; pois, 
praticamente, pela sua pro
pria vida o valor da Ordein 
Terceira. Proclamou-se "ve
terano da Ordem Terceira" e 
celebrou com grande enthu
siasmo o jubileu de o'Qfo . de 
sua vestidura de 'Í'erc~iro. 
Alem disso, anjos de.·as<i~nder 
ao Cardinalato, foi, em Roma, 
Director de varios nucleos da 
Ordem Terceira da Peniten
cia, dando-lhes um· grande 
desenvolvimento~ 

A ORDEM. TERCEJRA E A 
REFORM~ DA S()C~EPADE 

"Como Pio XI, Leão XIII 
foi tambem um enthusiasta 
da Ordem Terceira, i:tão ~e 
cançando de recommendal-a 
vivamente aos fieis, e accc~
tuando que o fazia tendo em 
vista os males de q~e a so- . 
ciedade hoje padece. A Or
dem Terc~ira, dizia Leão XIII 
é a minha grande reforma so
cial, "e o meio mais efficáz 
para conduzir os homens , , 

observancia verdadeira e so
lida do Evangelho. E' ainda 
a vida . christã bem compré
hendida. Foi uma inspiração 
divina que nos inipelliu : a 
proclamar S. Francisco ad
vogado contra as calamidades 
e desgraças presentes e apon
tar na Ordem 3.ª a regen~
ração da. sociedade." O gran
de Pontifica recommendava 
ainda a Ordem Terceira como 
de grande vantagem para o 
clero secular e dizia que não 
trocava a purpura cardinali
cia pelo simples habito da Or-

. dem Terceira como de ~ra11-, 
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Em 1937, s. Em. o Cardeal 
\!>acelli escrevia aos jicistas b,+ 
gas a seguinte carta, em nome 
do Santo Padre: 

"Emquanto que · em_ nossos 
·' ~ -'dias, ·em· face da, ~tasia das 

mass·as operarias, arrastada ,;por 
ideologias e promessas fala.cio· 
1Sas, as melhores energias do 
,Clero e da Acção Catholica tra.
:balham com enthusiasmo na, .cs
T.>hera -social para reconduzir 
estas massas a seus deveres 

O facto que domina o pano
rama religioso de todas as pha
ses da historia brasileira é a 
ausencia absoluta de quaesquer 
movimentos hereticos de impor
tancia. Tivemos, é certo, acti
vidades heterodoxas em nosso 
Paiz. Mas, sempre que Roma 
as condemnou, perderam ellas 
as raizes no espírito nacional. 
Foi este o caso do jansenismo, 
como de muitas outras doutri
nas que grassaram entre nós 
durante algum tempo, mas que 
não puderam sobreviver á con-
demnação da Igreja, Quanto 
aos movimentos explicitamente 
anti-catholicos, nunca passaram 
de pequenas seitas -sem impor
tancia, que sentem tão bem a 
sua propria impotencia que pro
curafu arrastar as massas, não 
por meio do ataqüe aberto ccm
tra a Igreja mas fingindo uma 
intima afinidade doutrinaria 
com esta. E' este o caso, en- . 
tre outros, da famosa Igreja 
Catholica Brasileira do sr. Sa
lomão Ferraz, o qual sente tão 
bem que é só em nome do Ca
tholicismo que ós brasileiros se 
levantam, que procura assumir. 
para a sua igrejóla ares de ca~, 
tholicidade com - que embair o 
povo. E' esta uma curiosa e in-
vol untaria homenagem que os 

:CEGION'.ARIO 

providencial a desempenhar, 
uma vez que elia se destina "a 
promover e entreter a vida so
brenatural, primeiramente e 
principalmente entre os pro
prios catholicos ". (Memoran
dum do Cardeal Pizzardo publi
cado a 24 de Julho p. p. no "Ca• 
tholic Herald "). 

Como, in(JubitaveJmente, · o 
indifferentismo e o confusionis- \ 
mo religios.o aUment:3.40.13 !):ri,n~ . 

prementê tarefa da Acção ca ... 
tholica. , 

Penso qrte não séria: superíluâ 
:Unia -ennumeraçi'\o synthetica 
das razões que ~stribam este 
ponto de v.ista. E' o que, sêm 
maiores pr,eten.sões, ' off ereço 
hoje á apredaç~o q,os Ie~l9[tlS, 
. "L .· . '' o 40... eg1onar10 'e•.\,, 

I - Devem os ni"efubfos da 
1Accão Catholicà., de accordo 
cori'.i todos os documentos pon· 
tificios, ser dotados de uma _pre.
paração e formação eff ect~y-a.._, 
mente i:igorosa e esmernqa_, , 

Plínio CORRlll' DE OLIVEIRA II -- 'além desse motivo rns~ 
pirado na propria essencia da 
Acção Catholica, cumpre lem

Se I eJ.c a o 
e formação 
IJi@IIS@l&i V. 

brar que a expansão e efficien• 
eia do apostolado destar não se
rão préjudicadas por um au· 
:thentico rigor na formação de 
seus membros; pelo contrario, 
a efficacia do Apostolado está 
na razão direct~ da formação 
espiritual dos t:j'ue o exercem, 
pelo que só poderá lucrar a 
Acção Catholica ~o'rn: um rigot 

- . OM :;' prud~;mte na ~Cl:O.JJssão ~e SeUf~ 
· !lleÍnbros; 

protestantes prestam inadver- cipaimente pela ígnotarícia: do 
tidamente, e a todo momento, Cathecismo, constituem os fac
a . força do Catholicismo no tores profundos da situação re-
Brasil. 

0 

,. ligiosa em que nos encontramos, 

'r III - quê, de mais à mals, 
b apostolado exercido nas filei-
1·as da Acção Cathql~a requer 
uma formação esfiecializada, 
que difficilmente póde ser obti· 
da f óra deÚa, maximé em se 
tratando de pessôas que jamais 
pertenceram a outr.~s as_so~i.f!-r 

Entretanto, si o Brasil é um 
povo inteiramente catholico no 
sentido numerico da palavra 
é forçoso reconhecer que elle 
não é totalmente catholico na 
sua vida política, economica, in
tellectual, artista e social. Esta 
yerjficação serve para definir 
com irleêíisavel 'clátéza' -O ~ro
blema religioso do Brasil; Não 
devemos considerar como a pri
meira de nossas questões a con
versão elos atheus, protestantes 
e espíritas que por aqui se en
contrem. A nossa verdadeira 
lucta deve ser J)€1o avivamento 
e esclarecimento da Fé catholi
ca já professada por nosso povo. 
A catholização dos catholicos é 
o primeiro e o maior de nossos 
problemas na ordem pratica, e 

: p.wa a solução deste problema a 
Acção Catholica tem um pa,pel 

·, a Acção Catholica deve <lesem
: penhar antes de tudo a missão, 

providencial de ser um defini-
dor de limites, marcando niti
damente a differença que exis
te entre tudo que é catholico e 
anti-catholico, tomando por le
ma, no Brasil particularmente, 
a affirmação de Nosso Senhor: 
'"Quem não fôr por mim é con~ 

'Jr~,.1,1:1,i~: ~ \ • ·~ "'ie' ~· ·rl"l"f,,.'" !h-·~ 'i· 
J: * * * f ,· -· 

' . 
.8sta: n;iissão, a Acção Catno-

lica só a poderá realizar conve
nientemente na medída em que 
ella f ôr real e authenticamente 
uma arregimentação de catholi
éos de escol, em cujas fileiras 
não se encontrem senão elemen
tos cuidadosamênte selecciona
dos. A rigorosa selecção e pri
morada formação de seus mem
]Jros é hoje a primeira e mais 

ções religiosas; . , . · · - · · 
;.,:. . : .,:,,7'. .. ' 

. IV - que o compi'õmisso dà, 
'.Acção Catholica, pelas graves 
obrigações que impõe, e pelo ac
cesso que <;lá ás fileiras da mili
cia universal fundada por Pio 
,XI, deve normalmente ser a CO• 

roação e o termo final da for. 
m~o ~,ª119f2At~st ;,..- }~ n,j-9 

· ·~e1í J)f-0 . · . .,. s'' ~ · · ' 11 ' lf. .·· ··· · , · 

V -- que as: conctíções locáês 
da Archidiocese de São Pau1o, 
dado o grande surto de vida re .. 
ligiosa que aqui se observa, per
mittem, dentro das exigencias 
acima formuladas, a organiza
çãq de fortes e pujantes nucleos 
de Acção CathoJica, não existin
do qualquer das circumstancias 
locaes que, em outras Dioceses; 
podem, talv€z, sugge:11ir tempo-

_. rariamente uma orientação di-
:versa. 

--.:,,oi;, .. ":".-.'"========================================== 

CATHOLICOS 

C0NTI, 

NUAÇÃO, 

DA 1.~ 

J'AQINA, 

sr. Von Paperi. está potico ã i;Jou-. 
co punindo a 'este por sua trahi
ção ao ~~rtictàº\io Cefitró, àflm 
dé que ~ublsse ao goverhó <> sr., 
Hitler. Depois de vice-chanceller 
fot descendo de pq~to até ser ago-
ta nomeado etnlJàixador ém Ah .. ·, 
kàr.a. · · · ' 

E' ilàtural o qí.l,!J com elle acon., 
tece, pofu, os pr/>prJps ~neficla. 

. ~os por ~à. t~ài'Íiç:~.~ ~ml?re têm: 
tepugnancia peios tràliidores. 

* Continua à sér illtenslficada ~! 
· intoxica.ção do povo a,1~$,ão pe- · 

las doutrinas pll:gãs e· anti-nazis
tas. Ainda agorà foi pos'tà a ven ... 
da na Allemapha uma edição es
pecial de 5.000.ÓÓÓ de éxeµipiares 
do "Mein Kampf" do si'~ Hitler.· 

' '* o Conselho F'éderal da Sulssai · 
demontsou uma perfeita compre• 
hensão dos seus devere$ ao res
ponder a uma interpellação es .. : 
cripta do Parlamento sobre a pos .. 
sibilidade de serem reatadas as 
relações suisso-sovieticas. 

E' a seguinte a resposta do go- o; 

verno súlsso: 
"Não partµha,hdo da i).lusão dei, 

que o reinicio cias i:eiações diplo .. · 
maticas éoni a U. B.. S. S. teriai 
como effeito abrir novos merca ... 
dos ás nossas exportações, o Con,. 
selho Federal pensa que, para: te .. 
solver esse problema, . considera--: 
ções de ordem economica não são' 
determinantes. De um modo ge• 
ral, repete que se sentirip. feliz se 
as circumstancias lhe permittis-i sem renovar as relações normaes 
com o governo de um grande 
o exemplo de todos os outros go .. ' 
paiz, se tivesse a certeza de que· 
vernos com os quaes mantêm re
lações diplomaticas, o governo da: 
U. R. S. S. se abstivesse de sa 
envolver nas questões de politica.. 
interna. O ci.ecimo oitavo con .. : 
gresso do Partido Communista re
unido em Moscou de 9 a 2i de 
Março e que provou uma ve21 
mais .ª identidade eijste~te eJtr~: ". 

;t, ~rno da U.~ • .s. $ .. e,.: ~ , 
;"Comintern",' déllÍÔi:istrã/comtu ... ' ' 
do, que tal não aconteceria." 
· o mais interessante é que o 
Conselho demonstra dessa ·forma. 
que as propaladas vantagens eco• 
nomicas das relações com a Rus• 
sia não passam absolutamente de 
Ulusões, e seu unico fim é à pro .. 
paganda política . 

Depois disso, porque qtie o sr, 
Hitler mantem relações dipióma•., 
ticas com a Russia, . .. 

;;L' 

A Françâ recolheu ifoi:ante ai 
revolução hespanhola grande nu• 
mero de refugiados governistas 
que foram concentrados em varios 
pontos de seu territorio. 

Depois de pouco tempo a: poll• 
eia franceza não tinha mãos a 
medir, para evitar assaltos, rou• 
bos, e um numero immenso · de 
actos criminosos praticados pelos 

i refugiados. 

christãos, acontece -muitas vezes 
que não se dá muita impo1•tan
. i:::j,a. aos resultados menos effi
JCazes da burguezia -e das das
Ges medias, por causa da illu· 
são em que se cahe de que a sua 
mecessidade é menor e que lhes 

: é mais facil a asslstencia reli· 
_,giosa. Entretanto, a necessida
[de e a urgencia deste apostola
. do são igualmente importantes, 
;.]Porque as ruínas da increduli
.o<fade e dos novos costumes pa· 
:gãos tambem -se encontram nes
'•tas classes, e, ,mesmo, numa 
·,:!Proporção inquietante; além dis
$0; ,o _exemplo que ellas dão, 
•,para o bem ou para o mal, tem 
ic.onséquencio.s incalcul'aveis '.)_)ara 
sa religião e e. moralidade das 
~lasses operarias." 
' -.1Uma das consequencias desta 
JCar~ foi A, ireu_niüo de ,um con-

· Isso nos faz lembrar a fabula: 

Co·morent · EXCLUSIVAMENTE sun.s J0ias e seu~ :e~_ç_s~9t~~ n~ ~-o.nliecig,a ~ib:a~ ~~~1:t~\ ~~;Zi:Ct!ne h~~ ,_, 
'mem encontrou uma cobra quasl 
morta de frio e compadecido, co1 ... : :jgffi~Jiéíst~ é;~"'M:ontreai::-Ca

t#lá:~ã,;:..q'ti=e" fo[ 'tê"võ:êiõ" a'"'.effelto 
Jàe25ã°0°28 -ai1Feverefrõ p. p~ o 
J>rincipal objectivo foi a forma
.j!:ão daquelles g:ue devem, futu
(1:'áménte, dirigir o ,paiz, 

! ;Eta ,cert!a.s ídéas que, ipor mui-

J.Q~Lll,\IllA. 

CASA CASTRO 
OFFICINAS- PROPRIAS 

. !ocou~a no peito, afim de rêani-· 
mal-a com o calor de seu corpo. 
A cobra, logo que se reanimou, a; 
primeira cousa que fez, foi inor~ 
der o homem. · 

'to iPropagada.s, a.1;0,bam íJ:l-01' pe
:lli.êtrar ,nos -esptritos que ~he se
à'iàfn os ,ma.is a.vessos; essas 
'ildéas .são quas! que .respirad~s 
:jcóm o· ar. Coi<:10. semelho.nte 
','é.conteceu com 0, vregaçfto so· 

Assim a França. Agora ena pa~ · 
ga o beneficio feito a homens in .... 
dignos qe serem soccorridos, a TI J\; !15 D E. NO Yj EM B R O N.º 2 6 '(Esquina cta: Rua A,p.chi~til) .. . ..... , 

:Unicos concessionarios dos AFAMADOS 

·-cialista e communista sob.-c a 
_!Supre.macia dl!l dasse opct·a ria 
·íem ,relação ás demais. At,~ ca
·lholicos acábaram [)Or acceital
:·a,- ,senão explicita, pelo menos 
.§mplicit!a.mente. E' verdade que 
iludo .predispunha a isso: aqucl

·ie. clamorosa apostasia .collccti
lVa, que .reclamava .remedio ur
,gente; .a situação de monstruo
lta injustiçe. na distribuição <las 
,vantagens e dos encargos -so

seu trabalho, aquelle que o ex
plora está sacrificando os pro
prios bens espirituaes, que são 
infinitll,mentc mais importantes. 
Além disso, desde que a socie
dade ,suppõe necessariamente 
uma hierarchia ·interior, as das
ses dirigentes têm ,realmente 
uma sobrelevancia, não só em 
razão da dignidade, mas to.m
bem da utilidade. Assim, é. do 

iclaes, que feria itnmedio.tamen- maior interesse social que essas 
Je o sentimento de -caridade dos classes funccionem normalmen
eatholicos bem formados. te, .pois, sem isso, não ha equi-

Entretanto, a classe operaria librio possível. Sempre continua 
não vale .mais do que a bur· verdadeiro o adagio: as socieda
.àueza. se ha uma situação ini- des serão o qu,e forem as suas 
~ua, em que a ultima ,prejudica élites. 
a primeira, ambas devem mere· E' :preciso, tambem, i)Or ou
eer a attenção do apostolado -ca- tro lado, não interpretar de um 
f;bollco; tambem, pois, a burguezia, modo materi,a!ista aquella -pas
porque, . se o trabalhador é ex- sagem, segundo a quo.l a Re. 

pobres. Nosso Senhor Jesus 
Christo não desdenhou arreba· 
nhar pessoas ,ricas e de· posição; 
preoccupou-se mesmo, extraordi· 
namente, -em ,converter a, ·aristo· 
cracia ,sacerdotal e Iaica de Is· 
rael. E, é faci! de ver pelos 
Evangelhos,se .as massas popu
lares não adherira.m completa• 
mente ao Salvador, foi em parte 
por causa da influencia contraria e 
preponderante daquella aristo• 
era.eia. Foi assim que o povo es, 
co1hido veiu a crucificar o Mes
sias. A pobreza dos mélnbros 
da Igreja não consiste formal
mente na co.rencia dos bens ma· 
teriaes, mas na abnegação de si 
mesmo, n,a; perfeita humildade, 
que não é apan!i,gio de classe ne-

f,ÍP~4~ D,ó I..:'.~?.M> J:D,a!ç,ri~l de . ~~;ião Ca!holica 6 ~ religião dos . nhuma1 

re!bgios "ELECTR.A," 
A· 

·Festa de Nossa. 
Senhora t!~_.,_Bon,: 

C(Jnsélho 
,_._ . .-:::::;;:; :{ ~ 

Tn,JÓU0''.•'DE PREGAÇÕES DO. 
•: /':'REVMÔ: F-ADRE FÊL1X 

P_ERÊI'.RA D~,:ÂLMEIDA 

A exemp10 ao que . se costu .. 
ma realizar· nos anncis anterio-.. 
r,es será effectuado no Collegio. 
São Luiz um triduo prepará.to-: 
rio para a festa de Nossa Se"I' 
nhora áo Bom Conselho ... 

Pregará, no tríduo, o Revmo/ . 
Padre Felix Pereira de Almeida~ 
tendo inicio suas praticas logo. 
após o terço que será. rezado áa 
20,15 horas, dos dias 23, 24 e · 
25 do corrente. 

No dia 26, festa de Nossa Se-. 
nhora do Bom Conselho, árt 
mesmas horas, dar-se-á o encer .. , 
ramento -~ recç,Pção de C.º~gF~.J 

'l ~-~.Hº.~.ii 

·1 

> 
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Hepacbolan XAVIER C OL L E'C TA 
t0NTINUAÇAO 

Compõe-se a collecta de qU:à.. Iectà, ô diacoi:io d!z!a ao povo: dos llombros. ' 
Jro partes: "Flectamus genua" e os fieis Essa rubrica tem por fim pre-

a) A invocação: Dew.~- oravam de joelhos até que rece- venir para que não haja exag-
potens, sempiterne Deus, etc. bessem ordem de se levantar - gero, o que seria ridículo. Quan-

b) Ha em geral uma cómme- "levate", Ainda nos restam uns do rezamos com humildade e 
tnoração do mysterio do dia, glo- vest!gios deste antlgo rito nas modestia, muito melhor eleva
rificaçâo ou narração de um fel- ínlssas, em certos dias de je- mos a Deus nossa prece er
to espt'!cial do santo, á guiza de jum. Como, porém, ha muito guendo um pouco as mãos mas 
louvor ou acção de graças. tempo o povo não fica de joe- 1 com modetação e dignidade. 

lhos, neste momento não se faz Esta posição é muito apropria-
c) Apetição que vem logo :majs um intervallo entre o Flcc- da a augmentar a piedade do, 

a.pós e unida á ··commemoração· tamus genua e o J:,evate. Mal o padre e a edificação dos assis-' 
precedente. sacerdote ou o diacono nas mis- tentes. E' tão natural que foi: 

d) A conclusão: "Per domi-· .sas cantadas acabam de mandar logo posta em pratica por to- . 
. bll.'!1!,, , , cto." ·que se dobre o joelho o minis- dos os povos. ' 

tro ou o subdiacono respo~de Quando Amalec combatl11, con- 1 

~-'. 

Com relàção aos nomes dos·r 
santos contidos nas orações con
vém notar que não se dizem os 
:cognomes e a patria dos santos. 
:Exceptua-se Maria "Magdalena ". 
. Este ultimo nome que é o de sua 
·patria foi introduzido na oração 
do Missal typico de 1920, coin o 
fim de cvitàr confusões entre a 
·santa penitente e Maria, Má.e. de 
J)eus. Só a esta quer a lith'.il.rgia 
dar esse nojne excelso. Assim, 
ab antlquo Missa d~ Santa Maria 
refere-se á J.V!:íí.e de Deus. 

São mencf.i\nados nas oraçõ~s 
!t>s titules '.Apoofüll, Pontiflcis, 
Doctori, Virginis etc., que se de
signam uma quaJidade de santl:>
Assim, Agricola apparéce junto aõ 
iiome de S. Isidoro Óavrador). 

Tambem são mencionados os 
homes que se designam umà pre
togativa concedida por Deus, co-
mo João Cri.sostomo (bocca de 
ouro), Pedro Crisologo (palavra 
de ouro), Pedro Celestino. 

Os nomei,; Affonso Maria (()e 
!liguoni, Joàtià Maria (de Chantal) 
e outros ~fj.o ili;idos juntos pois 
que QS doµ; formam um SQ0 

"Levate"! · tra Israel, se Moysés erguia as 
mãos, Israel vencia, se as deixa-

' va cahir, Ama'lec ganhava. (Ex. 

Nas festas menores, sobi·etudo 
rias ferias, isto é, nos dias em 
que não se celebra a festa de um 
santo, o numero de conectas po
de variar. 

XVII, 8, 11). Em presença de 
todo o povo, Salomão, ante o al
tar do Senhor estendia as mãos 
ao céo. (III Req. VIII, 22). Da
vld exclamava: "Senhor, escutae 
a voz de minha supplica, em
quanto clamo por Vós, com as Essas orações accrescentadas á 

primeira que é a principal, são 
as "commemorações"· dos san- mãos erguidas em vosso templo 
tos cuja festa coincide com a sancto." (Ps. XXVII, 2). 
do dia ou são orações de devo- Com os braços adoraveis es
•\áo que o padre póde ajuntii,r, tendidos sobre a cruz foi que 
quando ii,s rubricas lh'o permit-
tam, mas sempre em numero im- Jesus offereceu seu sangue e ora-
par. Além disso, o bispo lmpõe ções para salvação do mundo. 
frequentemente aos padres de Sobre esse divino Modelo é que 
sua diocese e ás vezes, o papa a pousavam os olhares dos antlgos 
toda a Igreja Catholica, uma que se compraziam em rezar nes
oração · especiàl que se chama sa. posição. 
Imperata e que deve sei' rezada 
logo em seguida á conecta da Quando o homem estende as 
Missa. mãos, diz Santo Agostinho, elie 

O missal romano contêm 35 representa a figura da . cruz. Re
orações que podem ser impostas zando desse modo nos recorda
ou accrescentadas e os seus titu-
las bem nos mostram a solicitu- mos pelá posisão do nosso corpo 

;ee:, 

de da Igreja pga · com os seus da paixão do Salvador. Nossa 
filhos, em suas necessidades es- oração ha de ser mais prompta
pirituaes e mesmo temporaes. mente ouvida se nosso corpo re
Asslm havia orações pela fami- presentar Aquelle que cm nossos 
lia, contra os perseguidores da 

' Igreja, contra a fome, os terre-. co~~ções confessamos. 

i\s orações liturgicas se fazem 
umas em pé e outra.s de joelhos. 

motos, para pedir a chuva, a bo
nança para pedir a cont1ne~ia, 
a pacienta, etc, 

••• 
Desde os primeiros tempos do 

-Christlanismo foi costume per-! 
manecer de pé para se rezar nos 
domingos. e• no tempo pascfioal. Segtmcj.o as prescripçôes eccle~ 
Ess&; posição ,-:tem i)Ol' fim 'rios siasticas, o patlre deve ter ,as 
lembrar a· resurreição do Salva-' mãos estendidas e erguidas di
dor ·e a vida eterna; ante do peito, de modo que a 

Antiga.mente nos dias feciaes, extremidãde==dm dedos --nãó7-
antes do sacerdote rezar a col- trapasse a altura nem a largura 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
T.OME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Encerra-se hoje, no Rio de Janeiro, o primeiro 
Congresso Reg. dos Terceiros Franciscanos 

(Conclusão da 1.3 pag.) 1 
de vanragem para o clero se
cular e dizia que não tro-

, cava a purpura cardinaUcia , . 
pelo simples habito da Or
dem Terceira da Penitencia, 
Ahi está oµtro motivo do 
interesse do Congre&so e de 
quarit!> elle é opportuno. A 
Ordem Terceira é, de g1·ande 
actualida!l,e em face do esta
do actual da sociedade, que 
se encontra nesse lamentavel 
estad!) · de cJecadencia, por 
causa do afastament!) dos 
princípios Í:lo };vangelho, dan
do em resultado o vil mate
rialismo e o egoismo mais re
pugpapte, A Ordem Tetccira, 
que impõe a sellS filhos como 
principio fundamental VIVER 
O EVANGELHO DE NOSSO 
SENHOR JE,SUS CHRISTO 
leva o Terceiro a se afastar 
dessa derrocada da sociedàde, 
mórmente por ser tllllª Ordem 
que no seculo mantem os 3 
votos de religião: obecJiencia, 
pobreza: e castl(lade. 

bem estar, paz o felicidade 
da familia, que é a "cellula 
mater" da sociedade, A socie
dade se esphacela, por que, 
nos dias de hoje, infelizmen
te, desterrou-se da familia 
a Castidade. A Ordem Ter
ceira impõe o consegue o sa
JJeamento dessa degradação 
moral pelo amor e a pratica 
da bellisslma virtudei da Cas-

tirlade, de que o Terceiro faz 
voto". 

Somos muito gratos ao 
Revmo. Frei Angelo do ,Bom 
Conselho pelas suas palavras, 
ditas com o ardor de missio-
nario que o caracterisa, e a 
nos darem uma perfeita idéa 
da grande importancia do 
actual Congresso Franciscano. 

á base de alcachotra 

O remeato que cura as molestlas de' FIGAIJ'O 

A "Cellula Mater" ~as Congregaçoes Marf em Sin ... ·10 

·m:oruienhor João· Evangeli~tai Pereira'· .6arros merece a niàis résp~itosa ve1"!ração dàs'.C~:..l 
ções Marianas de S. Paulo. Fund.ador cm 1909 da primeira Congregaçáq ~rianl!- wroc~IJ 
manteve no seu sodalicio intensa vida de piedade, ao lado de admiravel disciplf.na. :E' ao iel<> 
apostolico de Monsenhor Barros que deve a Congregação Mariana de N, Se~ora ~- Assump~o 
de Sta. Ephigenia (hoje transferida para a Igreja da Bôa Morte), a gloria qe ter sido it "cellµlai 
Mater" do movimento mariano em S. Paulo, como o "Legionario" teve occasiã,o de salientar Pl/r 
occasião do passamento do pranteado Monsenhor. O clichê acima apresento!, os fµnilad~rcs ~ 

Congregação cJe Monsenhor Barros. · 

A Congregação Mariana que du
rante 29 annos teve séde na tra
dicional Matriz de Sta. Iphige
nia, completou, a 21 do corrente, 
o 30.º anniversario de fundação. 
Em commemoração simples e pie
dosa.- da grata ephcmeride, no do-

mingo ultimo foi promovida uma 
reunião geral dos congregados da 
qual participou o Departamento 
dos casados. Em vlrtude do recente 
passamento do saudoso fundador 
da Congregação, Monse11hor João 
Evl\ngeUsta · ..F'~1·eira Barros, o pro-

o· CENTUARlO BA ftSSUMPCH 

gramma 11,mitou-se à uma: mlSSI 
e cominunhã,o geral por intensã,t_ 
do inesquecivel 1.0 Director, da 
qual participou avultado numero 
de marianos novos, :veteranos • 
alguns fundadoi:~s. 

A' iiess~o ~9m'inemo.rat1va, . àir<I. 
sist!cta pelo revnio, Pádre Victo• 
rino G. Mim<}~~; ._ylce-direct,gr, - 'e 
por algum(,pa,reii:tes .. e amfgós êfà 
Monsenhor Pêreira :Eiitrros, O COil"'< 

fund~qor Jos~ .,:µi, Silva Marre5 
1\. CONGREGAÇÃO DA ASSUMPÇÃO, QUE DESDE 1935, MAN- prestõu delicada' homenagem á1l 
TEM EM S. PAULO, UM FLORESCENTE COLLEGIO PARA ME- memoria qe S. Ex. Revma. Com: 
NINAS DA NOSSA MELHOR SOCIEDADE, COMMEMORA grande felicida_de, fez reviver pas-' 
ESTE ANNO o CENTENARIO DE SUA FUNDAÇÃO. sagens significativas da Parochiai 

A congregação da Assumpção lout: "Não ha na França senha- de Santa Iphigenia de 6 lustros· 
foi fundada em Paris em 1839, ra que comprehenda a educação atrás, recordando a actividade e 
·por Madre Eugenia de Jesus, no como a Rvda. Superiora da As- zelo modelares de Monsenhor 

t B Sumpça-0 ". Barros, não só na; herb'tca em .. seculo Eugenie Millere de rou, 
que sentia a necesidade de dar ás E entre nós temos o valioso preitada, levada a termo, da exe• 
mo1;as abastadas, uma. educa!táo testemunho do Rvmo. Pc. João cução de uma nova Ma-triz, hoJ~ 

Gualberto do Amaral, que ha 25 transformada em séde e throno· 
annos acompanha de perto os tra- do Santisslmo Sacramento, como 
balhos da casa do Rio de Janeiro, na fundação inspirada da 1.ª Con• 
e que, em discrusos e por escripto, gregação parochial de São Pau .. 
tem mostrado a sua admiração por lo. 
essa congregação. Salientou o surto admiravel 

E como uma confirmação que hoje verificado na obra mariana, 
corôa estas e outras preciosas opi- ligado sem duvida á semente lnl
niões, citaremos as palavras de cial plantada pelo saudoso Padre 
S. Santidade Plo XI em uma au- João - em Santa Iphigenia. Sua 
dlencia concedida ás religlosas da oração foi muito apreciada pelos 
Assumpção. "Sois da Assumpção, presentes. 
queridas filhas, este nome repre- O congregado fundador Antonio 

l senta todo um grande programma Reimão Hellmeister, 1.º presidente 
de vida e de grande perfeição, da congregação-mater, tambem 
todo o tesouro de educação, cris- fez uso da palii,vra para narrar 
tã, ampla profunda, e - delxae- como se dera. a escolha prov!den-
me d!zel-o aprimoradamente eia! de Monsenhor Pereira Bàrroa, 
.:rlstã e catho!lca, porque encerra quando delxâra a reitoria do se.-
9. essencia desta perfeição á qual minaria, para Vigario de Sant.a 
a educação da Assumpção vos Iphigenia, como successor indi

.. REVDM'A. MADRE EUGENIA conduz: espirita de fé, de __ amor, cado pelo seu tio Monsenhor Rei-
DE JESUS de piedade larga e profunda de mão. Ficou deliberado que no di• 

apego á Santa Sé, ao Vigarlo de 21 de abril, data natal!cia da Con. 
completa e forte, isto é, ao lado Jei;us Christo - caracteristico gregação, todos os congregados 
de uma elevada cultura, incutir- do Espirita da Assumpção. se obrigarlam como prin1eiro pen. 
lhes um conheclmento mais so- O programma tlos festejos é o sarnento matinal, a fervorqsa ·Pre• 
lido da doutrina chrlstã, dar-lhes seguinte: ce e offerecerlam suas commu• 
habitas da simplicidades, e formar sexta-feira, 28 de Abril: ás 18 nhões em suffragio da almii, de 
caracteres leaes e generosos. horas - Missa celebrada pelo sempre lemprado e querido· Dire-

"Com a obedie11cia, o Ter
ceiro deixa o egoismo e o 
orgulho. Com a pobreza, elle 
se desmaterialisa. E com a 
Castidade, afasta-se do vicio 
impuro que é o cumulo ela 
perdição, infelizmente tão 
commum em noi,sos dias. 

0 brado com que chamou as D.D. Vigario Capitular, Monse- ctor fundador, encerrando assim 
sua19 primeiras companheiras, foi nhor Martins Ladeira. Solemne piedosamente a passagem do 30.e 

____ 0 mesmo lema que mais tarde recepção de Filha~ de Maria. annive:rsario da Congregação. 0 

d 
II e ' • 1 S. Santidade Pio XI adaptaria Sabbado, 29 de Abril: A's 9 ho- "Legionario", intima.mente ligado 

"A pureza de costumelji, 
que é a Castidade evangellca, 
é incllscutivelmente a prin
cipal fonte do progresso e 

FRACOS e 
~NEMICOS 
.__ TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

•n' . íl~~~ffl.or ommerc1a para a Acção Catholica: "Omnia ras - Missa Pontifical celebrada ávida da Congregação de Sant$ 
l:l fj ~ ~ \J;;;w I t i Ch · to,, pelo Exmo. e Rvmo. D. Paulo de Ceci!ja, filha dilecta da· vetera-
.. 
_____ .,.., ______________________ -1 ns aurare n rlS . ,_ 

o 

ACCESSORIOS 
PI automoveis 

MELHOR SORTIMENT9 
Importação Dlreeta 

ISN.ARD' & -eIA. · -

'.AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

STOCK COMPLETO 
Consultem a 

CASA ALBERTO 
LA.ROO ~. _ B,~'.l.:9 ~-i~ l°:_ 

Tarso Campos. na Congregação de Santa Iph_Í-

BICYCLETAS- Attesta de sua realisação e da n· 1 R ia _ 1scurso pe o vmo. Conego gen , sente-se feliz ao publloa·r 
bençao, de Deus a esta obra, o M I anoe Macedo. e_sta noticia dedicando ca_ rfnho"ft TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. · 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMO. 

Importação Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N. 0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Pirituba 

Nactonaes e Extrangeirai; 
CASA ALBERTO 

LAnGO S. .BENTO N!" lQ 

surto que logo teve, espalhando- , · - ""' (Coro dirigido pelo Maestro sr. saudação aos dirigentes e demftl• 
se a pedido de bispos e reis não F "' " . Franceschini). membros daquelle s. ym __ pat'-_ feo · e 
só na Europ:i,, onde conta casas ' 1 

-Domlngo - 30 de Abril. A's modelar sodalicio mariano. · · · 
na , França, Be!gica,, Inglaterra, 8 30 h 
t 1 , oras - Missa cantada pelos Entre os fundadores da ,..,,,n.,._-I a ia Hespanha, Dinamarca, co- R vu o•v R. PP. Benedictinos. (Com a gação Mariana de Monsenhor mo tambem nas tres Americas, e presença da juventude catholica) Barros, figuravam os srs.·. ""er-.. 

mesmo nas Ilhas Filipinas. A' 15 "' ,,. s ,,oras - Abertura do nando Cezar, F_ anuel Costa, Fran .. 
Expandiu-se tambem a Assum- mez de Ma · B - 1 J . na. ençao so emne. e sco N_ azareth, Henrique Cabelo 

Ção quanto ás suas obras, po1·s ac- s - 1 R • ermao pe o vmo. Pe, Eduardo Pe. João E. P. Barros, Anton·to 
tualmente dedica-se tambem á Robe to (C d -r . om a presença a Fe- Reimão Hilmeister, Miguel Savig-
lnstrucção de crianças pobres, re- dera"a-o 'Ma · F i 1 ) .., · nana em n na . nano, Alberto Marques, Marlo de 
tlros para a juventude, adoração Terça_-feira - 30 de Malo. A's Andrade, José Vieira, José d!l 811,,, 
do SS. Sacramento e recitação do 16 horas - Sessão !itero-musical va Marret Jul! R lmã H 
Santo Offlclo. 1 - Scenas· alegóricas sobre a ve- ter cario~ M 

O 
e A ºd elmefs-

Fal d d f d d dis ' oraes n rad" l!ff· an o a sua un a ora, - , neranda Madre Marla E~enia pldio de Barros Adelin JI ., 
se certa, vez Monseigneur Dupan- de Jesus. \ qo~~ 0 J9.~ MI' ___ Q ~meto 



Em seu livro "O Feiticeiro. Vi•- , 
da e emprestimos do dr. Hjalmar : 
1-:orace Greeley Schacht", o au-
tor, Norbert Muehlen, abre uma 
nova parte com estas palavras: 

'-' Não: pagar, hoje, juros de em
prestimos legitimos, deixar 
amanhã de amortizai-os e, de
pois d'amanhã, não reconhecei-os 
mais, é um dos muitos metodos 
de calotes de credito. Quem qui-
2er pratical-o, deve ter encontra
do, um dia, um capitaUsta que, 
confiante, lhe abriu um credito e 
com cujo dinheiro o devedor, en
tão, poude fazer compras. 

.. Quando, porém, ninguem mais 
espontaneament<J lhe abrir credi
to, tem que comprar mercadorias 
~m pagai-as, transformando os 
outros em credores contra a von
tade. Entre um emprestlmo dado 
espontaneamente, mas não pago 
nunca, e outro, obtido por embus
te ou coacção, não pago tão pou-· 

- co, o promotor publico talvP.s di!l
tinga, - para o credor ó a 
mesma coisa. Em ambos or. casos 
foi dado um credito, o que, tra
duzid<J, quer dizer: c9l)!iança. A 
falta de confiança. /i a hase de 
todos os embustes, quer o causa
dor do prejuiZo economlco se 
apresente como devedor dt~-posto 
a pagar, ou como freguês que 
não quer que haja debito. 

Para que essa introdução? A 
Allemanha nã? pode provar-se a 
si mesma, a não ser nos terrenos 
;de felTo, carvão e potasslo. Di5-
põe de zinco, grafita, enxofre e 

são :Pauto, 23 de '.Abril de 193• 

E' N EGO C I O NA .. ACADEMlft ·. PONllflCIA DE SCIERCm 
Frei Pedro SINZIG, O. F. M, 

• 
francos,fiorins etc. para seus pa
gamentos, quando ... mandavam 
vir o que servia- para o rearma
mento do paiz. 

Sessão de alta magia (ou de 
baixa?) : "Podia o estrangeiro 
confiar de facto nessa garantia 
solemne? - pergunta Muehlen. 
- De março de 1934, 2.0 mez das 
distribuições de titulos, em dian
te, aconteceu, e depois tornou-se 
frequente, e finalmente regra, que 
no dia do pagamento, dos titulos 
(" devisas ") repartidos, concedi
dos, atribuidos, garantidos solem
nemente, estes tinham. . . desap
parecido. O freguês allemão, ge
ralinente embàraçado e apertado, 
teve que commun!car ao fornece
dor estrangeiro que sua casa fôra 
prohiblda de pagar ou que o 
Banco do Reich ainda não lhe 
concedera moedas estrangeiras; O 
fornecedor viu--:;e forçado a escre
ver a debito garantido solemne
mente na columna dos duvidosos". 

.. A distribuição de devisas -
diz Muehlen, '.!- não passou de 
farça." Prova-o, entre outras coi
sas, por estatisticas. Vejam a se
guinte; 

cção: a saber por intermedio dos 
"Clearingspiteen" (pontas dos 
clearing), quer dizer, das diffe
renças a favor dos credores es
trangeiros. Foram primeiras victi
mas os paizes europeus da Euro
pa, a França, a Suissa etc., em
quanto os pa!zes, então ainda sem 
clearlng, receberam dobradas en
commendas allemãs, como a In
glaterra e os 'Estados Unidos. 

O convenio sobre pagamentos, 
assignado pela Inglaterra e Alle
manha em julho de 1934, não 
obrigava os exportadores inglezes 
a pagarem á Caixa-Clearing; 
Schacht aproveitou a brecha; já 
em outubro, os debites do Relch 
por importação da Inglaterra ti
nham subido a 5 milhões de li
bras; as compras allemãs conti
nuavam. A industria particular 
dos inglêses, então, passou á auto
defesa; os fiandeiros de algodão 
de -Lancashire, os operarias das 
industrias de lã, de Yorkshire, 
varias Federações da industria de 
carvão prohibiram a seus mem
bros todos os fornecimentos ao 
Reich: era a luta não só contra 
Schacht, mas tambem contra o 
proprio governo que, afinal, se viu 

Em 
1934 

porcenta
gem d a 
quota de 
ti tu los 
estrang. 

importa- forçado a restabelecer o contacto 
ções alle- entre exportadores e importado
mães em 
milões 

de marcos 

res, oppondo-se, assim, ao forne
cimento de mais meios pecun!a
rios para os nazistas allemães. 

'Valor. Assim nos indemnisare
mos pelas qualidades caras e más 
das mercadorias sul americanas, 
incluindo para nós um bom lu
cro". 
ALLEMANHA E NAZISMO SÃO 
DUAS COUSAS ANTAGONICAS 

Fantasia? Ouçam o b!ographo 
do feiticeiro: "E Schacht (pag. 
133) forneceu a-0 Chile, por co
bre, machinas ferroviarias, caras 
e velhas; - ao Peru', por algo
dão, vagões gigantescos cheios de 
verniz; - á Argentina, montões 
de estojos para oculos; - á Bo
livia, trompas militares, com o 
que as suas dividas estavam pa
gas". 

Quando, em 1936, com a baixa 
das mater!as primas, a situação 
na America do sul, mudou, 
Schacht procurou victimas na Eu
ropa: a Turquia teve que accei
tar, como pagamento, automoveis 
antiquados que não se vendiam 
'na Allemanha. A Bulgaria, a Yu
gosla via. . . mas esse!l episodios 
são tão interessantes que devem 
ficar para outra sessão do feiti
ceiro . 

O Santo-Padre Nomeia-dois· 
novos aca,dernlcos\ 

Numa das ultimas reuniões da 
Academia' Poritificia, o Presidente 
Revdmo. Padre Agostinho Gemel-
11 o. F. M. leu o seguinte despa-

_ A abertµra do telegrà.mirui fot · 
acolhid~ pelos presentes com res
peitoso reconhecimento. 

o Presidente Padre Gemem dis• -

cho ao qual s.s. o Papa Pio XI! se tambem haver recebido uma: 

se dignou responder ao telegram- carta de Sua Emminencia Reve
ma de homenagem enviado da rendlsslma o sr. Cardeal Secre
Academia na óccasião da aber- tario de Estado, Eugenio Pacelll 
tura do III anno academico. e a qua) leu. 

" Padre Gemem, · Presidente Com essa velo o communlcado 
Academia Pontificia de Sciencia, que o Santo Padre se dignou -a 
Cidade do vaticano. Devotados nomear membros da Academia; 
sentimentos e nobres proposltos Pontificia de Sciencias os Profes .. 
novamente ditos Por Vossa Ex- sores Carlo Somlgliana Emerito 
cellencia em nome da dilecta Aca- de Physica Mathematica na Univ. 
dem!a Pontlflcia Sciencias, reno- de Turim, e Arthur Conway, Pro• 
vam coração sua Santidade bem fessor de Physica Mathematica 
fundadas esperanças trabalho al- em Dublin, respectivamente as 
tamente proficuo causa sentimen- cadeiras 42 e 58 vaga!! -pela mor .. 
to christão Augusto Pontif!ce pa- te dos academicos Guglleimo Mar-i 
ternalmente grato invoca espé- coni e Ernesto Rutherford. 

eia! e Divina assistencia e envia E após algumas discussões,-'pro" 
a todos confortadoras bençãos. postas e conclusões, foi fechadl1/--
Cardeal Pacelli." a sessão ás 17,30 horas. 

MATEMA. TICA 1 

;E>rof essor leciona em sua residencia e na do aluno. 
[madeira, mas em quantidade ln- • º 
sufflciente que, quer queiram Fevereiro 

março •• 
abril •• 
maio 
~unho • 

50% 
45% 
35% 
25o/o 
10% 

ll77,9 
397,7 
398,2 
379,5 
377,1 

Em novembro do mesmo anno 
de 1934, já ha novo convenio com 
a Allemanha: A Inglaterra passa 
a permittir para a importação 
para a Allemanha, apenas 55 % 

"rsso stm que é negocio! " te
rão dito, innumeras vezes 
Schacht e seus chefes. O pov~ 
allemão não diz o mesmo e embo
ra não se identüique, de forma 
alguma, com o nazismo, vê que 
este lhe prejudicou o bom nome j 
e que, desapparecido um dia o 
ultimo nazista, restará um traba- 1 
lho insano para remover as rui
nas, construir de novo e cónven-· 
cer os proprlos cégos que Alle
manha e Nazismo são duas coisas 
antagonicas. 
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(
rquer não, tem que ser completa
'da. pela importação. Em outros 
\terrenos, as condições. são ainda 
\pelores; ,assim, a produção inter
na de fórma alguma satisfaz as 
1necess!dade de cobre, chumbo, 
bauxite, mangii-n~. nickel, cromo, 
;;ai.ercurio, petroleo, asbosto, phos
'pboro, cautohu, algodão, lã, seda, 
e outras muitas materias primas. 
, "~tes da fundação do 3.º 
;aetoh - diz Muehlen (pag. l17) 
~ a Allemanha sempre soube 
(!})ter todas ' as materuis primas 
:necessarias, de permuta com_ a 
~ua proprla producção, trabalhos 
_e mercadorias. Antes de Schacht, 
Goerlng, Hitler não existiu 
;nenhum problema allemão de ma
terias p1·!mas; o que ha, é um 
problema nazista de ma.terias pri
mas". 

do valor da exportação allemã 
'do mez anterior. Do excedente in-

A dist:ribuiçã°' (repartição) de glês de 45 % são descontados 
moedas e titulo~ estrangeiros fa- mensalmente 10 % para paga
zia-se no papel; o valor da im- mento das antigas dividas alle
portação allemã- que' de Janeiro más. Esse modo, excellente para 1 
a Junho de 1933, tinha_ sido de os inglêses, não deixou a Schacht 

São Pedro Canisio' 
2.087 milhões de.marcos do Reich, brecha alguma que podesse apro- Em 1521, era preceptor dos fi
no mesmo semestre de 1934, de veitar. Outros paizes seguiram O lhos do duque de Lotraringia um 
pagamentos difficultados , subiu exemplo, diminuindo seus forne- conselheiro muito virtuoso, casa-
a 2.302 milhões, emquanto o va- çimentos ou reclamando paga- do com um senhora distintissima, 
lor da exportação baixou de mento á vista. e como elle virtuosa. D'esse ca-
2 378 em 1933 a 2 086 milh~ sal nasceu um menino previle-. · oes em ,fN_, ão havendo mats nada de 
1934 tornando 

- t in giado, que muito cedo se distin-
' o pagamen o a - muito grande -qué Schacht podes-da mais impossivel guiu de seus companheiros pela 

· se conseguir da Europa, elle se piedade e por pureza absoluta-
Os fornecedores estrangeiros, voltou para os paizes ultramar•-~ mente viril, porque heroica. 

comprehendendo terem sido pre-_ nos, dos quais só a Argentina, em Menino ainda, passava horas 

DE ABRIL 
que favoresc!a escandalosamente 
a reforma. Conheceu então o Car
deal_ Othão de Augsburgo, que ,o 
delegou como seu substituto 'no 
concilio de Trento. De Trento 'ioÍ 
a Roma encontrar-se com s. Igna- -
cio. 

_ judicados, passaram_ a penqorar -1934, estabelecéra -o clearing. Au:- 1 t 
0 Reich pelo meio do clearing, gmentou consideravelmente a im- n eiras ª0 

pé do crucifixo, e durante a noite levantava-se muitas 

O rei Fernando, conhecendo os 
seus grande meritos, alcançou de 
Santo Ignacio a sua transferencia 
para Vienna, onde o protestàntis
mo tinha causado grande damno. 
La animou os catholicos á resis
tencia, governando a archidioce
se por espaço de l anno, recusan
do depois a dignidade episcopal. 
Foi ahi que a pedido do rei Fer
nando, compoz o seus celebre ca
tecismo um dos instrumentos mais 
efficazes de combater ao protes
tantismo, que a providencia -poz 
a disposição dos catholicos. 

GOVERNAR E' ABRIR ESTRA
DAS ... E FABRICAR CANHÕES! 

O leigo na ma.teria comprehen
'de donde veiu esse problema: "De 
um lado - diz Norbert Muehlen. 
-- necessidade de enormes ma.
terias primas para os fins de pre
dominio nazisro., necessidade de 
materias primas, sem as quais 
não se podia terminar nenhum 
avião, nenhuma estrada de auto
moveis, nenhum canhão. - Do 
outro lado: meios de todo insuf
Iicientés para pagar, já que o 
'na.zismo impede pagar o exterior 
com trabalhos allemáes, visto que 
reclama .o valor destes para seus 
firis de _predominio, e porque fez 
parar a -afluencia de economias 
estrangeiras, desde que perdeu to
talmente a confiança. . . Ainda 
assim( fodos os dias são produzi
dos novos canhões, aviões de 
bombardeio, estradas de automo
veis, tudo com materias primas 
estrangeiras. Estas foram adqui
ridas po,r meio de emprestimos, 
embora -sejam meios prohibidos. 
E' a unica -sahida do desfiladeiro 
de falta de ma.terias primas: Em
prestimos conseguidos por coacção 
ou por embuste". 

Muitas e muitas vezes, no 
prazo- combinado, o devedor alle
mão teve que communicar ao cre
dor estrangeiro que o Banco do 
Reich não lhe fÓrneceu os titulos, 
com que pagar sua divida. Os for
-necedores estrangeiros ameaça
ram não vendér mais nada. Eis 
que Schacht accorreu com mais 
uma sessão de magia. Fez saber 
o mundo que, havendo tanta falta 
de moedas e títulos estrangeiros 
na Allemanha, o Banco do Reich 
distribuía-os equitativamente en
tre os exportadores, tomando, com 
isso, a garantia do pagamento. 
Sessão de alta magia: os vende
dores estrangeiros ganharam no
va confiança; os importadores 

allemães só obtiveram dolares, 

quer dizer: o Governo estrangeiro portação dos paizes americanos hi vezes para rezar. Todas as diver-
pro _ be a seus importadores pa- sem clearing, como mostra a ta- sões legitimas que elle se permi
gar mercadorias allemãs directa- bella seguinte, cuJ·os algarismos tia, eram sempre acompanhadas 
mente ao Reich; elles tem que significam milhões de marcos do 

1 
_ por alguma penitencia pelo mal 

paga -as a uma Caixa Central, Reich; impo1·tação allemã do: 
nacional. que retém as sommas que essas mesmas diversões po-

diam fazer a outros. 
até estarem satisfeitas as proprias ,933 1934 1935 
reclamações, Foi a Suissa que, em Reunia frequentemente os seus 
agosto de _1934, abriu a luta, B lI companheiros e lhes explicava as 
criando um clearing estadual. C~~~ ·•• • • ~~,7 77,2 176,2 cerimonias da Missa e ensinava.-
Poucos dias depois, a França se- Mexieo • • 20,1 ;!:; ;!:; lhes a doutrina Christã, pois as 
guiu o exemplo, existindo hoje um P ' 7 6 19 heresias protestantes ja começa-
clearing entre a Allemanha e os C~~~mb·~ : • • 1 ' ,4 35,6 vam a fazer o seu damno. Aquel-
seguintes patzes: Argentina, Bra- Bolivia 1;:: 1;;; 2~,; le que hdiviadser ~tntdo nã~ se en-
sil, Bulgaria, Chile, Dinamarca, ' vergon ava a vir u e, e a menor 

palavra ou gesto deshonesto elle 
Hespanl1-a, Estlandia, Finlandia, "Um fornecedor depois do ou-
Grecia, Iran, Italia, Jugoslavia, tro, - escreve Norbert Muehlen manifestava o seus desagrado. Por 
Letton!a, Noerlandia, Polon!a, (pag. 131 ( - ficou sabendo que essa occasião, uma pessoa previ
Portugal, Rumania, Russia sovie- déra um credito duvidoso, em legiada prophetisou a sita intra
tica, Suecia, Suissa, ~m;quia, Un- vez de fazer negocio. Era dura a da numa ºrd

em que ainda não 
gria, Uruguay, tendo terminado experiencia, pois, em 1935, foi exi5tia. Sendo S. Pedro extremamente 
os da Austria e da Techecoslova- grande a necessidade dos paizes intelligente, foi confiado a um ce-
quia pela perda de autonomia de materias primas, sendo impor- lebre doutor Esch, grande mes~ 
destas. tante cada freguês. Foi justamen- tre de theologia e da vida inte~ 

Outros pa!zes modificaram o te com essa necess1"dade essa de ' - rior, o que muito o auxilio. Pe-
clearing por tratados de paga- pendencia do frguês, com que dro sempre se lembrou com gra
mento com o Reich: assim a Bel- Schacht, cinicamente, especulára. tidão do seu bom mestre e prin
gica, o Canadá, a França e a In- "Para prova, Muehlen cita topi- cipalmente de elle -0 ter uma vez 
glaterra, o Luxemburgo e o Man- cos dum discurso de Schacht 
choukuo, bem ·como a Siria do Li- · chamado á ordem por estar afrou-
banon. "No verão (allemão) de 1935, xando o cuidado que tinha com 

Para desviar 
O 

golpe, Schacht, o Brasil, o maior fornecedor de a sua vida interior. Com Esch 
em circulares secretas, mandou màterias primas, cessou de expor- acostumou-se á leitura espiritual 

tar para o Reich" A Argentm· a e á meditação. Adiantou-se assim 
que as casas allemãs augmentas- - · - tanto em caridade, que por varias 
sem suas importações dos paizes tomou providencias semelhantes, vezes vendeu seus livros para 
de clearing e diminuíssem as ex- mas Schacht não desanimou. Os aux1·11·ar os necessitados. paizes da America Central e do 
portações. Desappareceram, assim, _Sul "estavam nas condições O seu pae tinha· grandes espe-
os' depositas, de -dinheiro que os (Muehlen, pag. 132)' de mandar ranças no seu futuro, e com soli-
governos estrangeiros - poderiam para a Allemanha mais de 213 citude arranjou-lhe um optimo 1 

ter penhorado. Quandº· mezes de- de sua exportação, quando antes casamento. Mas Pedro havia fei
pois os paizes prejud!cados di- (19::!9) no maximo tinham man- to' voto de perpetua castidade por
minuiram ou prohibiram a expor-tação para a Allemanha, esta já dado 30 % . . . Estavam coagidos, que pretendia ingressar em algu-

pois, a sujeitar-se á importação ma ordem, para se dedicar intei
registrava ,ucros importantissi- (da Allemanha)' para não fali- ramente ao serviço de Deus. 

mos. .,, rem. A imposição de Schacht :t'&i A fama do celebre discípulo de 
COMMERCIO EXTERIOR esta: Tómae como pagamento por Santo Ignacio, o Padre Faber, o 

vossos fornecimentos os nossos. atrahiu á Moguncia, onde foi fa
Seu plano foi este: Fornecere- zer um retiro espiritual.E o resul
mos, em compensação, productos tado foi elÍe pedir para ingres
allemães que, em outra parte, não sar na companhia. 

No livro clearing e compensa
ção no commercio exterior, o au
tor, Dr. Kurt KrÓymann mostrou 
um novo caminho para obter em
prestimos ou - dinhêiros por coa-

se vendem; e da.1-Õs-emos a pre- Logo depois de sua profissão foi 
ços que de muito excedem o seu mandado para colonias, onde em 

devia fundar uma nova residen-

Emquanto Provincial da ordem 
na Allemanha e Austria, elle im
peliu o rei Fernando e o Cardeal 
de Augsburgo a uma forte resis
tencia contra o protestantismo, 
respondendo com vantagens a Me-

'> 

Ianchtori, descobrtndo. de sâpft.;j 
dadamente as- scisões ja então', 
nascentes no protestantismo. 

Tbdos os capitulos realizados eni -
sua vida contaram com a sua. pre .. 
sença, assim como o concilio de 
Trento, onde foi instrumento dai 
Providencia para que as cousait 
chegassem a bom termo. 

A sua vida activa não impediu 
que escrevesse muito e tivesse 
uma vida interior intensisslma, 
O Papa Pio XI cannonizarido~o, 
mostra -claramente ao mundo co
mo um apostolado bem orientado, 
mas só bem orientado auxilia a: 
vida interior encaminhando assinl 
quem a faz á santidade. 
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Grande sortimento de casem!ra.s nacionaes e 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161: 
'l'ELEPHONE: 2-5971 

çando então a sua vida de gran-
1 de escriptor e grande viajante. 

Lecionou theologia e pregou a pa
j lavra de Deus. Em todas as suas 
• pregações visava antes de tudo a 

nascente heresia protestante. 
Seu prestigio era tão grande, 

que foi mandado para junto do 
imperado que se achava em 
"Worms, para comseguir a despo-
l>~~?c. q? ~c:_l,W9.i~A _ ~- 5p1onw, 

aos mais modernos padrões V. S. encontrará -na' : 

Casa Alberto 
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São Paulo, 23 <Te ~brll de 193f 

O Cardeal Arcebispo de Vienna E V A N G E EEt.<2k 

escreve a um sacerdote ·· refidente em O B O M PASTOR 
M • • d Ih A imagem cto re- SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA PASCHO&\ 
: 1 ft a S C O ffl ffl U n I C a n O• . e a morte banho e do pastor era 

. tragica de seu irmão frequente entre os ju• São João, cap. X, vers. 11-lG 

~ _ tão intimo que se1 
compara ao conheci~ 
mento e á intim!dad~ 
que existem entre o 
Pae Celeste e seu Fi• 
lho Unigenito: "As• 
sim como meu Pas 
me conhece, e eu CO• 

nheço ao Pae "~ 

deus e na antiguidade, Naquelle tempo, disse Jesus aos Phariseus: Eu 
Quatiaó se fàlá. em persegutção,

1 

de Vienna endereçou ao Revmo. terro e celebrado Íí rliiss"ii do se- para significar um po-
·rellgiosa na Allemanba nazista, Pe. Alfredo Kabal, vlgario em timo dia. vo e seu chefe. Assim 
ha-. ainda quem eSboce um sor- Minas, communicando-lhe a mor- H h 

. IR"w"'S DE CARI·DADE EM.. omero c ama aos 'riso de incredulidade. Os factos te de seu irmãÓ, o Revmo. Padre "-'·"' 
FABRICA DE MUNIÇÕES reis, pastores de po-

sou o bom Pastor. O bom Pastor dá a vida pelas suas 
ovelhas. Mas o mercenario, o que não é pastor, a quem 
não pertencem as ovelhas, vê chegar o lobo, abandona 
as ovelhas e foge; e o lobo arrebata e cllspersa as ove
lhas. O mercenario foge, porque é mercenario e não 
lhe Importam as ovelhas. Eu sou o bom Pastor; co
nheço as minhas ovelhas e as minb:is ovelhas me 

provam a cada momento a he- Irlneu Kabal, capellão do Exer-
diondez de que se reveste a per- cito Austrla.co. Depois do inci- outro facto revoltante é o que vos; e nas prophecias 
segulção aos cathollcos nos feu- dente com o Cardeal Innitzer, relata o Pe. Alfredo Kabal, di- do Antigo Testamento 
dos do sr. Hitler. Mas ha certas ficara aquelle sacerdote prohibido zendo que suas irmãs que são occorril no mesmo sl
creaturas por aquJ que insistem de pregar; destemido e heroico freiras foram obrigadas a traba- gnlficado a mesma fi
em não querer acred·itar. E' in- no seu apostolado, não attendeu lhar junto com as suas irmãs de 
vençáo ou exaggero da imprensa ás ordens do nazismo, sendo es- congregação em uma fabrica de gura. Entendiam, pois, 
:audaica CQlltra o hitlerismo. Nes- ta a causa de sua recente e mys- munições. Não póde haver mais os judeus facilmente 
-e:;a classe se encontram muitos teriasa morte. duvida a respeito do que se pas- ao Divino Mestre 
,catholicos !Iludidos com certeza,, A cll,rta do Cardeal Innltzer- sa nas decisões do sr. Hitler. quando se dizia Bom 

conhecem, como o Pae me _conhece e eu conheço a 
meu Pae; e eu dou a minha vida pelas minhas ove
lhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste 
aprisco, e é preciso que eu as traga. Elias ouvirão a 
minha voz e haverá um só rebanho e um só Pastor. 

E a razão é por• 
que a vida que Jesus 
trouxe á terra e trans. 
fundiu nos seus disci• 
pulos é uma partlci• 
pação da vida fnef. 
favel das Tres Pessôas que não crêm na realidade já diz laconicamente o seguinte: Tudo foi destruido para a im

comprovada e pelo inestimavel "Seu irmão, Padre Kabal, subiu plantação do regime, até os di
pontlfice Pio XI. no dia 22 de Janeiro ao pulpito reitos do homem e da familia. E 

e pregou ás 8 horas, celebrou como se isso não bastasse, quer 
,~R.J!:GOU A'S 8 HORAS E A'S missa ás 9 e ás 11 era cadaver. banir o Chrlstianismo, mas a Al-

11 ERA CADAVER Mais não lhe poderemos escre- lemanha tem reservas moraes e 

O que passaremos a relatar se
'i-á, um testemunho !mpresslonan
-te destinado a não deixar mar
gem a duvidas acerca dessa per
seguição. Tratá-se de uma carta 
que S. Em. o Cardeal Arcebispo 

ver. Morreu intrepldo e heroico espiritµaes bem solidas para re
na fé." agir contra essas manifestações 

Mais adiante diz o Cardeal In- doentias do nazismo, e dia virá 
nltzer que o Pe, Irineu morreu 

I 
em _que as sementes da verdadel

cumprindo os seus deveres para ra fé lançadas por São Bonifa
com Deus e a Igreja, tendo o cio, · de novo germinarão no ge
proprio Cardeal feito o seu en- neroso solo germanico. 

Critica Cine matosraDhica 

Orientação moral dos espectaculos · 

Pastor, 

Elle era Pastor porque era chefe, rei, Senhor 
de um povo - suas ovelhas, seus eleitos resga
tados por seu sangue preclosissimo. - Nesta pa
rabola salienta o Salvador as relações que exis
tem entre Elle e as suas ovelhas, 

* * 
Neste redil maravilhoso que são os eleitos de 

Deus, não é o Pastor que vive das suas ovelhas, 
mas é Elle que dá sua vida para que ellas se 
salvem e vivam. Não é um mercenario contratado 
que cuida do rebanho como meio de subsistencia; 
mas é um pastor que se acha irmanado á sorte de 

, suas ovelhas, de maneira que toca-lhe directa-
l mente tudo que possa pôr em perigo a ida das 

iesmas. 

da SS. Trindade, na. 
Communhão da Essencia Divina. 

Nem todas .as ovelhas de Christo achavam· 
~'no redil quando Elle pronunciou esta parabola. 
Os getios - que se converteria:,1 pela pregação 
dós Apostoles - não tinham ainda ouvido a pa. 
lavra de Salvação do Divino Mestre. Mas elles 
tambem eram objecto de amor por parte do Fi. 
lho de Deus. Neste momento em que Jesus abre 
os thezouros de caridade de seu coração lança; 
tambem sobre estas suas ovelhas seu pensamento, 
e alegra-se com a felicidade futura da Jerusalem 
Celeste quando todas as ovelhas estiverem reuni
das ao Pastor ''num só redil com wn só Pastor''. 

* * 
SUEZ 

(da 20th. Centlll'y-Fox, 
.coii,t Tyrone Power, Loret
ta Young e Annabella) 

dldos para os meios necessarios 
á consecução de seus fins oom-1 
niettendo os mais frios e barbaros 
assassinatos. Pelo seu genero é 
dos filmes mais prejudiclaes á ju-

O FUGITIVO 

(da Warner 
Muni) 

com 

Por isso Elle as conhece todas, porque a to• 
das e a cada uma dellas communica sua vida, 

Paul a vida sobrenatural da graça que de seu Sagrado 
Infelizmente a má vontade de muitos, a ma-.;; 

!_icia humana afastará parte da humanidade do 
redil do_ Christo. As ovelhas distinguem-se da. 
quellas que não merecem este nome. A con. 
sumação, porém, a separação definitiva en• 
tre bons e maus só occorrerá no ultimo 
julzo. Durante a vida terrena, pois, com 
nossas penas e sacrificios instemos por 
que se augmente o mais posslvel o nu-· 

.mero das ovelhas de Jesus Christo. 

ventude. . 
ff_qui ~ mais um dos cha- -

)nados •<!filmes historicos ". Mui- Cot~~ão: - Restrlctâl, · 
·to já se tem falado sobre as pas-
mooas inverdades historicas desta COiHGO SECRETO l,. B. 1'7 
pelllcUla, chegando a apresentar{ 
o realisador do famoso canal co (da Tobls com Vill Birgel) 

mo um apaixonado daquella que , Espionagem. Ambiente de mis
seria ~uturamente a esposa de ) terio e de desconfiança. Attenta
Na!P<>leao III num'a época em I dos anarchistas e assassinatos 
que, na realida.de, ena dev~ria ter executados friam~nte. A victori~ 
apenas 4 annos de idade. Alem final cabe aos investigadores que 
del!ta e outras falhas hlstoricas, descobrem toda a trama. A 'pro
ha algumas scenas ·!nconve~ien- pria natureza do thema e as sce. 
tes. Contudo, notam-se. edlflcan- nas já referidas, não recommen

··tes· att!tudes de tenacidade por dam este filme ao.s menores. 
pane dó protagonista e de heroi-
ca dedicação por parte da jovem cotação - Acceitavel oara adul
. Toni. ·Ainda que, no con.1uncto, tos. 
seja acceitavel achamos mais 
prudente reservar a pelllcula para •••• A GRANDE VALSA ..•. 
t:is adultos somente, devido as 
falhas apontadas. 

Cotação - Acceitavel para adul
tos. 

: aEVIRAVOLTAS DA SORTE 

{da Universal, com Wil
liam Bali, J. Wyman e 
Robert Warwlck) -

.- Filme tiue explora o conhecido 
thema de esplonagens. Cheio de 
aventuras, assassinatos e variados 
estratagemas. Não convem, pois, 
a crianças e. nem a adolescentes. 

( da Metro, com Fernand 
Gravet, . Lulse Rainer e 
Miliza Korjus) 

Mostra o filme a vida de Vien
na no seculo XIX, salientando 
episodios em que se manifesta 
o espírito do conhecido compo
sitor Johann Strauss (II). Ha at
titudes dos principais persona
gens que exigem madÚra refle
xão, pelo que, embora com final 
reparador, não convem o filme 
senão a adultos de criterio . for
mado. 

Cota~o - Acceitavel para adul- Cotação: - Restrict«,. 

Filme de estudo social, sobre 
a historia de um homem perse
guido pela justiça. Apresenta sce
nas fortes e passagens inconve
nientes. Tanto no assumpto como 
no ponto de vista geral, não deve 
sêr recéímmendado a qualquer pu
blico. Seria tolerado para as pes
sôas de criterio formado e acos
tumadas a certas fantasias clne
matographicas, sem contudo ser 
aconselha vel. 
Oota1.ã9: - Restrlcto 

TR.AN!õ:PAC1Tli'I(10 
, •J77·,-,· 

\'.';','., 

(da R.K.O. com Victor 
Mac Laglen, Chester 
Morris e W. Barrie) -

Vemo·s neste filme os horrores 
por que passa a tripulação de um 
navio, que no meio da viagem, é 
surprehendida por uma epidemia 
de cholera. Não o recommenda
mos ás crianças e adolescentes 
impressionavéis; pois este traba
lho cinematographico está cheio 
de scenas bem fortes. 

Cotação: - Acceitavel para adul
~s. 
-~~ 

Dr. DurvaJ Prado 
Oculista 

R. Sen. P. Egyd!o, .l5 - S. 
513114 - 14 a 17 horas 

Telephone 2-7313 
,. . ._.,. .... .,, . .,, . .., . .,..,._.,....,.. ....... """" .. ,..,,,.., ....... ,..,~ 

tos. ,-:::======================:::i 
O ffRANNO DO ALCATRAZ 

(da Paramount, com L. 
Nolan e Gail Patrick) 

.. A ZELADORA PREDIAL" 

/' As mystlficações para a fuga 
íie um "gangster" do presidio de 
Alcatraz é o thema deste filme. 
Como sempre, não olham os ban-

RUA JOSE' BONIFACIO N. 0 89 - Z. 0 ANDAB, 
Sob a responsabllidade de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
que trata de immovels desde 1909. 

Administração de bens em geral. - Compra e venda de lm
movels, hypothecas e financiamento em geral. 

lado deflue para todos os seus servos fieis. Por 
isso importa muito a Jesus Christo tudo o que se 
refere ás suas ovelhas,po!s attlnge uma vida que 
é a sua, vida que El!e transmitte ás suas ovelhas. 

E' nesta communhão de vida que se fubda 
o conhecimento reciproco do Pastor e suas ove
lhas: "Eu conheço as minhas ovelhas, e minhas 
ovelhas me conhecem". Conhecimento tão elevado 

fmoorm i Monteneuro Palavras aos Congregados, 
. ; 

Este acreditado estabeloc1men
.to, de. .firma Montenegro & Cia., 
;a.cha-se agora dotado de novas 
installações, em local amplo, 
dispondo de moderno systema de 
refrigeração, com a maxima or
dem e hyglene, especialmente 
nas novas secções de fructas e 
engarrafa.mento de vinhos, de 
accordo com todas as exigen
cias do Departamento de Saude 
do Estado. 

O serviço de escriptorio of
ferece novos serviços de con
trolle de contas e. credito, •para 
facilida.de a -seus freguezes. 

A' cerimonia -da benção das 
novas installações, dada pelo 
Revmo, Pe. Paulo Florencio Ca
margo, viga.rio da Bella Vi-ltt!a, 
e na qual foram ,padrinhos o 
sr. Antonio Pinto Alves e d. 
Josepha Salgado, compareceram 
numerosos convidados, realisa.n· 
do-se a inauguração em um am
biente de grande cordialidade. 

A transfcrencia do Emporio 
Montenegro para a rua Augus· 
t•a., esquina da rua Luiz Coelho, 
é um facto auspicioso para os 
seus freguezes, cuja visita e or· 
dens são attendidas com a maior 
prompt!dão e gentileza pelo 
competente -pessoal do estabele
cimento. 

Meu Irmão • 

Os triumphos da resurreição de Chisto foram os prhiclpfoii' 
:«Ie nossa vida espiritual. "Appareceu· a graça de Deus, nosS<J'. 
Salvador, a todos os homens ensinando-os a renunciar á impie
dade e aos desejos mundanos e a vivermos sobria, justa e piamente 
neste seculo, aguardando a esperança bemaventurada e a. vinda 
gloriosa do grande Deus e nosso Salvador Jesus Christo, que se 
deu a si mesmo por nós, - para nos r_emir de toda lnlquidacle, -
e purificar para si um povo digno de acceitação, seguidor das boas 
obras". 

Por estas palavras de São Paulo, aprende, meu Irmão, que a: 
vida espiritual e os fructos da Communbão frequente e diaria, não 
consistem em evitar apenas o peccado grave e lev'e, mas exigem; 
mais do que tudo a nossa resurreição interior, a vida ornada de 
todas as virtudes christãs. Vê quanto te falta! Não esmoreçai, no 
caminho! Commungai 

P. MARIANO 

_., 

OS MELHORES· PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas •• ,. 

Biscou tos 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-003/i 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frerite á Igreja 

~mmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

/1..DVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo icàd r Profissü~ al 1 
DR. VICENTE DE OLIVEIR;\ 

RA:tIOS 
Da clinica Obstet::-ica da Fa• 
culdade - Clinica Medica -
HygJene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole·· 
do, 16-A, 3.0 a. - Das Ia é, 
15 horas Res.: Avenlâa 
Tumalina. 90 - Te!. 7-0401 ·., 

J'raça da Sá N.0 3 - 2.0 andar DR. 
Sala 13 

CARLOS MORAES DE ! 
ANDRADE 23 - D E N T I s T A s Rua Benjamin Constant, 

4.0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 --------------
Dr. Plínio Corrêa de S. PAULO DR, CARLINO DE CASTRO 

Oliveira 
DR. PAULO MORETZSOHN 

ll,ua Qutntino Bocayuva N.º. 54 DE CASTRO 
I.º - Bala 323 - Tel. 2•7276• R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

,Phone 2-6769 s. PAULO 

DR. PAULO LEOMIL 

tiua Quintino Bocayuva N.º 54 Rua Libero Badaró, 39 - 10.0 and. 

I.º .... Sala 319 - Tel. 2-0035. Phone, 2-3609 São Paulo 

0-oaqoim P. Dutra da Silva 
·pua Benjamin Constant N.0 23 

'-º andar - Bala 38 
Phone: 2-1986 

ENGENHEIROS 

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Archltecto 

Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplómado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomlcas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 anda-r, si 7-7 A. Res.: Al. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista 

Raios X - Diathermla - Clinica 

DR. VICENTE BALZANO 
Raios X _ Cirurgia - Diathermia 

- Vitalidade Pulpar 
Raa. da Liberdade, 512 - Sobr. 
Telephone 2·1346 - S. PAULO 

M.EDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Residencia: Largo s. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36 
Das . 3 ás 5 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

MOLES TIAS DAS CRIANÇAS 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Baàaró, 488 
Das 2 as 4 horas 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO HOMEOPATHIA 

CIRURGIA - VIAS URINARIAS ,DR. REZENDE FILHO. 
Ex-Assistente do Dr. Murtinho 

DR. RUY DE AZEVEDO Nobre 
MARQUES Cons.: P.ua Senador Feijó, 20li 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas z. andar - Phone 2-0839 • 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo- Das 15· ás 18 horas 
cayuva, 36-4. and. s/ 53-55-56. Resld.: Rua Castro Alves, 119'1 
Te!. 2'-9566, 'éié:s· i4 ás 16 horas: ' Phone 7-8167 
Res. Te!. 7-5265. - s. PAULO 

GYNECOLOGIA 
PROFESSORES 

DR. MARcos VINICIO Dr. Barbosa de Barros 

1J)R, FRANCISCO P. REIMAO 
HELLMEISTER 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias . conectivas. 

e. São Bento, 224 - 1.0 andar -lRua 
ai,&.. . .! --~lt® a~1~§?.,z.§.:..1AV.l!9. . ~ 

Libero Badaró N,º 641 

Dentaria em GeraL 

Rua, Frederico Abranches n. 
(provisoriamente) 

,(i;~!~l'hl!118• ~..:l,I! ~ 

MOREIRA Cirurgia, molestias de senhoras, 
Molestias do App. Digestivo e Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - II.º 
ano-rectaes. Hemorrhoides fis- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 

467 ~suras, etc. - R. Xavier Toledo rResid.: Rua Alfredo Ellfs N.0 301 
o ' Phone 7-1268 

98. 4. an!:.\~AUL,ts. 5-3332 .. ~ons.: ~~-.~ ~i-~~~~1: 

PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Univerridade de s. Paulo. 
Aulas particulares de: Mathema• 
tica, Physica~Ch~ica, H. Natu. 
ral, Musica e demais materias dG 
--- Curso GynmasiaL -
AVENIDA RANGEL PESTAN4 
~.t _;~t~~n~ __ ;:B!~;_-~ r~.~ 



o- São Paulo, 23 de :Abril de 1M9 

Tnauguração do serviço de 

T~egistro de Estrangeiros 

Foi inaugurado 1110 dia, 15 ip. 

e,., no Palacio das Fe.stas, 111a 
:, ·eira de Amostras, o Serviço 
<.'.e Registro de Estrangei,ros, 
c,iado ipelo d.ecreto~lei 111.• 406, 
,> 4 de Ma..io de 1938 e regl.lla
,., ~:i.to. Esse decreto determina 
nue nenhum estrangeiro :maior 
• e 18 annos ;poderá Tesidlr ou 

,.·,ercer quaesquer act;ividades 

INOTICIARIO DA +SEMANAi 
9 AGENCIAS - Ao ministrCI' 

• da Fazenda, o titular d<ii 
Pasta do Trabalho transmitiu, 
solicitando determinar a adop
ção das imedidas que se lhe afi-: 
gurem adequada.a, o of.fü:;io em 
que o Syndica.to das Eni'.!)rezas 
de Turisiµo e ,classes annl)Xaa dOi 
Rio de Janeiro -reclamam con .. 
tra as ijifficulda.des e· quasi !l)ro
hipição qiie segundo aleja, vem 
OJ>;pondo ás Agencias d.e forismo 
filiadas ~o ahêsmo syndice.to ~~
~gencj!J,'s consig.nii,.ta,riM das via
gens que xêin fil..o no.~!!º ;palz e~ 
<iruzelro de :t~'risino •. '' 

Harmonia o general Ray.mundo r 
Sampaio, incumbido de irer>re• 
sentar a Região na Tecepção do 
32.0 B. C. ~ impressão do ge-1 

BRASIL 7 • ORD~ S.a - Rea.1!:3ou-se 
no dia 19 p. ;p. :no sala.o no

bre da Escola Nacional de Musi
ca o grande concerto em benefi
cio do 1.• Congresso Regiona.! de 
Musica da Ordem III.• de São 
Francisco de Assis, · w zonas Íirb;ma,s do p,aiz sem 

.,er ,a; carteira de identidade, 
• rn ecida pelos -serviços IPOli• 
,·::12s especialisados. 

As carteiras fot'ntlcidas pelo 
, rrviço de Registro de Estran
ç·ciros servi·rão tambem como 
(:ocumento de identidade ordh1a
., i3. · e terão valor em .todos os 
Estados, no Dlstricto Federal ,e 
no Territorio do Acre. 

As cuteiras antigas forneci
das· aos estrangeiros caducarão 
r'.ccorrido um anno de ·v.!gencia 
,,o decreto-lei n. 0 3-010, devendo 
. cr wprehendidas onde forem 
qircsentàdas e -r-cmettldas ao 
,serviço de legallsação dos es
trangeiros. 

n_eraà Se:mpa10 é a melhor .pos- 1 N.il 159 : Ponta-Verde _ Ma
s1vel, sendo o batalhão aco~hido I ceió _ .Magôais: ;profundidade 
em Blume~au com as ~a1ores attlngida, 263 metros; iprofu,n
demo.n3traçoes de C_?rd1alidade didade anterior, 252,50 metros; 
po~ ,parte_ da populaçao que ~f- arranco verificado, 10,50 metros. 
~!um fe~tivamen'te, °:ª1:1°:º assim N.º 163 : Loba.'to _ Bahia: Em 
impressao de que .s~ m1c1am, sob trabalhos de cimentação e alar
os melhores ausp1c10s, os traba- . t d f ·s undo tele
lhos de <riacionalisação daquella gamen ° O b~~o. d eg arrega 
zona. A ,companhia sediada em gdramd ma 'I':ce O O ~:~ to 

0
; 

Harmoniru desempenha da ,ma- 0 b ª
1
hson dageml em ªt 'd 

. . . . tra a os e a argamcm o e-
ne1ra. ,mais sabsfactor1a. a sua . t 

1 
º<i dia 

mi-ssão, ,segundo informa O ,ge- v1am es. ar cone ·UI os 1110 . 
l!leral Sampaio, dessenvolvendo 13 P· !P• 

e Segundo communicação ire
cebida ipelo Itamaraty da em
baixada do Brasil em Tokio o 
Departamento do Commercio e 
Industria Japonez decidiu, afim 
de evitar preços -exorbi'ta.ntes, 
fixa;r em 2 yens l!)Or l!bm ,para 
o ty.po superior de café em ca
roço e 1 yen :para o typo mc-

•· Ex-alumnos iremanescentes 
da, turma de 1889 da antiga Es
cola Milita.r visitaram illO dia 
18 ,pela ma.'Ílhã., incorporad·os, o 
monumento aos :heróes da La
guna e Dourados, na Praia 
Vermelha. 

Ma.tricularam-se naque11a épo
ca 138 alumnos, estando vivos 
sómente 35, doo q4aes 24 .cqn
tinuara,m 111a v.ida. militar, estan
do na sua maioria ,reformados. 
· No ,proximo dia 25, na Igreja 

da Cruz dos Mllfares, ·será ce, 
lebrada missa, :manda.da :rezar 
pelos ireferldol alumnos, com
memorando o 50. • anniver-sa.rlo 
qa ma1tric1.tla. na escola, 

8 ()ARDEAL COPELLO -
• < 

Dê Tegre$SO de R.Qma, pas-
sou, no dia 18 pelo Rio de Janei
ro, S. Em. o Sr. Ca:rdea.l iLuiz 
Copello Santiago, iprimaz da A:r
gentina, que -vl<l,ja a. ,bordo do 
"Oceania". 

S. Em. foi cum:primentaqo !Pe• 
fos· r~pre~entantes do Presldente 
da Republica., do mlnls'tro do Ex" 
terlor, ,pelo Nunclo Apostoliço e 
membros do Cabido Metro,poli
ta;no. 

e' A:ssumiu a;s funcções de ~Di- ~ 
rector do Archivo do Exercito USE SO'MENTE 
o Coronel OSCl!,J;' Lisbo.a. de 
Souza. · · 

10 9OR~ElOS - ·º Minis•) 
• :tro ij'a Y,iação, :rMtituiu aq! 

Presldeni'e d·a :iiétíi:t i>Wéa. os ·ipa.- 1 

pels ireferent~s í{ ~b.ertufa dâ' 
um credito esp~~~11} de 1.400 con-1 
tos para 8:-,·.~~Mi:ira. d~;,,~~~r,renos 
.em Porto ~~gre, d!) ~)::OP'rie,~a-; 
,i;l.e ~o Ba.né'o Nacio):l~l · <la Com,.;{ 

~erc!o, des~,~~~o ã t9r~~-ueçã~ 
.do edificio-s~de da Dliiectç,riat. 

Regional dos _qortêios ~ Tele-,_ 

grzj:>hos de P'orto Alegrei~ 

De accordo com a ~ei de !per
"Ylanencia de e-strangeiros, aquel-
1 <'s que não ipossuircm carteiras 
fornecidas ,pelo serviço :policial 
,:-::,ecialisado, dentro do iprazo 
c:;~ipula.do pelo respectivo decre
to-lei, poderão ser expulsos do 
1 o.,z havendo dolo ,o multados 
~,01 500$000. Para que seja sa
:?fcito -0 ;pagamen'to das .mul-

uma actlvidade digna dos mo.io
res encomios n,o sentido de pro
mover a 111aciop.alisação da rpo
pulação até este momento fora 
da ;communhão' nacional. Por 
iniciativa, do ,co'mmandante ei dos 
officiaes da Companhia, fqra.m 
criada,s já 10 escolas em [>leno 
funccionamento, sendo os seus 
professores gratuitos cons'titu'i
dos :pela officialidade, sargentos 
e ipraças da Companhia, tendo 
tambem as senhoras dos offi
ciaes se iPrestado a esse patrio
tico mistér. As ·escolas -são fre
quentadas :por filhos de alle
mães e rpor adultos allemães e 
teuto-braslleiros, todos empe
nhados em a.prender a nossa .Jin
gua, o que cons'titue '1.lm /bom 
prenuncio." 

dio do mesmo p!.'oducto, \ 
• O Ministro da Guerra diri

• '.Ao rseu ,collega. da ipasta. das giu ás ,respectivas directorias a 
Relações Exteriores, o Ministro seguinte recommendação: 

HOMEOPATHIA 
do- Dr. ALBERTO SEABRA 

do Trabalho, Industria: e Com- "Recommende aos offi~iàes···e -tr!!i nome que representa uma g~:i:antia. 1 
j 

·.:,s e,n que incorrem os estran
. -;ros. a policia aprehonderá a.s 
, ·:,1:,cctivas carteiras, ,cassando
.. ;; ·e:u caso de reincidcncia. Es-

J sujeitas a multas desde 10$ 
... ·,ellcs que depois de entrarem 

p()sse dos documentos fornc
:.,s pela policia não communi

. c2rn a mudança de residencia 
cmprc~go. 

f)ar--d. acqnisição das novas -car .. 
= ':"n s serão exigidos os mesmos 

,. cimentos ·actualmen'te pedidos 
lo Instituto -de Identificação. 
--cnclo os respectivos ,pedidos 

, .e cqnisiçiio -ser solicitados pe-
lo cal da residcncia ou domi-

· ·o ,!o cstrongeiro. 
() ,prnzo ,para. os ,serviços de 
.ntificaçfto e entrega das car
·:1s te.rminará em 22 de De-

. ~_:nbro do 1939. 

.. :n~elho de Imm1gração e 

CoJonisação 

cteun1u-se, <lia 14 :p. p., !!lo 
·. · \a cio do Itamara:ty, o Conse

. ·o de Immigração e Colonisa
" ,), -sob o presi-dcncia elo con

,., L geral, sr. João Oaa-los Muniz. 
O conselheiro Arthur Neiva 

"ommunicou que o Serviço de 
~,e~istro de Estrangeiros no 
ic'stricto FccJô1-al já está devi-· 
damente insta.Jlado em um dos 
pavilhões da Feira de Amostras, 
devendo começar seus trabalhos 
<li-n. 17 do corrente. O mesmo 

. consr·lh,,iro leu minucioso relato
rio sobl'e o estudo a-presentado 
pela Associo.çií.o de Empresas 
Aoroviarhs, consubstanciando 
nma, série de suggestões refe
rentes á. ,alteração do decreto 
S.010, .no sentido de tornal-o 
mais .fJexivel e applicavel ás 
empresas de navegação acrea. 

Por suggestiio do ,con-selheiro 
Luiz Betim Pacs Leme, o Con
se1ho -passou em seguida a tra
tar da i1nmigraçã.o ,portugueza, 
tc-ndo àpprovado por unanimi
dn <k, <kpois da ·conclusão do de

Noticias economkas e 
commerciaes 

ia Aos gerentes de ·banco!I, ca• 
sais bancarias e de cambio, a 
Fiscalisação Banca-ria expediu 
uma circular esclarecendo •e 
mandando observar certas dis
posições sobre as operações de 
cambio •em geral e notificando 
o estabelecimento dos ·seguintes 
mercados: cambio official, ,cam
bio ITivre e cambio livre espe
cial, cada qual com rposição dis
tinta um do outro, e escritura
ção e registros devidamente Je
galisados por aquelle departa
mento. Diariamente deverão ser 
enviados a ·esse departamento 
um resumo da :posição ·c copia. 
da escripturação das operações 
realisadas em cada rrnercado. 

19 "La Prensa", de Buenos Ai
re~. depois de se ,referir ao ac
cordo commcrcia1 americano
brasileiro, assignala a necessi
dade que tem a Argentina de 
apressar a conclusão de um tra
tado <le commercio com o Bra
·sil, visando ·a. intensificação das 
relações commerciaes entre os 
dois :paizss, ·e accrescenta que 
hoje convem observar a impor
tancia da •situação commercial 
entre as duas na.ções e tambem 
a necessidade de não perturbai
ª 'P0r meio de artificias. 

Refere-se' em seguida o mes
mo editorial ao jnterce.mbio en
tre os dois ,iaizes cm 193!l e con-
clue: 

mercio solicitou iprovidencias 1110 
sentido de ·ser acreditado junto 
ás embaixadas do Brasil no 
Chile, Bolívia e Perú o sr. AI
varo Trindade Cruz, que foi de
si.gnadÓ ,para servir como en
carregado -commerciaJ. :nos ;ref e
ridos ipaizes, 

o O Ministro .Wa.ldeme.r :Fal
cão designou o •sr. Ildefonso de 
Abreu Albano, director do De
partamento Na.ci-0nal de Indus
tria e Commer.cio, ;para repre
sentar o Ministerio do T,rabalho 
na -commiss'ão ·incumbida. de· re
ceber a Missão Economica. Bel
ga, chefiada ;pelo antigo minis
tro de Estado, sr. Pierre For
thomme -e actual.mente em ;visi
ta ao nosso paiz. 

Noticias Militares 

~- Por ai.ecessidade de serviço 
foi classif!()ado na 2. • Região 
Militar o -capitão de --engenharia 
Luiz Gonzaga Ferreka ,e An
drade. 

e O Ministro da!! Relações Ex
teriores esteve 110 Ministerio <la 
Guerra, em longa conferencia 
com o general Eurico Dutra. 

e Partiu ,para Itacurussá o 
ministro Aristides Quilhem, Mi
nistro da Marinha. 

e O Presidente da Republica 
assignou em Caxambú os se
guintes 'decretos: licencia.ndo o 
primeiro tenente de ,reserva con
vocado Emílio rpor ter at'tingido 
o. idade limite; .mandando con
tar antiguidade desde 1931, no 
posto de ,capitão de segunda 
classe da reserva, !8J Leonidas 
Borges de Oliveirà e aicencian
do o segundo 1~nente da reser
va José Maria '::amps, :pC>r ,ter 
attingido a idad -limite. 

"Além de madeiras, frQctas, 
café, matte ·e fumo, o Brasil po
deria encontrar ·excellentes .mer
cados na Argentina .pare. outras 
industrias brasileiras. T u d o 
quanto se faça ·para, -corrigir as 
falhas dó regime e.ctual, será 
utilíssimo 'Para ambos os paizes 
e contribuirá rpara a .grandeza bate. o texto de uma resolução 

c-<insidcrando os ,portuguezes :pa- commum." 

O' O general Amaro Bit!tencourt 
a.ssumi-u no dia 15 p .. p., o com
mando <la 9.• Região Militar. 
Representando o .governo, assis
tiu ao acto o secretario geral de 
Estado, sr. João Ponca., o qual 
conferenciou com o general so
bre varios assumptos liga.dos á 
ordem :publica~ no sul de Matto 
Grosso. 

·e:, 0s eff cl tos do decreto n. 0 

3 .010, de 20 de Agosto de 1938 e Seg-41ndo ,communicação fel
ex,clnidos d~ qualquer restricção ta ao Ministerio das Relações 
m.:mf>rica quanto á -sua entrada Exteriores ;pela Embaixada do 
no terrltorio nacional, dadas as BrasiÍ ·em Sa~tiago do Chile, o e' Communica o It~maraty: "O 
suas afinidttdcs raciaes e histo- gQverno chileno Tesolveu ca.m- sr. ~oberto O~tiz, presi~e~te da 
ric:i,; com o povo brasileiro. A bio officlal paro. 0 algodão e naçao Arge~ti'.1a, expr1~1u . ao 
ref<'rh1a rcsoluçiio, ele que ,serão sementes de e.lg:odão <lo .Brasil. l g?verno bras_ileiro, ,por. 1~terme
rclatoré,s os· consé-lhf'lros Luiz Uma importante firma de São . d10 da e~ba1xa.da bra,s1le1ra em 
Bctin, P11 ps Leme e Dulphe Pi- Paulo, informa ainda o Itama.- Buenos Aires, o se1:1 agrado se 
nh2ir<:> i\fa,:hacln, sed. ·submétti- ra.ty, já ãniciou .negocios com ª!guns guardas marmh3: -~a M~
da á npprovnçã,~ fina! do Pre- importadores· chilenos nessa no- rmha de_ Guerra Bras1le1ra f1-
siden'tc da Hcpublica. va :J:Jase ,cambial, ascendendo as zessmn Junta.mente -com seus 

o cos;s,,Jheiro DulphP. Pinheiro vendas a '1.lm to'tal de 12 tone- collegas argentinos, um -cruzei
Madi;iiln leu -uma in<iic-;tção ,so- 1adas de algodão e de semen- ro a bordo do novo cruzador-

/ 
· escola "Argenti-na". bre .a vlgilnncia immigratoria 'es do algodão, 

nas frr,ntnira.s, que foi approve.- O Presidente da Republica, 
c1a. O Conselho Na.dona] de Co- e Foi recebido pelo Ministro tendo na mais alta ,conta esse 
!o:.ls,sç~o r<iuniu-se ·novamente, da Agriculturo. o ,sr. Octavio honroso convite, novo test-emu
em srss~.o extr.aord·inarla, no Barbosa, dircctor da Divisão de nho da tradicional fraternidade 
di>- 19 ,p. p. Fomento da Producção Mineral, entre as duas nações, resolveu 

que apresentou o Telatorio se- acccital-o, tendo autorlsado ao 
A obra de nacionalis~ção manai sobre as sondagens de :pe- almirante • Aristides Guilhem, 

t1'oleo que estão sendo executa- Ministro da Marinha, o emba.r
das em diversas regiões. Até o que de 6 guardas-17larinha bra
dla 13 do corrente era o -se- siloiros no vaso de guerra ar
guinte o -estado dessas sonda~ gentino." 

uo 32.° B. C. em Santa 

'.Catharina 

O Min!stro da G4erra Tecebeu 
do general Manuel Ra-bcllo, com
mandante da 5.• Região Militar, 
o se!l"uinte te!egramma: "Ac<1-ba 

~'-~.~~Qt!I 

gens: 
N. 0 155: Serra do Moã. - Cru- • Pelo "Cap Arcon~" Tegres

zeiro do Sul - ,Territorio do saram os officia.es brasileiros 
Acre: Profundidade attingida, componentes da missão .militl!-r 
322,49 metros; ,profundidade an- de acronau'tica que visitou a 
terior, 312,90 metros; arranco Allemanha a convite do governo 
~-l~9. 9,_50 Jne~~a, ] daf1ue)J.e pa.iz. 

praças que 1110s são subordina
dos que :n!io lhos é ipermittido 
e,xercer !J)rofissão, ,emprego ou 
funcção ·estranha ao serviço mi
litar, sem a devida autorisação, 
na. conformidade com o numero 
141, do artigo 13, do Regula
mento Disciplinar do Exercito. 

e' Pelo chefe do gabinete do 
Ministro da, Guerra foi expedi
da ·a.- -seguinte cireular: "De or
dem do · sr. Mini·stro essa dlre
ctoria deverá apresentar dentro 
do ,prazo de 30 dias, suggestões 
.sobre modificações que devam 
ser feitas ,na lei do movimento 
de quadros de officiaes em .tem
po de paz, decreto-lel n. • 624, 
de 18 de .Agosto· de 1938," 

10 Noticjat 
do Brasil 

l REGISTRO - 'O sr. Gus-
• tavo Cà,panema, Ministro da 

Educação, falando a um ,epre
sentante da certo vespertino, in
formou que o projecto do decre
to que trata do registro de pro
fessores secunda.rios ·será erica

. minhado na rproxima semana á 
sancção do chefe do governo. 

Assim, accrescentou, em pou
cos dias poderá ser ,reiniciado o 
i;erviço de registro do Departa
mento Naicional de Educa.ção, 
suspenso ha alguns meze-s :por
que o processo anteriormente cm 
vigor não satisfazia a certos ·re
quisitos julgados necessarios. 

2. FEIRA - O Ministro do 
Trabalho -recebeu do sr. 

Iparano ,communicação de que 
foi inaugurado solemnemente, 
com a presença de a.Jtas auto• 
ridades, o pavilhão do Brasil na 
Feira de Milão, 

3 MINISTRO - O sr. Os-
• waldo Aranha seguiu dia 

17 p. ,:,. para Poços de Caldas, 
a.onde vae desconçar durante al
gum tempo. Na ausencia, da
quelle -titular responderá pelo 
expediente do Ita.maraty o res
pectivo secretario geral, núnis
tro Cyro de Freitas. 

LABORATORIO FUND..WO E;i\;I 11)11 

Praça da Sé 92 e 92-A: , 

~ 

S. P.AULO 

EXTERIO Rl 
Mensagem de pa:i 

O Presidente Roosevelt dirigiu 
uma mensagem a Hiqer e Mus
solini <propondo m:na tregua de 
10 annos, afim de assegurar ,a, 
:paz :mundial. 

Já illo dia Pan-Americano o 1Sr. 
Roosevelt ip,ronunciara outro dis
curso que constituiu /Uma adver
tenqi,a, ás :potencias tota,litarias, 
o que demQnstra o interesse ca
da vez maior que elle tem ipela 
si·tuação -européa.. 

A mensagem ,teve /Uma :im
mensa ireper.cusão, e recebeu 
franco <apoio das potencias de
.mocraticas •e de outros governos 
de ,nações de menor :poder, dan
do origem a uma verdadeira de
finição da , àttitude dessas po-
tencias. · 

Ao .mesmo tempo, 'porem, os 
Esta.aos Unidos não descuidaram 
da reforma do "Neutrali'ty Act", 
afim de permittir ao governo to
mar -uma attitude prompta. ~m 
caso de ,conflicto na Europa. 

Cruzeiro de Armada 
~------------· 

Allemã 

:fll'umerosos :navios de fruerra 
o.llemães ipartiram de suas ba
ses ipara o Mediterraneo, onde 
não .realiza exercícios que, .no 
dizer dos dirigentes do "Reich", 
constituem uma antiga tra<lição 
da -marinha, de guerra 'teutonica, 
e 111enhum !Perigo apresentam ás 
demais nações. 

:Apesar das declarações Tefe
ridas, essas manobras causaram 
viva inquietação na França, e 
ameaçam Gibraltar. 

Actividade nazista · 

Ao ambiente de expecta.tiva 
na Allema.nha vão se seguir dias 

fructos da influencia ipessoal so~· 
bre Franco. 

Ao mesmo tempo ,noticia-se q 
desembarque de nova,s :tropa~ 
italianas na península. iberica, Cl 
adiamento da ,parada da victo• 
ria que ;precederá á ,reti-raqa. doll 
voluntarias :italianos, a conces4 · 
são de ,grandes facU!dades aos' 
vasos de ,guerra do Reich :no11, 
,portos hespanhoes, e a concen- l 
tração de .forças frente a, Gibral-1 
tar, o que veio causar v~va in~.! 
quietação sobre as ;pr,etensões dit;: 
Hespanha. 

Os jornaes francezes ;prevênf 
uma ameaça a, -Tanger 111a, con•1 
centração de tropas hesoo,nhola~·: 
em ·suas fronteiras. · .... · · ·. 

Rei da Albania: ·: · 

A aceitação da coroa da Alba:.; 
nia pelo rei da !ta.lia, como era 
prevista., deu-se es'ta semana. 

O governo de Roma annuncia 
ter conseguido o inteiro dominio 
da Albania;, e que a noticia da 
escolha do novo rei foi ,recebida, 
com a maior alegria ;pelos alba
nezes. 

As .relações da Italia com a; 
Fra.nça tendem a ,se tornarem 
mais tensas em vista da respos
ta official do senado romano ao 
discurso do ·rei, na qual se fala, 
·novamente de Tunis, Corcega, • 
Djibouti de forma· indefinida,,, 

Propaganda nazista: 

Proseg-uem as investigações' 
da polica :portenha -sobre a,s ac
.tividades nazlstas na ºArgentina •. 

Novos documentos compromet
tedores foram aprehendidos, es
clarecendo os meios de que lança
vam :mão os nazistas '!)ara ,pre
pararem o domínio do ,paiz. 

4 • D. ARCO VERDE Em r agitados por festejos e discur-. 
commemoração do 9_0 annl- sos sensacio~aes. . . , 

versaria do fallecimen'to de s. Ao contrario das ,pr1me1ras ,pre
Em. 0 ca.rdeal D. Joaquim Ar- VÍSÕ!é!S iSobre a resposta de Hitler 
coverde 1.• Cardeal sul-ameri- á .mensagem de Roosevelt, que 
cano, 'foi celebrada missa de os ,proprlos nazistas supunham 
Reguiem por ,sua alma, no dia fosse o silencio o fuehrer resol-

Contra a especte:tiva qual ,e 
conforme á politica arge~-tina., o 
presidente Ortiz dirigiu '1.lm en
thusiasti-co telegramma ~o sr. 
Roosevelt a :proposito de >!!Ua; 

mensagem de paz. 

A vez de Dantzig, 

18 p. 'P· veu convocar o Rcichtag !()ara '.A: imprensa ·allemã; orientada; 
pronunciar então a oração ,rela- pelo governo do Reich, cont!núru 
tiva ao assumpto. a ,campanha contra a Polonia, A esse officio compareceram o 

clero ,secular e regular, a.s or
dens 3.as, irmandades, assoeia.
ções e tlnstituições ,reilgiosas. 

5 REGRESSO - Noticia - se 
• que S. Em. o Sr. Cardeal 

Leme embarcará de regresso. ao 
Brasil no "Augustus" cuja che
gada. a esta Capital deve verifi
car-se rpossivelmente a 2 de Ma,io 
proximo. 

6. CONGRESSO - O Inter-
. ventor Federal do Estado 

do Rio asslgnou uma acta des
signe.ndo o 1.0 delegado auxiliar 
da Policia Fluminense, dr. Ary 
Cezar Lucena, ,paro. representar 
o Estado nci 1.° Congresso Na
cional de Transito a reunir-se 
na Capital Federal, do 23 a 30 
p. t. 

Ao mesmo tempo o gov411to denunciando os maus tratos ·reaes 
allemão iprepara grandes feste- ou :phantasticos de que são victi
jos para commemorar o annivcr- mas os allemães na Polonia. 
sario do Cha.celler allemão ten- O governo de Berlim :procura, 
do sido feitos numerosos ,convi- fazer ;pressão sobre Varsoyia .a
tes a -personalidades extrangei- 'fim de annexar Da.ntzig, e os 
ras, -cuja .participação estará em jornaes annunciam que Cham
grande parte indicando o gráu de berlain teria, aconselhado a Po
suas sympatp.ias pelo nazismq. Jonia a entrar em negociações 

com o Reich sobre o assumpto. 

A paz na Hespanha 
Mensagem á Hespanha 

Catholica '.ào fim da guerra ,segue-se 111a 
Hespanha um -período de ancio
sa expectativa para sàber até 
que iponto o General Franco es-1 Falando ,pelo :radio aos seu!! 
tá comprometido com os gover- queridos filhos da Hesp. anha: Ca
nos .totalitarios. thol!ca, o Sa.nto Padre Pio XII 

A vol'ta. do Gal. Pet!.in para felicitou-os pela :paz que Deus 
França causou a maior decep- lhes concedera, acentuando .que 
9..ã.o ~os 9.u~ tC1>,P.eraya,mi ~randes · ,co11~i,ue p.~ 7.~ yn-.,i 

'1 
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Federação Mariana F em.i.nfn·a ~ongregaçã.o· Mariana 
da Bella Vista 

~ .. ~. 

Realizar-se-á na C11.r,lta.1, em 1.0 - d:ê Ma:lo ara:nde 
Concent-racio ~-e FHhas ele IMa:ria da Archidi.ocese 

"Em tiro dia pr/!Raratório, de as exhibições éinematographlças. cação integral, completa. Para milia perde-!le muit!l-s vezes por 
t"'R~b~lhhnentt?~. iel,1:li1ram•se do- :ji:s&es exemplos apro~»tml)l fl. nho fóFa, d6:~ estradas por demais causa dl;l$ 41extgen,cias-"à,!l,- socie-
~ p:roJ!mi:i> j>a$db as com• criatri:i:a cio ctoodor, ta.1a,in di\ batiáas dos entrechos mal sltos, dàtle,.. · 
a:><>'~~~~~~ das pi~~~tori1w, d!!,S P. infab:Oia e dá jµventu.de, aindi\ haver~ de trabalbar no sentidó O,:a'Ças a Deus, o ex~W,plo c:l,9$, 
~p.1~,s d.~ a~pita,l, tendo !)id? p.!l, suscepti:v:el. <le se amoldàr f1s in- dé aittes.eillí,J.r ~llines verdadeira- bispos ?forte-Americanos e O -dê 

· ~~-e:m-b1ê:a ~li!J frati,\411 à ot«a- tlu\J#oiás tecefil~s, ~~e artt~faos e moràes. Em cat"i;i,1cos do velho mundo exé'r-
Í1~~ .praU&.i; ~~ .. ~ouw;ntraçii.o, Qtie infhte.~c4i l>,(!dero~a wm .t.Í)tlo~· os piriZés civilj,zados, na lta- ceu bénefiotl. i:oflueµc1!,1. sql;),i:~ nós. 
gue obe'ête~e'-'.W: ·@<·~g~te pi:o-·· um simples film~ Sôbre uma ·vi- lia, na Fra-ilça., :n~ Belgfoa, já se T.ambem· no Brasil, taml\êin em 
tra;rnníá:J p.~ ~e desabroc~a! que. mar.a.vi- ~¾iz ll.lguma êóúoo. em prol do São Paulo, se fa.z alguma cóu.sà 
. Dµti. ~~. 2~ ~ 2~1 âs. .. ;~ J>oraa, IBost:i sel'41, si fog.iõe'iÍ &i l).eroiB ~m cinema, do cinema catholi- pelo ~m çinema. o 1.º passo jã 
Jia Báll~c~ ire l:iãó :11e;JW.; - 'l;i'l~ surgissem querendo répriiauzir ein cd'. '{oj qil.~o. J!:xiate. ;Já uw.a 0~~µ;
~ti:o dé Ô.ó,l:'lfêr-én_ :Çjá!J )?filõ' Revb'lo suit vidà, uma sé;enp. edificante suenolàr, déante destas graves são cM'.·-Ol;!nsuta de pêllicú.Ías' cme
Jjon. · .. · Sa:lim, il.91) o t~ema revelada tela téla. E' o · que se ap1:e~ensões qúe pesam sobre nós ni.at01rl'aiJ~ica:s sob ·a direc.ção de · 
~eràl: á'Í &11'.\iíati. !,ta F'llllt.li (lá. Infelizmente, porem. el!l cam- serf~ áté' filn crimi. •, um sacerdote. 
tt_ e Ma1<l~ -_·. dív\m_vA 'r á _prop'rla po ()~:tiosto. Sim. Ás attituties dqi;', cdfuo bpti~ cathol!cos, precisa• r- ':,,:-- , , · · semanalmente, ~ste jornal que 
, 11,tµrezã, p~ra vi\rer e irratliar a àrtli!itas do cinema - verdiitleii. tnos co~l,Jt!hsar a,o que faUa a merec.e a attençíí,o,· e sympath!!,1. 

l·da d. ,,_,};,,·~". . ros idolos - são iin_ itados, os e_ste. mund .. 9 deses"itituaiizâdo em · 
~v-f'oK" .,, de tQµos os càthoiicos, publica a , 

l
. i.º _di.'à -. o e,,s_··_w.ii __ Q_ diVinizador· :rmntmos detalhes, são copiados: que viv'enfos. Hoje em dia no ·t ,.,. 1 · · i c,o .. a~ao C\_ O __ S_. film_es orientando os lia natµreza l).~~~, o tráje, o andar, a expreseão phi- me o destes labyi'inthos moder-

2.º cUa .,.,.. Á viija escondida, sion'Omica ou a pintii. negra em ~s,. :raeem muito os que não se · que qúerem se é!ivertir sem man-
~in Çhrist&, ero De.\is. determinada a~tufo do rçsto. 'i'u- desvla111 dos verdadeiros cami- êhar iiua consclencla. Igual pu-1 
rF• 3:º. d';;, -, ;;._·_· trà'"'.h ·,·11:·ord, 'amento dó é 1·epro, dUZi''o, fielmente, pas- nhos. :blicação é tambem ~ornec!da pela 

""" "" """ • " Folha da Manhã e outros diarios i - ·a' .(ida d'y· 1·"'~.. . santlo a mentiYa da tela p'a:fa a· Mas nós que recebemos maio-
• • u que cil·culam em nosso melo, Ora, : 

:Di,il, ~Q, ás 1$. ~q~~ •. uma com- re1?,Udade "e l1J.Ilª vida vasla. ,:es graéa,s rtós que temos a felicl- ·dei\nté disso não se Pode admittir 

~

iss'ttó de cMâ Pflí Unlão com- Sl CQB!iidat1fr1:p.os o clnem:a, tal . IJ,!à,de de pertencer ao rebanho que tim:a l<'Jit,a de. Wlaria vá ao 

'
pai'e6erá. ao çj:jtlegio d;A~I.Unpç~, cowo elle é hoje em dia, pode- tl$çplhido de Nosso Senhor, faça- cínema sem conhecer O valor mo
' éon'lilt~ da Rda. Madre, pàra mõs dizer, sem receio 'de errar, inôs um pouco mais. Trabalhe
i~à sé:il;ã,o cdlll:lnéll!orativa da que elle é uma esw.la do mal por- ttnós pelas ovel~as desgarradas ral dp filme que a téla lhe apre-

FESTA DE N,~ S,ª DO BOM 
' CONSELHO' ' 

Por iniciativa de s11a dli'éçw, .. 
ria, a Congregação M'arillna fatâ 
realizar este anno solerime triduo 
com sermão em honra de sua 
principal padroeira N. s. di> Bom 
Conselho, nos seguintes ciúl:$: 

D.ias 23, 24 e 25, TritiUo, ~-
19,~0 horas. Dia 26 - Festa (te:· 
N-:' 's. Bom Conselho. Hevei~ :m~
~ com éomniunhão geraJ de to
do~ os membros do soda.1fülb ãs:, 
~;30 borjl.S. , 

A noite, ás 19,30 so~~~.~~- ll'er}llJ __ e 

recepoão d~ nossos congregados 
e noviços. 

As prégàeõell.-.e,àtw, a cargo do 
ijvii).O,: Pe. ®~ío~m Potfil'io 
de Alftleida .Miwhado, :O. D. Vi
garfo de Conaeição da:s Alagôas 
qu_e, .wi pass- por esta capi
tti.t\1~:q .. nos a,. i;!~W:a d» aceitar 
o tóflvite que lhe fizenws. 

Pm;a maior brilliantismo de 
festa ·· co~tamos oom a presença 
dói bo'ris p~oobla;fos. 

N. B. .;..;.. o éô~ está a cargc 
~ schola Càntó~ da Congre-
gação, -~ 

.R e.c·o, d a-.$-õ e,i 
'

0

c1 9 r:a d a v~·•s 
ç-ê·~ g,rdvc}dod•:S ,.,'l'l.,,.2-.:11 

PMct ~rll'.Q<ll· 
rHJtn M» ·-'ij 

Pi1thç-80Ql'/ 

µ'túidação da OrdeiiÍ. ~cm~, ~~mo qUánd9 ~resem:a Pij~ estas que, pouco a pouco, fo- s~tj._!;ará, 
t:lia ;i:;0 

- áa s lioras, -na ca ... : bons fllliies, não deixa. de infll- ram se afastando do Divino Pas~ ==========================================~ 

l
tb,edrai, Mis~ canta.dii. em côro trar, qe permeió, algumas gotazi,. tor, distanciando-se das suas san- F.. d. - d e - 1\JI' • 6"\l's 
,ge_·f~l, por milh;~r~~ de lllOÇal3 llW,:,O nh~ dl'J Vel.J,eno, que, Se não :Ufa• ~S pêtadas, para Sé entregarem , e . eraçao as ongregac;oes ,1;,-,.ar1anw. 
;riánas, E1 irra,éliada pel~ ''Ratlío tani, corropem si não corromp_em de corpo e alma a essas vãs men• ·.· 
BàndeiraÀ~e'1i ~êl~J:!ra;lia, por petturbam as conscien&as. E' ele tiras do seculo que ás reduziram ·\ 
uol)$. ~gárto eapltülar. 1am.11ntii:~ que <> ~\~el)lll, seja mna ªº mais avutante dos estados - . 1_· Concentração Mariana em Botut:atú 
: cim:par,eceri,jb tô&s as Pias escola do mal. Uma: onda impia o estado de pecpado - incompa- ·.: 
ÍUniões 4,o in{Íertor dâ . AJ,:chidio- e a~as~ladora in,vadiu:.P. ltojé; os tive! êom Aque-lie que é a Supre• No dia.' 7 de Maito p. f. realizar- DIA DE :itEC0LHIMENT0 TodàS a.s congregà'.ções aê\létl'l 
tese, que será-o hospedélf da- F apaixonados do cinema fechando ma Virtude, Deus Nosso Senhor! se-á ein BotUoatúl mais! uma cetebrar essa data com commu-
ÍM· -~ .• iiesse ~ia. o~-.ollios lll:,tµdo:,que 1;1ígntiica mo- ., Dl~ Sua Santidade o Papa grande concentração mariana, a Para iniciar ,ç pi.ez de Jl,[ar!a, a nhão geral l)Or intenção da F~e-

À's l(i:::)16:i:&s, n~ Cut!p: Met~- m~a,4e, +eilhai:ii· iaml:l~m as.,1fur- Pio XII, então o'· Senhor Cardlal 41.ª do Estado de s. Paulo. Des- Federação fará r~Iwar, l;i. 1,ó de ração e peta marianisação inte" 
poli~ll*, ;Ass~léa espêcialm:e'n- taS:-'.<'!ê stiâ v.luw. a. -vóz de Nosso Pâcélll que !'3°s progressos scien- tà Cà.pital pll:rtirão dois trens es- Maio, uln dia de r~colhimentó, gral do Brasil. Devem tambem, 
.te para 'â~ .filhas d,e Maria do i1;1- Sêµhor qu~ faia aos p\iros de tlficos tambem são dons de Deus peciaes, com iótação para 1.600 nà Igreja de Sto. Antonio do Pa- fazer uma conecta em pi:ó do se. 
têrlor, e'.·'ô éo:mpar~cimenta da:s ÇQ~ação, p<i@1ldo p.or isSo, ser en- dos quais podemiiii nos servir para congregados. As passagens já se ry. Qu.em quizer participar des- _cretariado das Congregações Ma-
1:lireçtor:Ias das PÍ!\S Uniões da funci'idos 'j;ior ~qushes que afoga- dlffusão de sua gloria e de seu acham á venc;Ia na portaria da se recolhimento, deverá comprar rianas de Roma. A imllOl'W,ncia 
~apit~t, çgm conferenciáS e,. nu- tiµn no prazer:J~ ~~#u'ine da vir- reino", Considera elle um dever Igreja cie S.donçàio, á rua Ro- os respectivos coupons, que já sa auferid!i deve ser enviada para ao 

pnefos inmltca~$. tud.?,• · ,,, tratarem os cathollcos da questão drigo Silva esquina da Praça acham á venda na portaria de S. Rvmo. Pe. cursino s. J. que re~ 
.· ~P.~;i;:p:ái ~- C'Q~Cent_ração ,o .-·- do cinema, cuja influencia está Jcião Mendes, e custam 10$000; Gonçalo; custam apenas 1$000. mettl-a-á para Roma comQ já, 
1;3'::>ia:\ae· 4,t;lora;ção ãó $8. $acxa- (> cineíria i'!omt,. ~dttsirià Visa ao par tla que exerce a Imprensa. cada plíssagem dá direito á via- Esses coupons tambem dão di- foi feito no anno passadó 
l,men_~. ~;)~:, p.{., quando fo~as uni unico fim ..;. o i'.uctb. Noit Estados Unidos, a palavra gem de ida e volta e estadia, sem reil:9 á compra de passagens para 
ias P.~as Uniõês deverilo compªi'.e- E' por isso que, explorando a de órdem do illustre prelado já outras despezas. a concentração e, quem O apresen- :,. 
~er· â Igreja de símta Iphigenia belleza dos dramas, as humanas se acha concretizada na "Legião Só poderão comprar passagens tar, gozará de abatimento de -.! 

:A paixões, vai se· cteando esta at- da Decencia" que encontrou 1$000 no preço das mesmas. Des-

REUNiãO MENSAL D.I\ 
FEDEIM(!AO 

.,A ;FlLH ·CIN,:OEEMAMARIA ~ O mosfera c··o·rrompi'da das condes- ta· nto é miste,r envolver pr1·n· c1·- os congregados que apresentarem t f 1 . __ a. orma aq~e les qu~ nã~ pos- Em virtude da Concentrn ele 

~ '.N_as ··ag_i_t, açõe_s d"'" .. grand"S'·""'. e- cendencias. Todos col'Ídescendem; palmente a criança, o adolesceu- o Talão do retiro deste anno (1.ª smrem o talao do retiro, Já por B • . ~, 
"'" " ,.,. i . . t jove·m numa t .· "h . 2" 3 a é ) R b - h. ave1·em d'd .. - 1 otucatu, será antecipada a p, c·· ropoles, â luta pelll, vida cada as consc encias, os pais, os cen- e, a mos.,,, ero sa- . ou . poca . ece erao, no per I o, Ja _ por nao te- xima reunião mensal, que te:·(·. 

~ez mais se intensifica exigindo sores, e até aquelles de quem se dia. A acção educativa exercida acto da compra, um bibi e uma rem a e~le co~p~r~c1do, em vls!a lugar no dia 30 de Abril p. f., u,. 
~é tódos uin esfo_ rço s~in. pre Cl',es- e.tlpe;·avà o grito de Ulll!l, das pela escola, pela Igreja, pela fa- bandeirola. de motivo Just1f1cado, poderao tnn· 

0 
d ,1 d á 

4 
h··--

r:: · · ,~ · t - particip d t .. d B om ngo o mez, s ... 
têri.te, õ trabalho, nó entanto, m.e,..., JUS as reacçoes. =========================== t··catu•.ªr ª concen raçao e 0- ras da . ta_ rde, no salão da. cm,;. 
b.·eóiama reticencias, Uma distra- ii:ssa. condescendençia creou O E E R. u ..., Metropolitana. Para esta reunifc: . 
.. ao-· se· •-p· 0-e. 0· . espll'· ito ·é excessi- facto consumado de muitos annos X ,T . . I Q R _ "' ........ sao convidados todos- os corig, e' ,âmente ativo. de acção sem protesto desse gran- PASCHOA DOS GYMNASIANOS gados, 
. de criminoso - o cinema immo- __ '.<Clonclusão t!a 6,. pag.); 2 LYNIIA 'AEREA _ mstá Devendo realisar-se no proximo 
' E' preqiso oriental-o de quanto ral - que ainda hoje domina • dia 3 de Maio, 4.ª feira ás 8 ho-, =1~;~~~;~~~~~~~~~;~;~;== l:!m vez para uma actividade te annuncia.da ;para o dia 17 , 

' . . • apezar da boicotagem dos homens nfol :para defender a fé e a dvi- d t :i ms, na Igreja de S. Bento, a Pas- 1 
breativa que, espairecendo-o, me- cónscientes. o ;corren e a nauguração de choa dos Gymnasianos, pede-se a 
~hor o prepare para as lutas d lização chris'tã que uma. {Parte uma Jinhe. o.erea dlrecta entre 
. '- e 1() cinema inunoral povoa· ·a d .. h 1 1 t todos os Srs. Presidentes de con-tiue ê tecida a vida. Os melhores O [)OVO ,,espan ° .se evan ou Londres e :Varsovla. O :trafego • 

lhygiênistas affirmam a neces- imaginação de imagens lubricas, corajosa.mente". será feito !Pela "British Air- gregaçao qu~ enviem os seus con
lildade que tem o espirito de dis- cria esse ambiente de vida falsa Após decla-rar que acrecntara ways" e a viagem durará 6 ho- gregados que cursam gymnasios. 
trahir-se. A propria lei natural em que crimes, roubos, suicidios estar ,a Hes.panha dstinada a ras e rrneia. o .coronel Sma!

-exige esse recreio. Todos, de facto e vandalismos são considerados caminhar para a iredempção e wood, representante do Conselho 
,satisfazem a essa exigenoia en~ llcitos e exaltados como exemplos grandeza catholica, o Sumo Pen- Brita.nnlco, virá a esta capital 
· chehció de preferencia, as salas dignos de copia. tifice acentuou que assim ;podia no primeiro avião da <larreira e 
tias càsas de exhibição cinema- E. não se reflete e 'não se me- pen-sar dados "os i!lobres senti- fará na Polonia uma série de 
J;dgtaphica. ó cinema! A attração ditai Tudo passa nesta vida. De anentos christãos do Chefe do conferencias sobre o jmperio 
biais forte da actualldade! Todos que nos vale multiplicarmos a Estado Hespanhol e de seus col- britannico. 
ivão. ao cinema: o douto, o poli- fortuna, elevarmos materialmen- Jaboradores" que o Gal. Franco 
J;ico, o homem de negocios, o rico, te si tudo que é matéria acabará tantas vezes ananifes'tou. 
~ póbre, buscando nelle repouso um dia? Como vender assim a S, /êlantidade fez votos paro. que 
;11.o éspirito preoccUpado. propria .consciencla? Sentimos ne- lhajà justiça em Jesus Chrlsto, 
( E sobretudo a Ínfancia e a mo- cessidade de lutar pelas supremas mas ,benevolencia e indulgencia 
tidade - gel'ações em que repou- razões da moralidade, no mesmo christã '.!)ara aquelles que erram, 
);am as espera,nças do futuro - terreno dos semeadores da imor- e -ter.minou dando e. benção a to-
jlffluem ào cinema. ralldatle. A moralidade no cine- dos os hespanhoes. 
i o jogo O !,livertimento é a.. for- ma disse alguem "não é µma 
,na de actividade infantil e; 4uas1 ba.!{!, ele chumbo que tudo venha Precauções demoératicas 
:p mesmo, se poderia. dizer da .ciést!,'uir(i:ie~<? contrario uma aza 
Ji,tlolellcencia é da juventude, va.- capáz dif :j'.oô's mais áltos, capaz 
l'iando. apen!l.'3 0 interéss_ e. .·de·-::vôoi{ 'dé maior nobreza Ek de 
,- maior e::iplritualiêiacíe", .. 
f O cinema é um div~timento · · · · · · · 
J)onito e barato; por isso, àtrahi · Com. ~ protesto ge;ral dos ca
)il' um parentesis da vidà. o ci- tbollcoliiií directores .. dessa~- gran
;iema ...,.. jogo dé luz e sombra, d~~ ~mp~~~s cineirtà.~ograp~icas, 
~xtra.nha energia. que deu lingua- réconhecenifo o verdadeiro cami• 
gem falada e sonóra a apenas apoio IfW.smo fó):á. dos circ.ulos 
\ímàs sombras moveis _ tornou- cathollcos. · E as conipanhi~ pro-

,;e uma potencia. e, , ci:iíctorl!,~ de f.~mes já se vêm 
1 Todos os que :o frequentam es• obrigadâs a attei:i.der as recla
,tão scientes de que elle descre-•: .-:n;i.a.ções' da Legião:· 

[A: França e ,a. Inglaterra, con
tinuam viva.mente empenhauas 
em sustar o avanço to'tàlitarlo. 

A Inglaterra ,chegou ,a uin ac
cordo <iom Ili. Russia, afim de .ser 
asslgna,do 'llm ,pacto· sobre •a. col
~a,bora.ção aefea Tussa contra os 
estados ,totalita·rios. As :negocia
ções e o m a Turquia tàmbem 
foram conduzidas a bom termo. 

Durante a semana cauoo.ram 
vivas aprehensões as anamobras 
no Mediterraneo, onde a esqua
dra :ingleza e fre.nceza se :prepa
!l'am IP.ara qu_a,guel'. <lYÇn,tuaJlda-
d&. • - ' ,, 

3 MADEIRA - o •sr. Todt, 
• <lommissa,rio do Reich [)ara 

a :i.ndustria de constru{)ções, de
cidiu que a.s grades de ferro ar
ran{)adas para serem 'lltilisadas 
pelas fabricas de armamentos, 
Berão substi'tuidas ipor -cercM : 
vivas e não de .madeira, pois 
esta escasseia na A!lemanha. 

4 IOFFENSIVA: - As tropas 
' • chinezas desencadearam vio
lenta offensiva. tiontra Cantão 
que conseguiram cercar <ÍuasÍ 
totalmente. 

5. tl'ERRORISI\IO - : Contl-
inuam,:.a. se rrepetir attenta

dos !_terrdrisbs na In~~:a,t'err.a. 

6 CAS.AMENTO _)h .se en-
• contre.m · ~rn '.li~li~ran nu-· 

merç,sas ,represéntaçt;é·s estl'an
gelrà.s que assistirão ao casa
mento 1io prlncipe .herdeiro do 

.ivendo tão ao vivo scenas e factos ·i Legião da: Descencla, i;egundo 
::reaes, é O proprlo symbolo da Vi- inform!\,çpeS C01hidai;l de um Vir• 
\da, verdadeira e moderna eséola. tuoso jesuita apologista do clnef Escola do bem e! escola do ma~. ma - é um grito tardio mas na
! Escolà do bem si se procuras- tl,U'alissimo do que ha de me
,.;rern todas as possibiÍidádes para ihor, na. natureza humàna, reaé:
~levar o espírito dos espectadores, çâ.9 contra um mal evidente. 
Fl,bertó para téla, pelas janeilas Graças a Deus, tàmbem entre 
'da visão. Escola do bem si a esco- nós ha os que já se atiraram á 
lha cuidadosa dos filmes offere- luta entreabrindo-se um futuro 
pesse, tão ~omente, verdade4'as 11- melhor para nossa sociedade que 
!;õés de belleza do bem e da ver- precisa ser saneada por uma edu- 10 

Ira'k. córri a princeza Faw:i:Ía. J· 
7. CO~SCltIPTOl;I - :A: Hol-' 

Jànda !Pretende ·elevar o 
N o t i ê i a s tem;po de serviço militar de 11. 

.m~zes ;prura 2 annos. 
d~ Mundo . . 

· ~ade. 

..,.. ________ 8 ~ESTABELEOIME~O 

• Já. se enco,ntra i;telram\\n-1. :A.UXIT,lO ..... O ,deputado te fõra de iperigo e. Rainha. .Ge-

DIA MUNDIAL DO CONGRE
GADO 

Foi designado o dia 14 de Maio 
para as commemorações do Dia 
Mundial do Congregado. 

. . _MODEtó $.' J~:· ~i! 
:Ondas longas de M~ a i, 'f«IJ-' lt,c~ 

_ (550 a. 1'12 metros) 
Corrente alternada. ..... 110/22.0 volts 

Preço: 1 :150$000 longo prazo ~- Então, ã alma se elevaria, nas 
iizas dos seus legitimos anseios, 
~esse vôo para a felicidade que 
,~ a sua mais alta aspiração nesta 
~ na outra vida. O cinema é por
Jànto, um magnüico campo de 
~cção, onde nossas forças Ulli
das poderiam agir e desenvolver 
·µin programma de catholicidade, 
tolli.endo os mais sazonados fruc

"A ORDEM" 
REVISTA DE CutTUBA 

fundada por 
.rackson de F1ruelredo 

111acional da Argentina, sr. raldina, ,da, Alba.nia, 
juÍián Giménez apresentará á 

Camara rum rprojecto de a.uxi- 9. MERICENARIOS - 'A:. im
Jlo á Hespanha, :projeC'to ;pelo ;prensa franceza continua :a 
qual o executivo designará uma 
commJ.ssão de funcclonarlos, il'0· 

presentantes commefolaes, in• 
dustriaes e intellectuaes, encar
régàua de recolher dinheiro. e 

assegurar que (!J.Umerosos offl
ciaes allemães dirigem -tropas 
ina Ita!ia., apesar dos desmenti
dos offlciaes ;a respeito. 

Superheterodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel reproâuQ!io de. 
som por alto-falante elétrodinâmico _ de 5". Grande alcance e 
seletividade em ondas longas. · Sintonização automática tram. 
contine,nta.J l>ara 4 estações. Belíssimo inevel módérno de Bakelit 

de 31'120xl6 cm& Dirigida por 

~eçaín ~emonstrações sem oompro.misso peKu 
l?bàne; ~ ~~23. 

J;os. 
sobram os assumptos historl

tos, os me;gn1fi.cos eicemplos de 
.U~~l~!!W.1, iP.tmi't.ª-V.QÍ/i ~Im\ 

Trlstio de Athayile 
Asslgnatura annual 25$00Ô 
com o Dr. Paulo Sàwayà 
Rua Cons. Nebias, 1,-~'t 

;Fhone 5-7774 
CAPITAL 

pe.nhões, Segundo o :projecto, a • K:"' 1' !t E n'"J roupa !Í;>ara os_ necessitauos hes- lO OBRIOA:TORIO _ ~ In-1 

na~ã~ arg.·etit ___ t_n_~ dev.·er~ é_ontri- _ glaterra irá ter, dela ipri- ~ J.VJ. n cro NICô:CATTZ 
bulr !COm ~ 1139µ1.ma, u~ ~:900 a,ié- meiro vez 111a sua. lilstoria, ~ Mr-

-~Qª.._; ·,tv1r.õ. ini.tfüar 01.ir1,g,atoi:.t_1>,_ 1.8 .. t!º JP'"""4Q. «e Az~~~ 
' 



··Nôhf Trttérnàciõna1 
:.:se:::::::: --·~---······ .......• , ... - .... ::'i v·· · ·d·· 1san .... o º· 1racassol, 

1Deney :-'Sales ~!!!tS~!l!U•~v«?iJ2'«·titz~e2'2!!íiaMlffliiO:U 
.A OI?il}iãO , mundial ligµi,i,rdou anctosiim~nte a oração do fueh• '1 , . . . . . . . 

'ter em resposta á mensagem de_p;i,z de-Roosevelt, porquanto.a con- Anno XII I São Paulo, 23 de Abril de 1939 ,. · 'li'-..i.. iúr:: 
:,vocação do Reichstag e as manobras da esquadra provocaram a l1tull. iJ'líJ 
-convicção de que o Reich ma fazer novas e considera~eis reivin-

;~;~:iil~J!~!~:?~~i:•~: Até no Cana~á_, o na .. ~z __ -_is_ mo 0r __ eten~e ~ostilisara llife1·a 
desorientação da politica de Chamberlain, que nem se oppoz ener- . P . Y 
gicamente ás manobras totalitarias, nem teve a habilidade, aliás _ 

,.facilima de afastar a Hespanha e a Italia de Berlim, deu em re- Mons. Alfredo Sinnott, arce
,culta.do dirigir o Reich um conjuncto de forças na Hespanha, norte bispo de Winnipeg, no Can9idá, 
tia Africa. e Baleares, capaz de estrangular em Gibraltar todo o durante a sua homelia do Sajato 
·ll1ov.imento das forças inglezas. Natal se referiu, entre outras cou
i E dessa ameaça lança mão Hitler para impedir prosiga o blo- sas, a uma noticia d!fúndida em 
: queio dos Estados. totalitarios, ao mesmo tempo que Chamberlain Berlim que ·dizia: "A Allemanha 
cleixa que a opinião publica ingleza vislumbre esse perigo imminente, celebrará o Natal sem Christo. 
afim de poder, opportunamente, · pôr em -plano secundario a impor- Tal ordem põe em relevo que sob 
tancia de garantir a Polonia, .e então fazer sobre esta pressão afim o nacional-socialismo o Natal re
J;le que ceda :pantzig para o 'Reich. ' tomou seu caracter tradicional 

Ao mesmo tempo Chamber1ain dirige em dois sentidos contra
dictorios suas negociações: com os Estados balkanicos, por um lado, 
e com a Russia, por outro. Sabendo que entre esta e aquelles não 
é possível um accordo, pois os paizes balkanicos conhecem melhor 
que ninguem o perigo que representa a U. R. S. S., as ·negociações, 
:no momento em que a ameaça nazista deixa de ser imminente, ten
derão a fracassar, retornando a Europa ao estado anterior: intei
ramente á disposição dos projectos diabolicos do fuehrer. 

•. ' • i ' 

"La Croix"'- expõe seu poni:o 
de vista na questão .dos 

· refugiados -'-hespanhões . 

de festejo por occasião do Jul
fest, festa celebrada pelos nossos· 
antepassados allemães, e que é 
mais antiga que Christo e que o 
cathollcismo ". 

Da dlffusão dessa noticia no 
Canada surgiu um incidente en
tre o Consul allemão, Wllhelm 
Rodde e a Curia, com uma troca 
de cartas agora oublicadas. 

-Por esta publicação, soube-se 
que depois da homelia, o Consul 
havia escripto uma carta a S. Ex. 
Mons. S!nnott eni. uma forma ar
rogante, . especialmente tratando
se de um pa1z catholico e de um 
dignatario da Igreja. 

A. carta dizia: "Seria opportu
no informar-se no nosso consu
lado com o fim · de conhecer as 

fa'lsas noticias pubJ!cadãs e que 
disseminam o o~io entre os ho
mens, em vez da paz. Como vos 
apressastes a trazer ao conheci
mento do publico taes noticias, 
apreciaríamos u m a retratação 
tambem publica da vossa parte;" 

O Arcebispo, naturalmente não 
respondeu. Escreveu no emtanto 
ao consul o Rvdmo. Pe, Wood, 
Vigario geral, advertindo-o· .. de 
que tendo a carta assumido 
aquelle tom e feito 1údgencias ab
solutamente inadmlssive!s e'm 
uma pessoa revestidà de funcções 
não diplomaticas e além do má!s 
dirigida a um alto dignatario ca
nadense, não poderia ser tomada 
em consideração por se tràta.r de 
uma ingereiicia indebita. na·. vida 
publica do Pa!z. 

o sr. Wilhelm Rodde replicou 
dizendo-se não uni · simples ex
trangeiro neste· pa!z mas sim o 
Consul All®l,ãO nomeado reg_li• 
larmente pelo governo do Reich. 

· "Não peço desculpas mas sl.lD 
uma retratação." 

Replicando, o Rvdmo. Pe. Wopd 
Parlamentares socialistas, dos 

Pyrineus Orientaes (França), re
presentaram conectivamente ao 
Governo de seu paiz para des
em'baraçar a sua regiao de 
240. 000 catalães, refugiados hes
panhóes depois da derrota dos 
vermelhos. São êsses mesmos 
parlamentares que, ha apenas 
algumas semanas, quizeram levar 
a França a prestar um concurso 
a esses vermelhos, que devia des
encadear u·ma guerra mundial! 

siderar no caso de guarida aos 
numerosos refugiados hespa
nhóes, é a do "chômage" que 
seria augmentandq naturalmente, 
havendo, tambem:, a possibilida
de de os refugiados mais revol
tados concorrerem para o cresci
ménto do banditismo e da anar
chia dentro do paiz que os aco

mostrou que pelas leis interna-

i cionaes o arcebispo não tinha que 
prestar contas ao Consul allemão 
das affirmações que qu!zesse fa-
zer. A carta terminava: "Obse:r
vo além do mais que entre nós é 
costume usar um tom bem mais 
respeitoso quando nos dirigimos 
aos mais antigo Arcebispo iio 
pa!z." 

Quanto á acção desses "lega-· 
listas" vermelhos, durante a lu
ctà, basta lembrar os massacres 
de Barcefona, Puigserda, etc. 
quando não escaparam á sanha 
rubra tudo que era patrimonio 
ctã. c1Vilisaçio ca tho l!ca na Hes
pa.nha: Igrejas, conventos. bispos 
e sacerdotes e. leigos catholicos 
e até sepulturas como as das 
Carmelitas em Barcelona. 

E é uma grand~ quantidade 
(240.000)°'' de taes elementos, so-
lapadores da harmonia interna
cional, que quer permanecer em 
territorio franccz. 

Facto extraordinario ! Numa 
_região em que deveriam encon
trar acolhida de irmãos, no seio 
dos que soffrem por um ideal 
commum, é-lhes barrada a en
t.rada ! 

Interessante é notar, ainda, a 
indiferença da Russia em reco
lher seus hcróes, emquanto que 
França, Inglaterra, Belgica, Hol
landa e outros paizes tratam de 
soccorrel-os. Ahi está o dedo da 
política sovietica: semear a tem
péstade, excitar guerras civis e 
internacionaes em nome da ideo
logia marxista, furtando-se a 
crear com a responsabilidade de 
seus actos. 

Apesar da ami?.ade russo-fran
ceza Moscóu não ajuda a Fran
ça 1;0 soccorro aos seus correli-
gionarios. _ 

Outra face da questao a con-

Lêr e propagar o 

LEGIÔ .. 

lhe. 
O governo francez, pois, zelo

so da s1,1lvaguarda dos interesses 
nacionaes e segurança publica, 
deve se integrar na solução do 
problema dos refugiados, toman
do medidas que removam os gra
ves perigos assignalados acima. 

Em torno desta questão tece 
Jean Guiraud, no jornal "La 
Croix", consciencioso commenta
rio, terminando com intelligente 

: ' ' ·, . ' • ' 1, ·, ~: 

80 CLICHill REPRESENTA O "DOMININ SQUARE", UMA DAS MAIS 
LAS PRAÇAS DE MONTREAL, A MAIOR CIDADE DO CANADA' , 

(PROVINCIA DE QUEBEC) , 
. ' ' 

appello aos bons officios das au- ::::::;;;.=;;;::=============:::;:;==============:;::::::;:::::====::::;====== toridades que no momento detêm . --

:: :::::· ~ ~':: -:_:-r Depois dtl uma viagem · á Bussia 
Humorosmol 
da sargeta 
No momento, bastante grave 

para a civilização em que se reu-

Converteu-se o direqctor de um . iornal 
· communisla canadense 

niam todos os cardeaes para o 
Conclave que elegeria o novo Pa
pa, um jornal nazista, "Angr!ff", 
encontrou a occasião opportuna 
para fazer baixo humorismo com 
os eminentíssimos cardeaes que 

Teve gi:ande repercussão no attenção dos dirigent_es commu- cuja causa quer , cop.tinuar a de-
CanacÍ_á' a:. sl,lbita attitude tomada nis~as. fender, porque abandonou o com-

se reuniram. 

pelo. director, de um jornal com
munis'ta, repudiando abertamente 
as doutrinas vermeihas após uma 
viagem á Russia. 

Fd!, pois, .convidado para vi
sitar a Russia, afim de se espe
cialisar nos methodos commu-

munismo. 
"E' preciso, aff!rina elle, co

nhecer as condiçõe·s do trabalha
dor russo, ao qual está equipa-Disse o articulista que o car

deal Faulhaber era "grande co
mo um carnic~iro", que o car
deal Mundelein "possue um nariz 

nistas; rada . a mulher russa, para se 
QUEM E' JEAN PERON E' · sabido que essa v~em é notar como o communismo é ln-

como um rabanete". . um grande premio e um signal compativel com a dignidade hu-
Trata-se do jornalista Jean Pe

Expressões baixas e injurias de 
toda especie atiradas aos princi ron, ex-dir~ctor do jornal "Clar

pes da Igreja, no •momento grave té ", orgão 
em que elles decidiam sobre o no- nadenses. 

dos communistas ca-

vo chefe do catholicismo. Assim, Belga de origem, filho de paes 
os cardeaes da Curia Romana · . 
" Ih lh francezes, conquistou os diplomas parecem-se com ve as mu e- . 
res" os cardeai,s Marmaggi e , de bacnar.e! em letras, licenciado 
MagÍione "lançam o·lhares para em sciencias physicas e em scien
Moscou ", e dahi por diante. cias economicas, e engenheiro pe-

Francamente, essa baixa attitu- las Ui:liversidades de Liége e Bru
de da imprensa nazista é um at-

da importància do "camarada" mana". 
agraciado. Em 1937, combateu ti lei cha-

A REALIDADE RUSSA 

Em viagem pela União Sovie-

mada . "das cadeias'.' contra o 
communismo em Quebec. Hoje é 
seu apologista, 'dizendo: 

"Si eu combatesse a "lei das 
tica, poude Jean Peron consta- cadeias" na Russia como com
tar de perto a fafuosa "realidade bati no ,Canadá, teria sido con-
russa". demnado a 10 annos de prissão 

Sua desillusão, tal como a de como Radek, ou mais simples-
Gide e de. outros visitantes sin- mente fuzilado como Boukharine, testado do infimo gráo em que xellas. 

se acha a pretenciosa "Kulteer Foi professor de sciencias ·ap- ceros do paraizo sovietico, foi to- director do Pravda." 
Kampf" nazista. plicadas e de economia em' va- tal, 'e voltando ao Canadá pe-_ Os ,artigos de Jean Peron con

rias faculdades belgas. diu demissão do jornal _commu- tinuam a sahir no "La Patrie" 
Attingido pela guerra ne~as nista e foi collaborar no "La sobre a realidade russa, sobre as 

posições, demonstrou grande ,bra- Patrie". forças do partido conununista ca
vura e aptidão militar na posi- Ahi elle conta sua impressão l nadense, sobre os objectivos da· 
ção fortificada de Namur. Feri- da Russia e expõe aos operarios, Internacional, etc, 
do gravemente, foi reformado e 
condecorado por feitos de guerra. 

Indo para o Canadá, tornou-se 
engenl}ei~o de mina; no Norte
Ontario. 

Novamente ferido num desas-
. tre, quando se encontrava a 1.200 

metros• de . profundidade,· foi -for
çado· a abandonar a carreira acu.: 
va de engenheiro de minas, pàra. 
se tornar inspector de material 
em uma. companhia americana 
em. Montreal. 

A crise industrial levou-o a 
abandonar à carreira para · se 
occupar do trabalhador, tornan-, 
do.se. ~!der communista, e direc
tor do jornal ."Clarté". 

Era, pois, elemento ~e, gra11de 
valor intellectual e de grande 

, COllUJatividacle. O Q.Ue · lhe· VÁleu a ' . 

Ah! terminou o incidente. . 
O facto suscitou singular mfie• 

resse devido ao respeito de qué é 
circundado Mons. Sinnot e por· se 
saber que o sr. Rodde é homem 
de confiahça do · ministro do 
Reich. 

Mais tarde os .factos deram ra
zão á noticia da United Press. 
,A festa do Santo Natal transfor- . 
mou-se na Allemanha nazista; 
nos fesoojos, d1{ Julfest. E a fn,. 
formação não vem mii1s de agen
cias encarregadas de espalhar 
mentiras, como dizem os nacio
nal-socialistas, e sim no Schwar-
zekorps: · 

"Esta noite natalicia nos pér.
tence. Sempre a solemnizamos 
muito antes que um apostolo cel
tico viesse em terra allem!t trazer 
a mensagem a nós extranha: ai 
redempção christã." "Esta noite, 
cont!nuare~os a festejal-a", ac
crescentava, e fazia a exaltação 
de Julfest imitada ·no Natal 
Christão, terminando por convi• 
dar a todos para festejal-a se• 
gundo as antigas tradições. · 

Certamente teria sido Óp~r .. 
tuno para o sr. Roei.de informa
se com as autoridades patrias, das 
quaes é orgão autorizado · o 
Schwarzekorps, afim de conhecer 
a procedencia das notieias da 

'Associated Press recolhidas pelo 
Arcebispo, para saber se erâm 
falsas ou não, antes de ousar 1µn 
desmentido e pretender uma re
tratação. Se assim tivesse · feito 
teria poupado um erro e uma li
ção, mas sobretudo estaria con'Vi
cto de que semeam entre os ho
mens o od!o em lugar da paz''os 
factos, e não quem dá a noticia; 
para protestar contra '<>' odfo do 
qual elles são a causa •. 

Uma 1niciativa digria 
de imitação · 

S._ Em. o Cardeal Gerlier, '~ 
sessao solemne de reinicio das au
las da Faculdade Catholica. . ·de 
Ly:on, demonstrou vontade ~de 
criar em sua diocese lUll curso 'de 
enfermagem para formação 'de 
enfermeiras religiosas. ' 

Este proposito de S. Em. 'foi 
promptai,nente acolhid9, dada: a 
sua grande importancia e .. utllid.a
de, pelas comunidades religio/;as 
de l'..yon; ·sendo in:ctilnbido o 1R. 
Pe. Riquet, secretario geral da. s,.ic:. 
ção nacional de hygiene da 4.c• 
ção Cathollca, de· dar a primtéh-ai 
aula. 1 

Foram para mais de .1.Q0O. reli
giosas dé todas a:s ordens; que: se 
inscreveram em tal curso, · cóm
prehendendO'· · o . seu alto · ,!!fgntfi
cado e fazendo jús , ao : espi!lito 
eminentemente caritai-fiva · da 
Igreja. . Càtholica;, :pois. este novel 
-curso as:.tornará aptas;a distri
b11lrem : can,da.® a muitos ~~., 
-~-. 
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PLINIO CORRil:A DE OLIVEmA 

/Não J:!~. muito tempo, l8l !l)ro.pa.
tÍ!'ândei 'sóv.i~ttca. que estende 
\!eua rti&nta.cúlos tP:elo mundo !n, 
~eiro,. ~:-:oons~ que o exel'Ci'º ie i, ~hl!. iru~se. não tinham 
irival ,no anu-ndo, ·4>~!:a, ,ef,fi:c~cla •. 

1~e is.eu ªPf8i,l;,·W,·.a.n;1~i;o ,be. füco, .· 
Ãffectuosas pa f:·avras. de S. E. 

J!Pela IP'8rfei!)ã'o 'Õ:e 1S
0

úã.s cq~<:~p- :Na quart!t•Telra p. p., recebeu 
~õe~ eat~ateg>icais e >pelo riüme- o "LEGIONARIO" uma das ma
ro in~n-tavel de·--ai.omens de. que nli'estações ma.is senslvels da 
dispunha.m, Providencia. Dlvina, que tem re

·. . Uma prop.àigainda jor.n.>à,list!ca., cebldo em todo o decurso de sua 
·habilmente des.envolvida, concor- exl!!'tencia, 

. Í,,;eú pa,r.a, r<lf-R~ça.r essa. conv,!,çção Da Italla, onde se encontrava 
\s>or . .mel;, die'il;,irotog.raphlá:s dii>ii:n, •. por motivo da eleição e coroação 
fllense.s ,pà:,nada.s ;r·ea11zadas em elo Santo Padre P·lo XII, S. Emi
\Uo~cô'W, et-c. . nencla, o Sr. Dom Sebastião Le-

Se, pois, o devotàmento sem re
servas, o affecto sem limites e a 
obil_dle»~a · Íi~m cond'ições não fo
rem, os S~:t\tlmentos lnalteravels 
do jornal~_sta catholloo, este po
derá, CialV'ez, ser um jorna.11.sta., 
mas ~rtame~!~ Jlã;o será um 
jornalista catb:óllco. 

iPode_-se, pois, imaginar sem 

Pa.i<a a. dvú!izaçã.o, diversos: 
di:fflculdaue ,a, cem.u;i.oçiio de 

' ' 

__ ,....::~r: . . . . . .. ·--)~, '--<- " . . 
-~~- ·:···,·1·'--,., .• ,, -1 . ' ~ 

fín:oony,~tes decorriam dessas 
'Jllot!cla:s, q~:;~6 Unham por fruc
)to a. coruioi.Maçã.o do ,prestigio 
tnuncÍial do regime bolchevista. ,?4 ~.;..-:41,} ~,~· 
. Gre.ças. a Deus, !IJorém os aéon: e.~ rL •. · / 
~ecLmentos ,cUplomatlcos-mltita:reil. ; . · .·. · -r."'~ ,-.. --
desenrolados ria Europa de rum· ~~~ A~ ~ 
a.mi.o 1>ara cá,: ,proviaram á sade- t- · · · -. · · : · · · · ,, ., ---... 
ila-<Ie que a. Russia., futei<i-amen- ;~:t;:""~,..,;;.,I( .. ~ ~ . 
te d~ápregl::jg:iada :it'o ,ca,rnpo .. da · I' - ~ · 
,politicii, inte,;~cional, não. >c:1~~- '~-4-~ ~ •· /1. ~ 

,qn,~t>os trabalham 
n4)lÍta ·roiha, rece

b~~& uma benção 
eiij)eéial d a q uelle 
q:ue é, o propi,-J:o 
Ohristo .prefi'eia.te en
tre n6s pela conti. 
n~dade do :inag~s~ 
rio' infafilvel, 

Ao par de~sa ben
~o, o "+Li!:6l~NA• 
1t:ro11 teve uma. 1m. 

;põe, i!)ara ,à,po!o de .sua or1enf«,.· , ~-
;\ão di.ploma-t!-1Jt{ dos recursos ri)[~· ·<·· . - . ,;,...... --44!> .• _ .. ~--~.:/-•• -. mensa satlsfaeç,to 
t . · • .. · · · - -~;-e-- ____ _ 

1 
~ eo1tt as pala.v.ra.s 

(llitil,res de que se jactava sua fa:l,,:, -/lA.-~. . .Ili! J . --: ~ ~- bo~ilosas de Sua 
'lla,cio.se. :propagarida. 'i ~~- __ -., Etti:l.nel'l~ o Càr-

Dahi o irecuo dnternacional da\ /. _./ • • L- _ _ . deliÍ~ree~lspo d O : . 

/:Russl,a., e o deelinio da influen-! ~- ~r----..,~.... ruo de Jànelro. 
i.~a oovletica ,no mundo inteiro. ~ 4<.~~ .t~ O gesto o-eneooso * ~~-~ / . .., ,, .-.1 de stia Einlnenola. 

Essa-situação tão favomvel pa.. -~·· .,. ,:__~

0
- _particularmente iex:" 

1ra a civl:llzação, transformar-se- ( ~, .· 7'/ / :J j J)ressJvo por ser ln~ 
ti..? .Dive~ indioios fazem sup· 1. , · telramente espon.ta-
por que sim, .uma vez que e; · neo, tocou a:-fundo o 
R,uSBia. ;resolveu (l'e:tnodelar lar- coraclfo do "seu" ln~ 
ga:mente seu apparelhamento ::.__e... J _, . trepido Leg!onario • 

. ·:iiellico. E um dos mais ex- ·-, ~ • <:a..tcJ: ···~, .E, chrunando nosso 
pres&ivos d-entre -e&ses indícios· de ' . ' ... director "verdadeiro 
tinten.so .e vlg<>roso rearmamento O ·AUTOGltAPHO QUE SUA · homem da imprensa 
é qu.e · a. .m,àrlnha· ,(l'Ussa ,se e.nri- . ElfüNENCIA NOS ENVIOU . catho2$~1'., não qulz 

GC:PL:SStJIC) 

o Carde.ai Dom Sebastião leme 
tores a grá.nde ·par'to qu<S, a ·elles, tâ~úo cói'r·~spondt1r ,êó'fti ·uma; pt'!!'" ~ ,Jll 4iii!~,~))io. o~ à,~ 

toca. no i::audlo do "L:EG'.IONA- c,e á Virgem Santlssima.'para, que e'o,;:~.~:~~tl~ S'~,;~ 

RIO". São elles .os nossos fndls- ella nos obtenha a graça ines- seja; llli ~~ e :e e~~ 
pensavets coopera.dores .em nossa timavel de c,reseer cada -Vj3,Z n:ia,is sem ·rlil.s~e1s ao s• '~ ·e 
obra pela imp:i:ensa cathollca. A no a~?r a,o Papado e â sagrada. á, ~~ da I~ o ~·j,\QI) 
elles, pois, uma gmnde parte na hlera:1"ólda c,athollca. não apenas sup:reino. :oms •cict,. 
alegria CJODl qne a· Providencia; Co.mo bem accentuou O Santo <ie todo o nosso a.po~/poz-. 

nos aoa,Jardoou, i"adre Pio XI, nü.o estão com c1ue nesse ideal e~tão D~~ 
'A esta alta e lió'n'roil!I Pl'ó'Và do l)Ôus aque!Ies que não estiverem <iontidos tódos os lei.é.~ ~ 

bo11~ade elo· Santo l'adre, '1~.e de• com Jesus Cltri8to e não· estão que a; ~~-~W1llll\\li.R9.t!~ª-~~ 
venios ú. paternal sympathia de com Jesus Christo os 11ue D:il!ll l?-8fr, 
S11a Eminencia · o Snr. Ca.rdea,1 estt.verem com o Pap;a. 

D, ~l:m~li.o ~e, 6 :U.11.1?.~.ir.. <1b.ri• o amor do Papa; em um. élli• 

-~~ão cathollco, deve esf;~r na. 

'1,'~J.li..~.· dJJ:QQta d.o ~ffl:111'. dtLDtàU!!.~ 

· qU!lee:!1 · ~ léom: o -critzador , · Sua. ~nenoia., com: 
: IXl;âÍJ ve~' 4<>. mundo i-nteit. · me; Cardl'Sl Ar.cebi!,po do '.Çio de _cert;eza,, eenão dizer com llilgua .. , . . . . 

.. ·, '· · · · -." / i~ .. !M)rÉ.'n.<J.e..('i",~1!;.~!rg~91!}W,:.4'.!-~.C?!t...:~~~i,,nt~,.,,T,J~1*_1i.t~o,ji;Ji,i:·"~;:".' 
,x,preza, 'Porém, uma follia o seguinte cartão:" · ·· · lh~ é' p_roprla, que o "LÊGIONA;.c'·· · 1 

• " 

=!mente curiosa. "Meu caro Dr:. Pllnlo... :S,lO" é' 'um Jornal catholfoo•ty'po, 
uzador, cujo nome "De coração lhe àgradei)o- o cá- que tem todas as ca.racteristlcas 

", foi cO'llatruido por · rinhoso telegramma que me pas-· essenel®e que O verdadeiro. Jor•, 
sou 'para: a· Bahia. Com sàtlilfae- ná.J. cathollco deve apre. 
ção transmltto especial benção sentar. 
que· o Santo Padre concedeu ao Accentuamos Qtaa •. 
nosso lntrepldo "LEGIONARIO" clreunst a n o.l:a s, / 
e seu benemerlto dlrector, verda- para mostx,a.r p 

delro homem da Imprensa catho- nossos bemfel. 
llca; redactores, · bemfeltores ej !or.es e lei• 
leitores". - (a). Sebastião, Car• 
deal Leme. - 6-IV-1989. 

Para um Jornal, cathollco que 
não tem tido outro fito, senão 
pensar com a Igreja, viver para 
a Igreja, luctn.r pela Igreja e, 
se preciso for, lmmolar pela Igre. 
ja a propr!a vida dos que o es• 
crevem, não pode haver recom
pensa maior, do que essa benção 
especial do Santo Padre. 

VigariÓ de Nosso Senhor Jesus 
Christo na Terra, e :Mestre infal• 
llvel da Verdade, o Santo Padre 
tem sido o alvo constante para, 
o qual se dirigem os olhares e os 
anhelos d,e quantos trabalham 
nesta folha. Onde está. o Papa; 
está a Igreja. E s6 onde está. a:·, 
Igre.ja está Jesus Christo. De: 
sorte. q~, onde está o Papa estã: 
neees'.Ílârla.menie Nosso Senhor. 
Jesus Ohrifito. Querendo v,lver· 
"com.<.Christ.o, em Christo, e por 
éhrfato", o "LEGIONARIO" de-
ve fó:rçosamente viver "~om o 
Papa., e pelo Papa, na Igreja". 

S. S. O P~.J•J).'.PIO ;X'.II AO LE;R; 
SUA J?n·JJlt''t>;l,U.A MENSAGEM 
DUUGID.i\ 1\0 ORBE CATHO-
LICO, DEf'OIS DE ELEiro ~/ 

S.UM'&-0 PO-NTIFICE 
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SEMANARIO CATH'.}LICO COM 
t)l'l'ROYAÇ'~Q :EcéliESI~_STlOA 

tt. 1 •.·,,.·., ,·''\ 

:Dlreci;ã<n' 

:nua Q~ Bocayúv'i;' 51 
Sala a23 . FhÔne 2-7276 
Bedaef§,.o f idmin!stfução:. 
~ ~#.~~a Conceição, }t , 

;;;~e~one 5 -1536 
~f,aih :e~tal, 2l!4j, 

r ('.Assl~à;fQl'!ist J 
:Aruré·.-·.·::·'.· "' .• _·,/· 1stiJóo· 
:' ,, ~~~lo; : .~ :o; . f: 25$000 
,semestre • • :t · ,t : ,::t 8JOOO 

,. exterior ., J :;;:f 1~$000 
f.lllll,~O av(Jlso ,.-,:(;•X'.~i\,, $200 

. RoJ11:1os ~s ~~i\i~sl~an
~ ~ql)lmuniCltr.elll a. mudança, de 
· ··· · .,. .-'.:'.-' · · ·s ar" Caixa ~us. e~i!,~~~~- . . P._ •• ,.. ..• ~ .•. ~ ,,, 
tf:q~~~o,:,;· .. 

,,' 

"~çâín tab~lla', sem CQfü);li''õft'llSSO 

Não publicamos co~boração de 

J>essôas extranhas ··'ao .A~~~ ,9,'!la· 
!lro de reilactores. , ' ... ,: 

V, -
· O LEGIONAltIO tem o màxf-' 

~o prazer em receber visitas ás 
1mstalla~ões de sua redacção e 
o!ficlna, mas pede que não sejam 
u mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, por ex!gencias do 
l!leIViÇO. 

COMMENIAHOO ... 
VERDADEIRO RURALISMO 

/· 

. Aqui no Brasil, algumas ver.es, 
)urgem certos pruridós. Afóra uns 
i,oucos bem intencionados, poré~, 
menos bem avisa.dos, que não ces-' 
J;am de clamar pela valorização 

i 

No ultimo artigo, enumeramo·s al- ' 
guns principios que nos parecem fun
damentaes para que se dê á Acção Ca-

. thblica a pujança e a efficiencia que é 

1
, . o waximo anhelo de todos os catho-

~·· ucos. .. 
1
!.· Esses principios são de uma incon
testavel conformidade com a doutrina 
da Acção Catholica. Quando ainda 
exercia, com grande zelo e operosidade, 
as funções de Bispo Auxiliar em São 
:J?aulo, S. Excia. Revma., o Sr. D. José 
Gaspar de Affonseca e Silva teve a 
.iniciativa de constituir tres grupos res
pectivamente de ailvogados, medicos e 
engenheiros, que, depois da necessaria 
preparação, se transformassem nos nu
cleos de Acção Catholica destinados a , 
actuar dentro das mencionadas profis- .;, 
sões. 't" 

Começado o tmbalho dos tres nucleos,' 
·e proseguindo normalmente os estudos 
referentes á Acção Catholica, surgiu a 
q'uestão de se saber quaes os requisitos 
para a admissão de elementos nov.os, 
nas fileiras dos'·'referidos nucleos. 

O Assístente :fiicclesiastico do grupo 
'dos advogados, o :i'tevmo. Sr. Pe. Anto
nio de Castro Mayer, determinou, en
tão, que os cqmponentes do nucleo of
ficiaS6em á Junta Nacional da Acção 

.f Catholica, pedindo-lhe que se manifes
. tasse sobre o assumpto. 

' i'- No officto de consulta, os signatarios, 
depois de enumerar uma série de ra
zoos doutr_inarias e praticas, em abono 
de seu ponto de vista, perguntavam á 
Junta Nacional se, para a admissão no 
sector dos advogados, seria conforme á 
doutrina da Acção Catholica pedir: 

1 - Communhão ao menos semanal; 
2 - Um anno de estudo de doutrina 

catholica; 
3 - A execução conveniente, duran

te esse anno, de todas as obras de 
apostolado que fossem indicadas. 

A resposta da Junta Nacional, pu
blicada na "Acção Catholica ", foi que: 

1 _:_ as considerações doutrinarias 
mencionadas no offic!o nada tinham 
que destdasse da doutrina da Acção 
cathol!ca; 

2 - que os requisitos apont'ados eram 
perfeitamente cabiveis para o sector dos 
advogados da Acção Catholica. 

Inteirada disto, a Autoridade Eccle
siastica deste. Archidiocesé' apprevou 
plenamente, por sua conve11iencia e op
por\uniciade, que taes requ!sttos fossem 
p~fflxados como condição de admissão 
pelos advogados da Acção catnolica, e 
os RR, Assistentes Eccleslast!C:OS dos 
Ji:ngeriheiros e medlcos req~r.eram e ob-

. t!Veram que ldentica deterin.inM;ãO tam-
bel'n se extendesse aos ref!M,Ctlvos nu-

grupo, corrente, facçãl> ou partido, pa
ra Q qual não. se deva voltar a sóli~ 
c!tude evangelica. "Todos" devem ser 
evangelisado'i!. E o aposfülado cathollco 

1
.:.... o · dâ Acçãç> Catholica Inclusive - 1 
deve ter necessariamente essa lmmen
sa extensão: O apostolado só çoni'iece 
um limite: o do mundo. E a caridwe 
para com o proximo nem ante esse li
mite se contem, pois que ainda se ex
tende, como torrente caudalosa 'e bene
fica, sobre os que, tendo deixado a vi
da terrena, ainda expiam no Purgato
rio os pecados commettidos . 

Pio XI disse, certa vez, que, se se 
devesse all!ar ao proprio demonio para 
conquistar as almas para a Igreja, elle 
o faria. Essa deve ser a norma do 
apostolad~ _ da Acção Catholica: todos 
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os apoios, todos os recursos, toda.e; as 
sympathlas que encontrar em seu ca
minho devem ser por el!a minuciosa
mente aproveitadas até o ultimo pon
to. E, no dia do Juizo Final, cada 
membro da Acção Catholica será res
ponsavel pelo que, por preguiça, indo
lencia ou mal comprehendida intrans!
gencia, tiver deixado de approveitar. 

Como se vê, a ·característica de um 
apostolado bem desenvolvido deve ser 
uma grande larguéza de movimentos, e 
um immenso desccirtinio no encarar os 
problemas sugeridos pela actividade 
evangelisadora. 

Neste sentido, ha lacunas inmtensa a 
preencher. E. a prehencher logo, por
que "Caritas Christi urget nos". 

o 
Isto posto, perguntamos: c:imo che

gar a tão almejado resultado\' 
A resposta, a meu ver, só póde ser 

uma: 1)3Ía selecção precedida por un::a 
boa· formação. 

Mil circúi:nstancias conspiram para 
apagar, ináo grado nosso, a· noção fun
damental que deve presidir a todas as 
óbris de apostolado, e é que ~ effi
cencia deste está na razão directa da 
vitj?, interior de quem serve á Santa. 
lgri!ja de.: Deus. 

pelO' C{>nt~pQ, ~íi: s'f~i;Ia int.erior · inten .. 
sa póde ~1!\pPr4' .~.- t,lt68A(}~ d~ doxíil. 
: IV -··A,p_p~M<> !!- o~t):o campo o 
mesmo pr;inclpib, tinili assotjação póde 
e deve munlr-Sl'l q~ ·wdos hs':-recursos 
natur~s p!il'ii. a pétfeição do ~\.í. apos
toladÓ. Ma;::i;i'~ve Iém1;>rii.r-se sêmp;re de 
~·ué obrâs perleitissfu}âs a este l'espei-
to, teem fraças.sMo miseravelmen~ por• · 
que não liàvfa em séus prom6tores ver .. 
dadeira vida;. interior. E que, i.riv,ersa
ménte, Nqsso Senhor tem dado trlum
phos brilh.arites a algumns associações 
privadas de taes recursos natui'aes, mas 
em cujas fileiras estuava e superabun
dava a vicia interior; 

V - Que a vida interior não significa.' 
só pratica assídua dos Sncramentos, mas 
pratica· viva, sincei·a e esclarecida, que 
gera na intelligencia uma perfeita con
formidade com a doutrina catholica 
uma aptidão marii.viÍhosa para discer
nir entre t)ldó · que é e não é catholi
co, e um zelo vivo para manter sem
pre exactas estas fronteiras. :N'a ;von
tade, essa vida interior deve gerar um 
amor ánteniio por tudo aquillo que a 
Igreja manda, mn zelo de obediencia 
que se manifesta não apenas nos ac
tos, mas nos sentimentos, não apenas 
nas Unhas geraes, i.nas nas minucias, 
não s.penas nos conselhos, mas sobre• 
tudo no exemplo. Pensar como a Igre
j_a pensa, séntir como a Igreja sente; 
agir como !Í Igreja manda, e depois 
reconhecer em tudo Isto a obra de Deus 
em nós, els o idenl da vida interior; 

VI - Que a vida. interior, longe de 
diminuir a propria aptidão das facul
~des e qualidades. naturaes para o 
apostolado, as valorisa immen.amente. 
se São Thomaz foi tão sabio, deve-o 
em grande parte ao factor de ter sido 
immensamente activo no sentido intel
lectual. Activo, diligtnte e methodico. 
Élle applicou em seu estudo todas as 
suas qualidades naturaes com o maxi
mo de sua intensidade. E se o fez, foi 
porque a . vida interior exigiu isto del
le. Se Santo IgnaciQ .. de Loyola foi tão 
activo, deve-o em ii'aiide parte ao fa
cto de ter a vida interior:'valorisado nel
le todas as suas qua!Ídades naturaes, sua 
energia incomparavel, sua penetração 
de esplrito soberana, sua combatividade 
sem 11esérvas. Essas qualidades naturaes 
elevadas ao auge pelo zelo, e coroadas 
pelas v)rtudes que só vêm da vida so
brenatural, constituem a realisação da 
obra cúi vida interior. 

A vk!a interior não é só a valorisação 
das qualidades naturaes, nem sequer é 
p:dnciplf.Ímente iSto. Mas é tambel:11 isto. 

CONTI.; 

NUAÇÃÓ 

DA l."' 

vio foi entregue âs · ,:iiUtot~,es' 
Tusoo.s, :regressàhdo ~ ·1tir)pÜ!açã.o 
1ta1ia.na ipàra. a s~ Pa.tría. a bor, 
do do .navio "Orlando;\ E' o que 
publicou, na. imp_rel).sa .desta ·ca~ 
(Pita! a ia:ge~<:ia 'P. O. ÍI)teiram~ · 
rt<'I ânsuspeita para o f.as<:lsmo. 
E'· .em um ~;italei-ro fascista, pois~, 
que o. Russia eri:contra :recursos 
!Para ia.ugmenta-r .a .efficenci.a de 
-sua acção ,bolclrnvista no mundo, 

* Desta noticia, merece ,ser ti
rada, entre outra·s, entretanto, 
uma conclusão forte.mente anti. 
sovietioa. Se, .:a.manhã, a pro.pa- · 
ganda ,sovietice. ,começar o. ~e ; 
jactar novamente de é!)OSsuir na, / 
v.fos de guerras ide gra;de.-valor, ' 
etc., ninguem su.pponha, com is
to, que ia :a<l:ministração bolché
vist.a. dá boas :Provas de ,sua ef, 
ficacia industrial. 

O que ficará q>aten,te é, ,pelo 
contrario, que os estaleiros ,rus
sos se ·sentiram tão ineffícazes 
para completar os recursos ~a 
marinha de guerra xussa, qµ,e 
foram obriga.dos a ir bater ás 
portas de es'l:alei.ros extrangeiros, 

A 1nefficacia technica e a.dmi-
nistrati va do xegime bolchevis, 
ta fica, ,com isto, prova;la. E os 
J.eitores ficam com o direito de 
imaginar a inocuidade da ,ma. 
rinha russa, se '!)otencias extran. 
geiras não concorressem iPªra 
equipal-a. 

* O Sr. Dr. Nelson Noronha Gus-
tavo, juiz criminal no visinho 
munici.pio ide Santos, ~caba de 
·proferir uma decisão na qual a.f-
firma que a infidelida conju
gal não constitue .crime (Pare. o 
homem. S. Excia. <reforça essa 
deplorabili-ssima. these com um 
a~gumento igualmente: a quasi 
tota1ida<le dos maridos, segundo 
S. Excia., viola o dever da fide-
lidade conjugal, ;pelo que o dis-
iposi-tivo 'legal considerando cri-

t 

;~ 

da vida agrícola, o que se tem 
Nisto são pernosticas sociedades 
fundadas nas capitaes lltoraneas, 
qu~ terdbarn CQ,ll).O. t'ild~ tepni- ·, 
na nestê palz: ntunà crlsé de t>e• 
dantismo erudito, consubstancia-

_· pléós. ;.' •· ;. . ~. ··:/ 
i- As · tazões doutrlnArtas que el/.puze
mos em nosso ultimo arti@ ... outra coi
Sà l)áo eram, senão as Í'BZOOS que a 
Junta '.NMionaI da Acção oatholica 
con*lde1•ou conforme á sã. doutrina da 
Acção Cathol!ca . 

Eimquan~ o leigo que faz aposto).a~o 
não -~- persuadir de que é um :mero, re
servatorio da grj;\ça divina, que .. deve 
ttaristnitt!r depois aos outros, emi;iuan
to elle não estiver sciente de que a 
conversão não é obra delle mas de 
Deus, e que, portanto, como mero ins
trumento que olle é, deve ~r Deus 
presente em si, para irradiai-O para os 
outros, seu apostolado será inefficaz. 

Se queremos ter apostolos energicos, 
zelosos, prudentes, activos, intelligentes, 
hablW,J,,. q_ueij,am9I-os real e. sinceramen
te _piêdosos. · Todas as qualidades natu
raea e sobrenaturaes postas a serviço da 
santificaqão das almas, é este o ideal 

m~ :tal f-a.cto,. ,j~ãq,"1e~~~e-Í_" :" ·._·_,. ___ ·_. ~ .e._.,.."'.··,·. 
qmvel. , -,~~ _ . ,i 

E' cúrioso a'!)roximtl(I' essã: ar-· · 
µo em discurseira ou versalhada. 

d:8::apostolo; ' 
,gumentação da de Karl .J,farx) j 
Este, quando pregou a de~Íruição Agora nos vem a noticia de um 

congresso da Juventude Agrlcola 
. Catholica franceza, realizado em 
.Paris em fins da semana passada, 
para comm:emorar o 10.0 annlver
sario daquelle ramo da Acção Ca
tholica. Facto caracteristico: a 
Missa do congresso foi rel!lada pelo 
primeiro jaciSta ordenado sacer
dote. Eis ahi o verdadeiro i'uralls
mo: a santificação da população, 
do trabalhador e do trabalho ru
raes. Só assim a terra, o elemento 
matéria! de · que Viver p homem, 
,deixará de ser sua i11imiga,:.será 
tambeni. santificada e st)bAfeter
.se-á ao jugo racional d~; ~!- da 
freação. , .. · 
! Más é preciso; pa1'à i~so,. que 
l° nosso catholicismo não sejá um 
catholicismo de superficie, mas 
profundo, Vital, que attinja o 
a.mago de todas as realidades, pa-

\.,ra que se realize plehamente 
aqtiella. palavra de N. s. Jesus 
Christo: "Quando eu fôr exalta-
do, atrahlrei para mim todas as 
Ji(>isas." 

Mencionamos esta circun;;tancia. para 
esclarecer que esta folha nlo se ante
cipou a qualquer pronunciamento das 
autoridàdes GOmpeterttes. 

• Parece-nos que o considerarmos a Ac-
ção Cathollca como um movimento de 
éscol não significa, de rtenhum modo, 
que elle•,não deva tender a ser tambem 
um movimento de grande extensão e 
larga repercussão. 

A obra da Redempção não se fez pa
ra um pequeno numero de aristocratas 
do espirito. Pelo contrario, o anhelo de , 

. Nosso Senhor é que "todos fossem um", 

. isto é, que todos, sem distincção, to
dos os povos fossem beneficlacfos com os 
fructos do Santo Sacrificlo da Cruz. 

Não ha, pois, ponto do globo, que 
não deva ser attingido pelos pregado
res da Boa Nova. Não ha classe so.; 
clal, não ha sector de opinião, não ha 

A es~e respeito, ainda, gosta.riamos 
de ennumerar alguns princípios funda
mentaes: 

I - Quem converte é Deus. A pes4 

soa que faz apostolado não é senão um 
vehiculo da graça. Mas essa graça, Deus 
não a dá senão áquelles que tem uma 
vida interior authentlca; 

II - Quanto maior a vida interior, 
tanto maior a fecundidade do aposto
lado; em razão inversa, quanto menor 
a vida interior, tanto menor o aposto-
lado. · 

III - A intelligencia, a cultura, a 
habilidade, &'io qualidades pcssoaes que 
podem e devem ser aproveitadas para 
o apostolo.do como preciosos dons de 
Deus. Mas todos esses dons naturaes 
serão inuteis sem a vida interior. É, 

VII - Com esta authenticidade de 
espirito catholico, o apostolado póde ter 
um:a maravilhosa liberdade de movi
mentos. Mas, sem este espírito, qual a 
·qualidade que não corre o risco de uma 
prompta transformação em defeito? 
Qual a habilidade que não se trans
forma facilmente em perfídia? Qual a 
intransigencia que não se transforma 
em falta de caridade? Qual a caridade 
que não se transforma em vã compla
cencia?, Qual a concessão que não se 
transforma em capitulação? 

VIII - Se, pois, a Acção catholica 
quer progredir, ella deve velar primor
dialmente pela authenticidade do espi
rito em seus membros. Que cada um 
delles renuncie realmente ás seducções 
do mundo, ás insinuações do demonio, 
ás exigencias da carne, e siga Nosso 
Senhor Jesus Chrlsto com a Cruz ás 
costas. O mais, virá por acresclmo, e 
será o centuplo certíssimo, que Nosso 
Senhor prometteu aos que O amam. 

J,)ortanto, o catholico deve pos-·· _ 
~ um sehSó preciso das realida- CA-THOLICO_S 
~és, dev~ vé1-as por dentro; e, ~m: :felaçi19 â tertà de SilBi patria; 
µ.~j~ çqmiJt!!h,eh~el-a, adivlnha.r
Üi~ u. sentidó; integtàr-se, for-

. iJnAüdó to~ i!li!lf·l®tt, só 11aysagem, 
\i.?,él~ _ada-pta.91i~ ·âli suàs Çóhdlções 
~ ~ teacçM, *30bre ella, fecun

ldaiido-à, elévándo-a pelo trabalho 
.ordenado, Este deve ser o fructo 
~ionâÍ d o s importantissimos 
)tlóiis do ;EsplritQ'·.Santo, sabedoria 
Mi ~1ertéíà. .. 

,Cõmpre.m ~X,ÇJJ.}Sl}' AME~TE suas Joias e seus ~resentes 
·t. -~ 1 ·, JOALHARIA ' 

n,a .conliecfd~ 
' 

CASA CASTRO 
RU~ ··:·1s .:·DE 

... J • 

Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina: da: Rua Anchieta) 
relogios " E L E C T R A ,, concessiona.rios dós AFAMADOS 

da familia .no mundo inteiro, e,f, 
firmou. que todos os ma~os não 
cumprem •seus d-ev-eres, 'e que/ 
portanto, as mulheres não têm 
tambem, a.fobrigação de ,ps ,cum-
prir. Assim, a infidelidade sendo 
.licita .para e.mbas as iPartes, me. 
lhor -seria -destruir ,a fa,miHa. 

Não iparece ,compativel com a 
índole da forma do Estado ,crea
da 10 d-e Novembro, que uma 
a-lta autoridade judiciaria 'Stlsten. 
te ,suas decisões com uma argu.;, 
mentação de tal estylo. · · 

* Centena,s de marinheiros-da d!. 
visão naval norte-americana, que 
<lra ,se .encontra no Rio d-e Jane!. 
;o assistiram incorporados ia. 

Missa na Candel·aria, com um 
visivel respeito e recolhimentp. 

E' assim que conseguirão Ós 
Estados Unidos a ·sympathie, dos 
brasil"iros, e não com Congressos,.. 
Je Exerctos da salvo.ção e outros 
desse gcneros, que não 'têm outro 
fim '1enão -implantar no Brasil 
catholico, os germens protestan-, 
'tes, distruiclor de toda brasl~ 
de.de. 

* O Snr. Ministro da Guerra, ,em 
gesto de comprehensão dos '.inte
resses vitaes do Brasil, acaba de 
concieder .todas as facilldaxles q,tle 
forem necesse.rias ij)ara. a 'reàliza, 
ção da Paschoa dos Militarer,.' · 

Os actos como esse, do . .snr. 
ministro da Guerra a aparelhar 
nosso Exercito a ser o 'Pàládlno 
das tra<llções brasileiras e van. 
guardeiro do fiel cumprlmeinto do 

r ó jácismo :fra'néez :paréce estar 
:JiQ b6m çd,thlnho. 13eg'ürido a mê'il~ 
,ma not'!cia, à. Missli. :toi precedida ção, sem dinheiro, sem hygiene, 
'(ie \'âtias offerendas, tà'ês Como sem cultura, sem Ideal, sem nada. 
,u.nia. ~ande cruz de espigas de Em algumas capitaes. nlnguem 
:trigb, cestas de legúni~s, fructos comprehende este facto, porque 

dever, que ,primordialmente -exl
são os que forem os governados; da imitação, pelo lyrismo p!égas, a historia das bandeiras é um ge o -cumprimento dos deveres 
sempre continua verdadeira a af- pela eruditice vaidosa e pouco exemplo magnifico. Porém, a para com Deus e a Igreja Catho. 
firmação de Joseph de Malstre: os preoccupada éopi a verdade. Não maldita politica de Pombal sec- Uca.. 

rida terrâ, que symbolh:àVa.m O solo a gente está isolada do solo por 
ancez. uma camada de asphalto, e se 
.Rjeallzaram-se, ainda, as festas embasbaca pela altura dos arra

~as:provincias, e, nas reuniões le- nha-céos. Alguns technicos afflr• 
rvadàs a effeito, tiraram-se con- mam que se devem proteger as !n
l'llusões praticas para o melhora- dustrias, porque a phase lndus-
1.mento da vida do trabalhador ru- trial é a ultima etapa do progres-
1: · Entretanto, a França não é so; as phases pecuaria e agricola 

um paiZ essencialmente agrico- já passaram de moda. Emquanto 
- • • • • isso, meia, duzla de extrangeiros 

Dizem, por ah!, que .nós somos. enriquece á custa da cachexia elas 
l)apnar disso, as classes ruraes populações naclonaes. 

J;~;re~~:;;to d.:;~:t~~j;_; '-~~~; t;;yt> a a.;;:;;? g~ã~;:.:~.! 

povos têm os governos que mere- ha equação entre o home.m e o clonou o broto verdejante; a nos- * 
cem. A culpa é de todos nós, é melo physico; todas a nossa acti- sa historia, a nossa vida como po- O general Fxanco restituiu àé>s 
de toda a collect!vldade; é dos vidade economica não tem pas- vo foi Iamentavellnente truncada, iex-soberanos hespanhoes · todõs 
máos catholicos, dos pseudo-ca- sado, por via de regra, da devas- quando ia começar a produzir os os ,bens pessoaes do ex-rei Af. 
thollcos, dos catholicos maçoniza- tação do patriotismo material com seus fructos. fonso XIII e de sua familia, e.o 
dos, emfim, de todos aquelles que que fomos aquinhoados pela Pro- Felizmente, já se manifesta um contrario do que fez o ,sr.· lt1.· 
contrlbulram para pôr o catholi- videncia. Não sabemos nem ao sopro renovador, na maravilhosa tler com os Habsburg. 
cismo, no Brasil, á margem da vi- menos alimentar-nos convenien- floração de vida religiosa, que pre- Enquanto o -snr. F):itler ·,1>ro• 
da. Àlém do mais, o brasileiro não temente, de accordo com os meios senc!amos. A Acção catholica or- cede dé ,um modo :commun.i-sta 
tem sabido adaptar-se ás concfi- naturaes e ns exigencias do clima. ganiza-se. Certamente a pujante com a .casa real austríaca, o ge. 
ções concretas do meio ambiente, E' verdade que nem sempre fo- selva que se observa no jacismo nere.l Franco, mais uma. véz, tem 
de forma a tirar todas as :vanta- mos assim. Pelo contrario, nos uma attitude e dá. esperanças de , 
gens. Até agora não soubemos primordlos da vida colonial mani- fl'ancez ha de, tambem, borbulhar _que ed!ficM'á a Ec!!paJJ.ha ca, 1 
crear uma civi~isação adequada, festou-se um surto lisonjeiro de aquli neste !mmenso paiz, "essen- tholica., itão õ.esoj,do, ,pelos hes~ ( 
t>_gr_~~gll!~<:>.~.Jl.Y~ ~~@QS _pel11, E!ª__!!_i~ . legitima ci\'.lli~çjío, . . a1.1,tocht~ne. ~ ... çialmente ajl'icola '\ . .l. c)tanh_?.~~- .. ~. _'l?o_x; :••; ,·; .) .?..Jlm.~.~~i.... , 
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No Semin-ario Contrai QUANDO O FIGA:D<Ji ... , ...... í' Congresso lnterna·ceonal 
da Juventude CathoHca 

feminina, em Roma 
Da nosslli correspondente em 

~a. D. M-a.ria Amil!a Reis, 
~ue, lntogra. ,a delegação 1brasl
~oíra. o.o Oongr~so .:i:nteroacional 
da. .tuventud-& Oa.thol!oo. Femini
na. ireoebemoo a.'i prlmeinas 110-

ttcta.s a. :respeito daquella impor
tante reunião. 

do, ireservado a Juventude ca
tholica Feminina, ,e que constou 
do seguinte: no dia 11 de Abr.ll, 
abertuva solemne do Congresso, 
-por S. Em. o Cardeal Dolcl, se
guindo-se o :relatorio do trabalho 

Inauguração da Sala D. Duarte 

E:$'l'A' :QO~NT,E, O ES,,: 
~M:A;.tR) E OS:,IN~.: 

~IJ~OS TAMBEM' 
SO~REM 

Carinhosa homenagem ao 
Figa.ão doente, doloriçto, ~t..-r 

Revmo. P. Rel•tor .do, boca COIµ gosto ruim, fástio,' 
ú~rvoso, insónia, gases, estomagQ 

Attt.#1, vortm, de !11,Ju do Cl@fl• 
gr@s§01 coorevc-noi,, ª '!lOll!lA oor• 
respgridêit~LÍJ: fSm.3~~ .. ~â: ~ffi= 
munh{!:iJ si~rst~r&! ê~~ J,-..~!~b:,! i) 

mundial. No die. 12 houve assem- Dia 22 p. p. inaugurou o Semi
biéa geral; -sendo apresentado o nario Central do Ypiranga uma 
thema: "Formação do Aposto- nova sala, recentemente construi
lado" e depois reuniões simulta- da, destinada ás reunwes dos 
neas de oirculos de estudos. Revmos. Pes. Professores. 

No dia 13 houve assembléa ge- A inauguração desta sala de-

disse nem ainda foi publicamen- j Revmo. Pe. Reitor, com um 
te proclamado (3 que entre os prin- osculo de gratíssima amizade, os 
cipaes instrumentos para a ven- Professóres deste Seminario depo
turn destes seus humildes servi- sitam nas mãos de V. Revma. esta 
dores, utilizou-se Deus do nosso esta pequenina lembrança". 
queridlssimo Pe. Reitor. 

que digere mal, intestinos -que nãii 
funcionam bem, péle feia,· itert4 
eia ... Que horror! ~ 

Você já verificou si o seu fJ,;,! 
gado está com saude? Olhe que 
u figa.do doent.e pr-0ciuz isto é ma~ 
alguma coisa. Remedio para. d 
fígado só remedio vegetal e re .. 
meclio vegetal só a ultima. desco,. 
berta que é a Alcae:hofra •. o He .. 

focÍstá':a bêlgss; fe&li~g: êffi !i 
ra!, :resumo dos trabalhos e con· dlcada á sempre saudosa memoria 
ferencias <1e S. Em. o Cardeal do Exmo. e Revmo. Senhor Arce
Pizzardo, que presidiu o Con- bispo, Dom Duarte deu occn.sião 
gresso. Dkt 14 teve inicio o Con- á uma delicada homenagem áquel
gresso das senhoras. le que foi o grande amigo da casa 

"Homem verdadeiramente pro- AGRADECIMENTO DO REVMO. 

d~ AbrÍl: . 
Corri â p&rfêHâ lft~iíiii§ã,6 Gã: 

~cçã:ci ~lli8liéâ: 'i3í!liã1 ffil qiíl§= 
iivei fêitilsàr iiffi ~liiêlliiê é,j:l§!i• 
tola.do: d ifüê ~BniFilfüÜi 1pã!'{l. (j!iê 
essa commlHtHíi:&. fiã.§@h'àl, pró• 
movida lpéia: 11:J'fê}I é IIJ{J(J" il• 
vesse :pi&rl8 ~ii!ll, 

Qnantd ii8 @tIB!JP§~§I) tmVl!MlOa 

0 pro_?1°~iii~à à§ P!'lfüêH'ô verlo• 

Estas ,são as primeiras noti- e seu benemerlto fundador, bem 
cla.s que nos fora-n1 enviadas pela l como á verdadeira joia que a ge
nossa correspondente. Esperamos nerosidade do ~11,,-.0. Sr, Arcebis
poder logo m•afa, ,publicar no~as 
informações, da.do o grande rn
teresse do as.sumpto. 

ZELADORA PREDIAL" ÜA 
jit1.& iUJ~fij1 ~O!i!FAO!O N.• 89 - z.• ANDAR 

Bob o, respon:iab!l!de.de de 

l!NATO ALVIM MALDONADO 
qµ9 trato. de lmmoveis desde 1909. 

làffi.lfiJMJ'!!,!:;tç de bens cm geral. - Compra o venda de fm• 
P.MH"P!§, Xl,YJ)otheca11 o financiamento em . sera!. 

O Que com despistamento não se conseune ..• 
'i. pi'ôp6.§fto cü, ii,o.1-a.vr-a. de or• lado titubeou ante o odio secta

Í,em do p§!ltifiM'dO d.o Sua. Sa.n- i'io, ante e, amea~a arma-da. Era 
tidade 6 ~~ll, ~!@ :'(II, ~tra.hi• ia, ireproducção, num momento de 
da de Sã@ j?g,Uií,, o enunc!a<!a. toda vida da Igreja, ,principal
no seu di§!}ilf§ô M !,!,a.oro õoUe• ·mente nestes ultimos annos, 
gio, '-' 11§é~1/i !à, VM'dâ.do rui. ca.• Üitlcil, voz a procla1nar a verda- t 
ridade~ ,_, ·o "O!ISlll''I.IJ.toN Ro• de, ante os exercitos e ante os 
mano"; peiâ, '.!)illi!Hl. d-0 §éU dlrê• poderosos. 

vldencial, cujos carismas andam 
muito adiante dos annos prima
veris, o Pe. Reitor é dentro desta 
casa a perfeita imagem d'Aquelle 
Sobera.no Senhor, que attinge to
das as cousas de um a outro ex
tremo com o governo saoientissi-

ctor, o conde '.rnt.Í14 '.t'O-l!l'é, teceu ============= 
uma 1Sénie dê Mmmimta.rlõ!J mos

REVMO.'.PÉ. :i.\IANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 

trando qu-ê iêlisé !õmma. serve de Não preoisamos de esoo- REITOR DO SE.c'\iINARIO CENTRAL 

complementó ao <do ;então car- ras de muletas llªffl deal Eugon!o l?Mêlll: , • V po lhe confiou na pessôa. do 

I 
mo de sua força sempre irresisti-

"0.pus justlta.e ipax". de 08ill61â81 Revmo. Pe. Manoel da Silveira vel ao mesmo tempo que sorriden-
Servir a, verdade é a, attltude D'Elboux, actual Reitor do Semi- te. 

firme ie energica do combate in- Foi 'Preciso que o mundo che- narlo. "Um homem de Deus, assim, 
cansavel ao erro, onde .fôr ,en •. gasse ao ·ponto em que está para .,. 'i'. lra quem o dever é a norma 
contrado e donde quer que :pro-· que .certos ;elementos na Europa ALLOCUÇAO DO REVMO, · 1 suprema das acções, mas ta.mbem 
.vinhã;~-<r' -~- , perdessem 'ó, mania õe confiar CONEGO MACEDO cuja envergadura de aço inque-

Sezyl-r 1a: verdade é abandonar nos inimigos disfarçados da Igre- 1 brantavel é toda forrada de ve-
e, tol~ra,ncl.a .e a rpolltica da mão ja e desconfiar dos verdadeiros Externando os sentimentos de ludo sedoso da bondade, é certa-
estenâida. catholicos. • todos os Revmos. Professores, em mente um .predestinado, "criado 

. Parece que esses catholicos vi- cujo nome offerecia ao Revmo. para as grandezas, para crescer, 
Por qutro ·lado servil-a -na ca- p Re'to I b · vem com ·um verdadeiro pavor e. 1 r uma pequena em ran- criar, subir", no dizer do poeta, ou 

ridade i!!ignifica O amor ,pelos ça, o Revmo. Conego Dr. Ma- melhor, como diria o santo -
r, t 1 não ·só que a Igreja desapat·eça que er :a:m, en< 0 ,qempre prom- noel Corrêa de Macedo, pronun- "malora tibi debentur ! " 

t ã b 'I se ,não for sustentada -por ai- -
P O O coraç O pai•a a ri -o aos ciou a seguinte saudação: "E' ai que sentimos tripidar-
e.rvependidos. · guns -elementos ,influentes não 

Cªtholi'c s N fundo O que lhAs "Revmo. Pe. Reitor. nos o coração... Fiat voluntas 
Ora, t,a,i attitude só se coadu- / = 0 • 0 • "' 

ne. com a ,paz, fructo da justiça:. falta é simplesmente. Cathecismo. Carisslmos Companheiros. Dei! 
é a .paz como ,a Igreja <"Ompre- Ahi -elles aprenderiam que a igrc- "Graças a Deus, está inaugu- "Mas não será tão logo, que 
hende, e como a comprehende O ja não ,precisa de favores nem rada a Sala dos Padres Professo- não possamos por uns annos 
ae'tua.l rpontifice. d: sori·isos <le ninguem, seja <le res. abençoados gozar a dulcíssima 

E' :pois, bem distincto esse inimigo declar.ado ou disfarc:,v:lo 1 "Não é esta, por certo, a maior companhia do sacerdote exem
co.nceito do d,e paz, fructo da,s vois Elia tem a promessa Divi- nem a mais significativa reali- plar, do verdadeiro Amigo, do Rel
a.1pbições satisfeitas ou da paz, na de perdurar até a consumação zação d9 caríssimo Pe. Reitor. Es- tor insuperavel! 
frue'to da tolerancia para com 08 dos seculos. tá sendo, porem, a occasião mais "Que rico presente nos tez D. 
mais fortes ,em detrimento dos Hoje, porem, é tal a. falta de propicia para uma exp:msão, que, Duarte! ... Evoquemos com suavls-
fracos. compostura e ta.! a corrupção do ha muito, vivia á espera d~ sua 

I 
s!ma saudade e com infinda gra-

Pio XII, não -só tem por Jemma certos homens publicos que nin- hora providencial. tidão a sua figura inconfundivel! 
essa divisa., como já a. viveu, em guem ma.is <le -boa fé -pode nellcs "Que os Professores deste Se- "Esta sala será o duplo monu-
circumstancias tragicas. confiar. E, observa-se tudo no- mina.rio sejam os Padres mais fe- mento da amizade preciosa com 

Quan<lo nuncio em Munic.h, em vamente collocado cm ver-dadei- lizes do Arcebispado, é uma ver- que fomos brindados pelo Arce
abril de 1919, época de grana 2 ros eixos. Ha pouco, era a Bel- d11,de felizmente reconhecida e bispo, que sempre recordaremos, 
efervescencla de após-guerra, um 

I 
gica, tradicionalmente ca.tholica sempre opportunamente relembra- pelo Reitor de que jámais nos es

grupo de communistas armados I e onde inexplicavelmente os re- da. Mas, o que nem sempre se queceremos. 

PADRE REITOR 

Sem esconder . sua emoção o pachola.n xavier tem par. bàae a 
Revmo. Pe. Reitor agradeceu a Alcachofra. e out,ros medicatnen
todos em poucas palavras, salien- tos só para o figa.do. o Hepa..
tando o profundo esplrito de ca- cholan Xavier cura, mas cura de 
rldade e união que tanto cara- fáto, as molestias do flgado. o 
cterisa o actual Corpo de Profes- Hepacholan é fabricado em ll~ 
sores do Seminario, união esta 
que, necessariamente reverterá em 
bem para a formação sacerdotal 
dos proprios alumnos, que de con- Além disso, os olhares de Dom 
tlnuo terão debaixo dos olhos tão Duarte, dirigidos a todos os que 
bello exemplo. ' entrarem nesta sala, serão sempre 

S. Revma. falou muito sobre a uma preciosa e continua bençãQ 
acertada escolha do nome de Dom de Deus nosso Senhor. · 
Duarte para presidir a-0s recreios S. Revma. fez ressaltar o grandet 
dos Professores, illuminar suas auxilio que os Professores do se .. 
reuniões e principalmente para minario lhe subministram no de .. 
manter sempre est.relto o vlnculo sempenho do !leu espinhoso cargo 
de união, vinculo este que sém- auxilio este, profundamente effl; 
pre fôra a preocupação do grande caz e de grande extensão, vlst.oi 
Arcebispo. como nada aqui se faz sem ouvll'! 

"S. Excla., disse· o Pe. Reitor, o parecer, as propostas e as apre .. 
queria um Corpo docente compa- ciações dos Revmos. Srs. Padreit, 
cto, alegre, unido pelo vinculo sa- A todos pois, S. Revma. agra. j 
grado da caridade. Assim é que decia de todo o coração pedindq' 
Ele se sentia bem entre os seus . . ' · · 
~adres do Seminarlo. E agora oontmuassem amda mais ~idOS'f 
que é morto _ continuou O R. P., para que mais facilmente pudesse, 
Reitor - justo é o co!Joquemos elle governar e dirigir bem es~ 
entre nós, para justa homenagem Casa. 
e,_ pr!ncipalmente, para nos di.ri- As palavras do . R. P.. Reito!I 
g1r amda com a Iembranca effi-
caz da sua vida modelo, . do seu seguiram-se algumas ~oras de 
zelo de apostolo, da sua grande ameno recreio, para remá.te desta) 
prudencla, emfim, da sua grande singela festa da inauguraç·ão d~ 
e profunda virtude. Sala Dom Duarte". 

Benção das officinas graphicas "Ave Maria" 
Obtem novos' progressos a obra 
dos Padres do Coração -de -Mari~ , 
São Paulo inteiro conhece a vo, construido no local onde se 

obra altamente meritoria levada J encontrava antigamente a ·ca-. 
a effelto !Jelos Revmos. Pes. da pella da Pia União das Filhas 
Congregaçao do Coração Imma- de Maria de Santa Cecllia. 
culado de Maria, nesta Capit~l, A benção inaugural das novas 
onde, ao· lado ~a. grande IgreJa officinas graphicas da "Ave Ma~ 
que occupa, esta ~nstalla~a uma ria" será officiada por s. Excia., 
das ma!?res e malS perfeitas ty- Revma. 0 sr. D. Attico Eusebio 
pograph!.as de São Paulo. da Rocha no dia 3 de Miiio ás 

Obra de um esforço paciente, 15 horas. Falará nesta occasião 
constante, de todo votado á maior o dr. Plínio Corrêa de Oliveira, 
gloria de Deus e exaltação da dlrector do LEOIONARIO. 

Igreja, as officinas da "Ave 

Maria" tem realisado um apos~ 
tola.do de incalculavel valor. 

Este apostolado, entre cujas 
realisações se destaca a revista 
"Ave Maria", que conta com· 
uma tiragem de muitas dezenas 
de milhares de exemplares, vae 
ser agora ampliado pela installa
ção de novas machinas, que func
cionarão em predio amplo e no-

invadiu a :nunciat11ra, encontra.n- i xistas ganhavam terreno, que ==::=========================================::;:::================ 1 • • • 
do-se frente a. frente co,m O ·cn-1 resurg1a com uma v1ctor1a es-
tão bisoo Pacelll. trondosa dos catholicos nas elci- . 

Nesse· ·momento um dos ·com- ções pa.ra o Parlamento. 1 
munis'tas ,encostou •um revólver Agora, é a Hollanda, onde, 

1 sobre o peito <lo nuncio ameaçan- graças ao valor dos seus catho
do de atlral-o. Impcrturbavel, licos, -conseguiram eiles mais 10 
irepresentando naquclle momento cadeiras no Parl-amento, sendo 
a, Igreja Catholic1., com a sere- agora o maior · -partido de· seu 
nidade de seus dois mil annos <le I pa!z. 
existencie., o P1•elado começou· a Esses dois magnlflcos Pxem
falar com tão ,profunda ca,rida- ,pios provam á saciedade que os 
d-e, que a, •a.rma do commupistn ! rotholko~ ni\o precisam de csco
não detonou. ras, muletas ou esmolas de ou-

E co·mtudo foi dito "tudo" que t;-as correntes de opinião, pnrn. 
devera ser dl'to, lnflexivelmen1:,e., promoverem .a. defesa cabal dos 

Nem por um momento, o pre- direitos rh Iç:r~_ia. 

Indicador _Commetcga! 
ACCESSORfOS, 
PI automoveis 

,, ,:f _ MELHOR BORTIMEN'L'O 
Ímportação Dfrecta 

ISNARD & CIA. 

'.AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

,81'0CK COMPLETO 
Comultem a 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMO 

Importação Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N. 0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printei: - Pirituba 

Naclonaes e Extrangeira~ 

to 
-Cat 

Em outubro do anno passado, 
a Acção Catholica de Bragança 
desenvolveu intensa campanha de 
oração e bôas obras, em beneficio 
dos ldeaes missionarios da Igreja. 

O ramalhete espiritual obtido 
em virtude desse movimente apre
sentou t'csultados de tal maneira 
admiraveis, que S. Excia. Revma., 
o Sr. Bispo Diocesano de Bragan
ça, Dom José Maurlcio da Rocha, 
resolveu enviai-o á S2,nta Sé, co
mo filial homenagem daquella 
Diocese. 

A offerta era realmente digna 
de agradar o Santo Padre. De fac
to, ella traduzia de modo exrires
sivo o vigor e o enthusiasmo da 
Acção Catholica de Bragança, fru
ctos do grande zelo e operosidadQ 
do Bispo daquella Diocese. Recom
pensando largamente taes esfor
ços, recebeu S. Excia. Revma. o 
Sr. D. José Maurício da Rocha a 
carta abaixo: 

"Secretario do Estado de Sua, 

dre b 
olica de 

nçoaaAcção 
r ga.nç:a 

Exmo. e Revmo. Snr,. 

Foram agradaveis ao Santo Pa
dre os testemunhos de amor que, 
cm grinalda perfumosa de obras 
e de preces, as Associações da Ac
ção Catholica Lhe offereceram, 
por intermedio de V. Excia. 

sua Santidade louva a fé e a 
piedade desta forças moças, que se 
abrasam tanto para l•1tar valoro
samente pela Igreja. 

Que Deus ajude aos bons e eme
ritos dirigentes, afim de que tão 
aprimorado valor floresça em me
ritos e resultados. 

Queria V. Excia. annunclar que 
S. Santidade concede a Benção 
Apostolica a todos os que Lhe 
prestaram a grata homenagem do 
amor filial. 

E, como sempre, me confesso. 

De V. Excla. 
,ffeiçoadissimo, 

Eugenio, Cardeal Pacell1" 

veio ter ás mãos do Exmo. Revmo. E' me grato agora. reenviàl" tlV"' 
Sr. Bispo de Bragança depois da Excia. a venerada. carta, pela qu~I;l 
eleição do novo Papa, de sorte a. o de fevereiro p.p., s. Em!neo,c~Í 
que ella contem, ao par de uma Revma. o snr. Cfrdeal Eugenio' 
benção dada po1· Pio XI no pe- Paccem Summo Pontlfice, agra.."i 
nultimo dia de sua vida, os mais dece a devotada homenagem em/! 
pater~aes elogios do Santo Pa- , nome do Papa Pio XI, que, nai 
dre Pio XII, manhã seguinte, entregava a DelllC 

Essa carta foi acompanhada ae 
um officio de S. Excia. Revma., o 
Sr. Dom Bento Aloisi Masella, 
Arcebispo Titular de Cesarea e 
Nuncio Apostolico junto ao gover
no do Brasil, que assignala essa 
circunstancia tão digna de nota. 

E' o seguinte, o officio do Exmo. 
e Revmo. Sr.Nuncio Apostolico: 

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 
1939 

Exc!a. Revma. 

a sua bella alma. 
Aproveito o ensejo para saudarr 

a V. Excia. e para subscrever-me. 

De V. ;Exc!a • ·• 
(a) Bento Are, de Cesaréa,Nun:.., 

cio Apostolico ••. 

Como se vê, não poderia ~ 

mais asslgnalado ex!to a. bel.la; 

'Campanha em prol das missões. 
feita sob os auspicios do mu.strei 
e virtuoso Bispo de Bragança. 

Dr. Durval Prado 
Oculista.· :-

R. sen. P. Egyd!Q, !li - 8. 
Do Vaticano, dia 9 de, feverei- na vespera do falleclmento do Pa- · 513114 - 14 a 17 boraa 

CASA ALB~JlTO 
-~ ~-.~·ij!~ ~, 

CASA ALBERTO 
UJ:«lO S, BENTO N,0 lQ 

Santidade. N.º 174272 . , l Essa bellissima carta, escr!pta 

1 ro de 1939, · · pa Pio XI,de santa Memoria, 

Há mêses, satisfazendo aos. de: 
sejos de V. Excia., enviei á Secre
taria do Estado de S. Santidade a 
pia offerta · da Acção Catholica 
dessa Diocese, com o pedido de 
fazei-a chegar ao Throno Au
gusto do Santo J?adr~. 1

.....,..,, ..... ...,, .... -- . 

Telephone 2-7313 
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I in a··g em. 
Senhora 

Santa; :&ronioa; :naiscau <em 322 Unha lnfroduzldo em -seu cona.-
110_ IBOllte da Africa. Sob,re sue, l ção uma inclinação e, beber vi
mda e suas virtudes lllmguem n>ho; e que assim quando se
tmi8Jhor ipoderia escrever do que gundo o costume, seu ipae e .sua 
"ô' filho de sua,s lagrimas", Sto. •mãe lhe mandavam como a uma 
:A,a-;ostt,nho. E' ill:a.S "Confis-sões•, filha mui sobri:a, que fosse á 

trem, a que ipretendeu corrigir iconheciann,- vos lóilvava.in, hon
com suas palavras. ravam ,e amavam multo nella; 

poTque a .santidade da .sua viça 

DOADA A Ult/7 NAVIO DE GUliB/lA 
ARGENTINO 

*' 
~ · grande oo.rta dirigida •ao Al- adega, tirar vinho, depois de ter Educ•a.da, 'POis, a-ssim em .gran
d:lileimo que elle faz o elogio de enchido O vaso com que O 'tira- de honestidade e ·sobriedade, e 
f31J8. :Mã.e, va do tonel, provava um pouco, sendo mús .por vós sujeita aos 

,"Não oaJarei, diz elle, o que apenas tocando-o com os !abios, paes, do que :por ,elles a vós; 
ei11Cerra. minha alma daquelle, antes de O deitar na botelha tanto que chegou a idada do ma
s~rva. -vossa que me deu o cor- não ,podendo beber ma.is ,po; trimonio, entregue a seu espo
~o. ~ara que l!lascesse a esta luz causa da t·opugnancia que sen- so, procuTou quanto pôde Ju
úlllllporal, e a. graça no espírito tia. Não fazia ella. isto ,por af- cral-o pa,re. vós, falando-lhe de 
a,an-a.. que :nascesse á luz eterna. fecto de embriaguez, mas por vós com e. pureza de seus cos
;..,. -Não con-tarei os seus dons, uns não sei que excessos, e -mo- tumes, com os quaes a torna
mas os vossos, que vós nella de- vimentos alegres e livres, que veis formosa e digna de ser 
a,nslta,stes; iporque nem ella se fervem no calor de. mocidade, ,e ;i.mada. e estimada -com ,revl:'renf• a si mesma, :nem a si se devem ser Teprimidos nos ani- eia de seu ma'l'ido. E de tal mo
tci\eou, Vós e. fizestes. :mos desta idade pela autoride.de do soffreu as suas ·infidelidades, 

lhes dava assás a conhecer, qull 
vós habita.veis no seu coraçã,o. 
Havia sido -mulher ,de -um só ma
rido: havia .sido agradecida a 
seus 'Paes, govern,a,ndo a sua ca
sa com piedad,e e com suas obro.s 
dado testemunho de uma exem
plaT vida. Oreára seus f,llhos, 
dando-lhes a luz tantas vezes, 

Nos primeiros dias do torrente 
mez, a Associação Pró-Patria rea
lizou a entrega, ao Cruza.dor "La. 
Argentina", de uma imagem de 
N.ª Sra. Rainha dos Mares e de 
um medalhão para ser collocado 
sobre a cobertura. 

A entrega; fo1 effectuâdà pehi 
senhorita Maria Marta Moreno, 
primeira vice-presidente da. Asso• 
clação Pró-Patria. '. 

Durante o mesmo act.o fo1 en..: 
tregue a bandeira de guerra, ben
zida tambem, por Mons. Napal 
e doada pelo Circulo de Armas 
de Buenos· Ayres. 1 

qu•antas via. que .se apartavam 
.,:le vós. Fina1men·te antes da sua 
morte, quando l!lós pOT benefi-
cio vosso, vossos servos, -meu 
Deus, viviamos juntos, havendo 
recebi-do a graça do vosso Bap
tismo, teve tal cuidado de :nós, 

o acto da benção da imagem 
e do medalhão teve logar a bordo 
da referida unidade da Marinha 
Argentina, tendo sido a cerimo
nia celebrada por Mons. Dr. Dlo
nlsio R. Napal, Viga.rio Geral da 
Armada. 

Esta noticia que "El Pueblo"' 
registrou com ,sat1ef~ã.o, e que; 
igualmente, agora, fazemos, nos 
fez lembrar que a. Const1tulgão de 
1934, estabeleceu Capelan1as Mi
litares no Brasil, entretanto, e.tli 
hoje não foram promulgadas leia 
regulamentando a organ!saçio daa 
mesmas em nossa Armada.. 

'N,em o pa.e, nem a mãe sabiam das -pessoas que a governam. que jâJmais teve -com elle d-lscor; 
como 1,e fosse mãe de todos, e 
assim nos serviu como se todos 
fossemos seus paes. (L. IX, cap. 
8 - 9)." 

Assistiram como padrinhos, o. 
commanda-nte do navio, ca,pitão 
Alf.redo BTunet e we. sra., d. 
Marra. l.iuisa Osores. 

qnal havia de ser; e ensin,a,ndo-a Como 'Pois desprezando-se ias dia alguma por est~ motivo; 
nó vosso temor a disciplina. do faltas pequenas ,se vem a cahir porque esperava que ba,1xasse so
:v,i>sso Ohrlsto, o Tegim-e de vos- _na•s maiores, succedeu que au- bre cllc a vossa ,miserlcordi<1., 
~ Fllho em uma casa fiel, que · gmenta;ndo cada dia -~m ,pouco I para que_ sendo fiel, se 'torne.sse 
~,e uma. das mais -bem regrá- ao que ena tomava, se deixou cast~. Tmha elle _um. natural de 
d.a.a &i, :vossa Igrej•a.. - Não !ou~ de tal sorte levar deste mau cos- qua!J-dade, que o mcim~va su~
:va.va. ·eUe. 1110 ,toeante á sua edu- tume, que bebia ,copos qua-Si mamente á benevolenc1a, assim 
CJ!.ÇãO lll> diligencia de sua mãe, cheios com appetite, e prazer. como tambem era prompto na 
g,ua:nto e. de -uma creada anciã, Q,nde estava então aquella ve- ira; mas •e!La estava acostuma

ACÇÃO CATHOLICA 

a -qual havia 'trazido a seu pae lhe. tão vigilante mulheT, e suas da ª não lhe -resiSlir, nem çom Transcrevendo a :noticia pu
~ ,oollo, como costuma.m <Ser severas prohibições? E que po- obras nem com .pa.J-avras, que.n- blicade. ,n'"O Estado de S. Pau
j4'e,zldoa os men.lnos pelas crea- der teriam ellas ,contra esta oc- do O via irado; e quandº 0 via lo" de 31 de ma,rço ultimo, 'cha
~ moças. Por cuja causa, e culta -enfermidade, se a vossa já socegado e quieto, e que lhe mamos a. attenção das nossas 
ippr ,ser velha de bons costumes, graça, que é o Temedio dos nos- ,parecia a. .proposíto, lhe dava leitoras, -pedindo-lhes considerrur 
í8l;!l uma casa chrlstã, era de sos .males, não v-igi-asse sobre razão do que obrára, se accaso por um instante o .gesto nobre 
seµs ~mos mui hb,nrada. Tinha nós? elle se havia portado lnconside- das Senhoras Catholloo,s da 
~bem - ,cuidaido das filhas de Porventura. servistes-vos de al; radamente. Emfim, quandº mui- Sujssa que :as levou a protes
,éeu e.mo1 e quando era ,preciso, gum dicterio duro e agudo, quEl tas matronas, cujos maridos tar contra e. immoralidade de 
.e,s <reprcllendia com santa seve- como ferro medicinal das vossas eram mais mansos que meu pae, certos annuncios que sacrificam 
ride.de, e as tm-sinava com a.vi- occultas provisões, de um gol- 'traziam no •rosto os signaes dos e offendem a dignidade -femi
'SO e prudencia. Porque fóra das pe cortasse aquella ,podridão? gol-pes que hviam recebido; e nin:-a 
!101'8/S de comer com seus paes, - Uma creada que a -costumava nas conversações que tinham en- "0 reclame immoral - Muitos 

0 qu.e ere. com moderação, não seguir quando Ja á despensa, tre si, attTibuiam este m-au tra- jornaes, :infelizmente com a 
·e.s deixava beber, :n-em ainda desavindo-se' um dia com sua tamento á má .conddção de seus maior facilidade, ,inserem =
_agua, ,por mais mort-as de sêde ama ,pequena, como costuma maridos, ella. lhes respondia: nuncios nos quaes se usa e abu
que estivessem, ,pTecavendo o succeder, este.ndo'- ,ambas sós, "Que o attribuissem antes á sua sa do rec1'ame immoral. 
'inau costume, e allegando um propria lingua." Geralmente é e. flgu-ra feml-
J>om di:tó: "Agora bebeis (diz!e.) lhe lançou em rosto este dellcto E sabendo ell,a,s quão arreba.- n1na a mais utilizadl!, em ta:_1 ge-
;;..,.,:i._', ·~que_ não <tendes vinho com atrevidissima insolencia, tado era o marido que t-in_ha, se t d .,,.,_..., .--- chamaÍido-lhe bebeda. Foi este nero de annuncios. Comba .m o ·em vosso ,poder; mas quando admiravam por extremo de que esta infeliz O'f'ienta.ção d•a im-
vos ea,s-aTdes, -e fordes senhoras um aguilhão que ª feriu, de sor- jámais se tivesse ouvi-do, nem 
do éeUeiro, e da ia,de,ga, a agua te que logo ,conheceu ª sua feal- pessoa alguma percebes-se que 
vos d-ese,gra<lará, ,mas o costu- dade e ª cond ªmnou e emendºu. Patrício ferisse a sua mulher 

._""',º -.. ;..._ be-ber v~" ficará." Assim como os amigos adulando 1 

prensa "·neutra", bem ,coroo e. ga .. 
nancia dos -productorà que se 
utilizam desse melo para au
gmentar a venda dos -produc'tos, 
a Associação das Senhoras Ca
tholicas da Suissa acaba de pu
blicar uma .proclamação, da qual 
extrahimos estes :trechos: "Quer 
se trate de 1·eclame de sapatos 
óu- de meias, se o de roupas 
bran'ca-s, me.ntos ou .qualquer ou
tra cousa, ,sempre o reclame se 
faz á -custa da decencia e da 
dignidade da mulher". "Senho
ra-s, vós sois as compradoras ! 
Nüo compreis artigos, cuj·a pro
paganda ,se faz ,com annuncio., 
indecentes; boycotae o r•J..:lame 

_ _., u" ,,.,, E quando ellas -he ,perguntavam 
,pervertem, e.-ssim tambem os -ini

Com este modo de ensim11r, e migos, quando pelejam, pela com conf·iança como podia isto 
U..,_,,._ _.º de mand~-r regrava ser, ella lhes dava a -razão de. sua 

fJ; ,w,.;;-u:a,uv = . ' - maior 'Parte corrigem. 4Jluena 
,o e.:pp~tite da idade tenra, e lhe cre a d a, agast-ad-a, prefendeu conducba conforme ao que aci-
ens):nava. a 1'ef,rear e. 1Sêde, se- agasta,r a sua senhora !Pequena, ma disse .. A,s que observavam 
gundo a;s 1regras da temperange., e não saral--a, ,por i-sso lhe di-ss·e este bom documento, depois de 
"·,e modo q••e já ellas se tinham o experimenta;rem, lh'o a_ grade--_.., - - - · -~ - · aquella palavra em particular; 
~,.,.-........ mado anãoquer.er e.quillo cla.m; -e as "· ue o, não o_bser:va-""""""º... - - - - ou porque e.ss}m succedeu' ser ,,. ''qií-é 'ââbiim ':nio ser conveniente, este o lugar, e tempo desta con- vam, vhr-!ani opprimida-s., 

A1:nda e.ssi·m, meu D.eu·s, mi- tenda, ou por temor que teTia De tal modo ganhou ena com 
nµa mãe vossa serva me conta- de descobri·r tão t,arde aquella bons modos, acompanhados de 
va que não obstante todos os fatta. Mas vós, Senhor, que go- uma continua ,pacicncia e man
cuidados desta boa mulher, se vernais com admira.vel ,sabedo- sidão o animo de sua sogra, a 

r,ie. quanto ,succede no Céu, e so- quem os mexericos de algumas 
bre a terra, e .encaminhaes para criadas perversas havia,m ,indis

M,QDAS os vossos quereres a ipTofunda .posto com ella, que a mesma ii'o- immoral". 
torrente da ma!icia humana, e o gra foi a que descobriu a seu Dando-lhes o nosso fra;neo 

~o J;>AULO 
CHAPll::US 

'M me. e armen 
~u~- .Sebastião Pereira, 21 

Teleph. 5-5795 

turbulento fluxo dos -~eculos, vos filho os enredos do.s más línguas e.po'io, não seria de inteira con
servistes neste caso da violenta das cri-adas, que perturbavam a venienda imitai-as? 
paixão de uma alma para saro;r ,paz da familia, e füe ped.iu que Poderá á primeira vista pare-
a outra, para que ninguem 13.>d- as castigasse. .cer -diff-icil, impossível, talvez ... 
vertindo fato, ~,t,tribua ao seu Meu Deus, misericordia minha. Entretanto, nada mais fac!: -
poder a emenda q4e vê em ou- vós havieis .tambem feito esta Ba.staTie. que algumas senhoris ==;:::===================-::========= graça particular á vossa serva, -catholi-cas da nossa sociedade 

em cujo ventre me creastes: que dirigissem ás casas commerciaes 

Não temos filial 

MODELO 5 R 31Z 
Ondas longas de 545 a 1. 740 K.C. 

(550 a 1'12 metros) 
Corrente alternada. - 110/220 volts 

!Preço: 1 :150$000 longo prazo 

• quando se offerecia a ocoo-sião, mais importantes e que ,por meio 
trabalhava -com tanto cuidado de annuncios immoraes pro
l!m introduziT a paz entre _os que curam at'lrair a freguezia para 
esfa,vam <lifferentes e discordes -sua-S casas, um protesto, com
que ainda. que de uma e outfa mum ou mesmo -individual eon
parte recebesse unrages taes 'tra esse modo de -propaganda, 
quaes a colera costuma ,produ- fazendo-lhes sentir que dellas 
zk no seu primeiro a:rdor, quan- -se afastariam no caso de não 
do alguma fa-la de sue. inimiga ,ser attendido esse -seu justo :pe
o.usente, com sua amiga pre dido ... 
sente, exhale.ndo em pai,avras O Aqui fica pois a idéa que, es
. rancor e odio; rreste. circums- peramos, será -acceiba e iposta 
tancia •a nenhuma dellas ornit- em pratice. o mais breve :possi-

. tia cousa que as pudesse ser- vel, ,pois si .nos ,prezamos do 
• •n.ra as -reconciliar. - Pe- nosso titulo de catholicas, a nós 

waliaria eu este, se compete a defesa e e. conserva
não eso.~, ,se experimentando ção na nossa .terra da verde.
com ma,gua o horrível não sei <leira e sã moral. 
que contagio de .peccados, que Mais uma vez, pois, -congra
por toda a •parte se tem espa- tulemo-nos com a O:ttitude tão 
lhado: - ha muitas ,pessoas que nobre_, e elevada das Senhoras 
não só -referem aos que estão Catho!icas d,a Suissa e .tomemos 
irados aquillo que di-ss-eram os a -resolução de imitai-as, cada 
que os •a.borrecern, mas ainda I uma na medida. das suas forçs. 
accrescentam em -cima cousas * 
que elles não disseram: quando Não basta, no entanto, uma at-
pelo contraTio,. um :homem que titude destructive. contra o -re
tem um pouco de hume.nidade, clame immoral. Precisamos ser 
-se não deve contentaT com dei- construe'tiva·s, a:poiando os jor-
xar de excitar as inimizades dos naea catholicOfJ. Esperamos 81!1-

hO'mens, mas deve iprocuTa:r ex- sim que ias senhoras catholioa.s 
tingui!-a.s, falando 'bem, como de nossa sociedade aipo;i,ein o 
fazia aquella, e. quem vós o en- "Legionario", cuja inwepidez n-a. 
sina.veis na escola do seu peito defesa da causa catholica 1a,ca-

Por .fim lucrou tambem e!la 
'Par.a vós a seu esposo, tendo 

ba de ser iprel}iiada com uma ,ge
nerosa benção d-e S. S. o Papa 

XII. 

OOMMUNIUO P'ABOHA.L Carmo, 18, 5;0 a.ndar, ·onde todá 
()essoa 1:nteressad'41 ipoderA o~er', 
mform.G.ções a TeSl)eitoa A Liga, Feminin•a de Acção 

Catholica promoverá a. Commu-
nhão Paschal de seus membros, REUNIA.O GERAL DA J. F. C~\ 
no .proximo dia 4 de maio, ás E DA J. O. C. 
7 lj2 ho=, :na Igreja.. Abe.cia.l Dia 1.0 de maio, ás 16' horas~ 
de São Bento. Em ptepa.re.ção Tea.llzar-se-á. no ~o da C\U'ffl' 
a essa Communhão, no dia 2 de :Metropolitana uma. reuniã.o ge-. 
maio, ás 18 1j4 horas, na :iueema ral da Juventude Feminina. Oe.
Igreja de São Bento, falará o thoUca e da Juventude Operaria, 
Rvmo. Padre Eduardo ·tt,,beTto. Ca:tholica. 

A Lige. F,eminin:a. de· Aéção Nessa _occsaiã.o serão <'!lados os 
Catholiea convide.· aa senho:·as resultados dos exames do Curso 
catholicas da capita:! a -'par1;1ci- de Formação da. Quaresma. e da 
parem desse. Communhão e· ~<'> Campanha flaschal da Juven-. 
-mesmo tempo eommunlca e. tude Operaria Ca:tholica. e J-u-

exiS'tencia de clrculos de _ for- ru_,ª_7_

1 

ventude Operaria. Cat:hollca Fe
ção e preparação nas seg1.11n~1!. .mint.ne.. 
PaTochias: Santa Generosa, Se.n- A essa r-eunião devem compa• 
t·a Cecilie., Penha, Bella Vfota, r~cer todos os membros das ires-
Santuario do Coração de· Marià• pectivas organizações de Acção 
e na séde da J. F. C., ã. ru11 do Cathollca. 

Fallecimentos 
O "Legionario" tomou ·por nor

ma publicar apenas os falieci
mentos de pessoas individual e 
directamente ligadas ''ao movi
mento catholico e que, por este 
tit\llo, se assignalarani com uma 
benemerencia particular. 

E' em plena conformidade com 
essa regra, que noticiamos hoje o 
fallecimento de duas personalida
des de destaque nos meios catho
licos~ que foram largamente pran
teadas por toda a sociedade pau
listana. 

A Exma. Sra-. D. Nicota Pinto 
Alves, que Deus chamou para St 
ha poucas semanas, além de ser 
uma figura de inconfundivel rele
vo na sociedade paulistana, era 
uma catholica praticante, que se 
assignalou pelas numerosas obras 
de beneflcencia espiritual e ma
terial a que esteve ligada. 

Pertencente a varias associa
ções catholicas do Sa_ntuario do 
Sagrado Coração de Jeus, nesta 
Capital, aquella dlstincta dama 
paulista prestou, ao apostolado 
dos benemeritos Padres Salesia
nos, auxil!os inestimaveis, por sua 
dedicação e operosidade. 

Além disto, ligou seu nome a 
varias iniciativas de beneficencla 
temporal, e teve um papel espe
cialmente relevante na obra de 
assistencia aos feridos e exilados 
da revolução constitucionalista de 
1932. -

As homenagens invulgares de 
que foi objecto aquella Senhora 
mostram claramente como suas 
virtudes tinham sido comprehen
didas e apreciadas por todos os 
circules sociaes de s. -Paulo. 

* 

tincção pessoal, era. o prototypo 
do homem verdadeira.mente ca
thollco. · 

Tendo 1ngressado{hil, m'uftôs'ft,. 
nos na Ordem Terceira de -·São 
J1'ranclsco, integrou-se de tal ma• 
nelra no espirita daquella .sinta. 
instituição, que podia ser :,apon .. 
tado seguramente como o modelQ 
do Francisc11,no authentico. 

De uma elevação moral verda .. 
deiramen'.te impar, de uma. (loçur~ 
no trato, que se conservava en
tretanto sobria, distincto e multo 
discreto, de uma absoluta ausen .. 
eia. de qualquer resquioio de res .. 
peito humano, de uma ardente 
piedade que transparecia, sem af .. 
fectagáo de qualquer especie, atrM 
ve21 de sua palestra. sempre elevà,. 
da e espiritual, o sr, GullhermQ 
Bonamy Platt era uma. . da.a :figu .. 
ras mais marcantes dos circulos 
.cathollcos de São Paulo, e infún• 
dia affecto e respeito pela 11In .. 
pies acção de sua. presença., 

* 
A Santa !greja. Oa.vhõllCà nil.o 

perde os filhos que fa.llecem. El .. 
les pasa.m, da Igreja militante. 
para as fileiras indestruotivels ds; 
tgreja. gloriosa. Por suas preces. 
elles continuarão até o fim dos 
i;eculos o apostolado .catholico _ que 
encetaram nesta terra. põr suas 
obras, sacrlficios e orações. 

"Beati mortui qu1 1n Domino 
moriuntur". Bem_aventurados os 
mortos que -morrem no. Senhor. 

JUNDIAHY 
(Do nosso correspondente,, 

'.PASCHOA DOS OPERARIOS 

Outra figura que desappareceu 
da Terra, para receber no Céu o 
premio de suas virtudes foi o 
Elano. sr. Guilherme Bonamy 
Platt. Enquadrada nas actividades dai 

Pertencente a dlstincta familia Acção Catholica, a Paschoa. dos 
paulista, o illustre morto por sua Opera.rios, realizada pela Juven
admira vel humildade, que nunca tude Opera.ria Ca.thollca, revestiu .. 
se dissociou de uma invariavel dis- l se de pleno exito. Elevado nume• 

,. l'o de operarios e operarias par,. !áPêtliliterodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel reprodução de 
li!>m por alto-falante elétrodinâmico de 5 ". Grande alcance e 
.ldeüvidade em ondas longas, Sintonização "automátÍ~ , trans
liatiuental para 4 esta,ções. -Belíssimo movei moderno de Bakelite 

eS'te chegado ao ultimo de. sua Pio 
vida temporal: nem chorou nelle 
já fiel, ·o que tinha tolerado sen-
do infiel. Tambem era seTVa dos 
vossos: e destes todos os que a 

Alfaiataria lngleza tioiparam. da. missa ~ communliao 
no dia 16 do mez corrente, o que 
mostra o intenso apostolado des• 
envolvido pelos joc!stas, no· seu 
melo de acoão. Em preparação -ái 
Paschoa., fo1 realizado um triduo, 
ao qua~ compareceu grande num.e• 
ro de moças e moços. E assim foc. 
ra.m plenamente compensados os 
esforços dos membros de um dos 
mais importantes sectores da AC• • 

· "· de 31x20xl6 cms. \ '.t ~-
1 '.• 

Acceltamos FEITIO de temos, trajes de rigor 
e tallleur. 

fe_ç8111 c:Iemonstrações sem compromisso pelo t· er e propagar o '~~ _ · -
I>hone; ~23 

NICOUATTI LEGIONARIO 
- - , - ' l' 

~ 

(, 
\ -- estrangelra8. 

1 
\~ J .,. Rua Benjamin Constantt, 159-,1(51: 

E' DEVER DE TODOS \B ..- 'l'ELEPHONE: :t-5978 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras nac1onae1 li 
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"O Tu R B I L HÃ 011 EVANGELHO 

Quem assistiu, pel~ compa,nhia Delorg'es, ora. .. anai,s "'c~rrecto" [)6,ra, ª !M~!JI "in;i;cxiern,ú;~ima" n- As· ,., i b·u Ia e õ e s d os ·"ºF i8:is 
110 Sant'Anna, á ll"ep?lesentação de "Thyá Bo• IV1'8.r-:se dia filha e h- «:ON'!Sr lll:l'!itido ~- ~e--
1:1eca.", "A vida brigou ,c:oi:mmgo" e, ,ultima.mente, ~ilp.os nem !t'eSl)onMblltdades) ~ o ei:ito dÂ. ac- Estas 1p-3.Javms dls-. 
"O tu>rbi1hão", jâ :nã.o podel'á duvidar das iPOSSi• ção do 2,0 e 3,0 actos. Es.te, Q ent:e,do. Af;or1,1,, a ae ,Tesus aos seus dis- tl'lD_JJ.9EIRO DOMINGO DA PASOHOA :lho depo!s_ 4<1\9 -~ 

,l~â da~°* 
;quer-:Ie.m~~~ :bilidadea do thee.tl!O genuinamente brasileiro, these, ou antes, :a,s thes~, !i>ois àâo dué.s: l.• clÍ)ulos depois da ui-

com a,utores e d!itel'lpretes lllaciona.es. Não se Já lllãQ ihe.-verido an)Qr (,condiçll.o slne q~ non dia :tima ceia, quando,: São João, XVI, 16-23 
:1tra. e:tt~··1'· '. :tr,e, ª<JU~lle. ~ : "· -:Procura. mais dmping~r-nos <a,s insipidas f:a'l'Çe;s de felicidade no ,casamentó) inec.essidade .ã_o d!v.orcio com carinho e .pa.ter-' 

:Importação etll'()péa. que tanto cansaram e des- para as vlottmas :rMupemTem .sua Jíberdâde. 2.• ·lll.e.l affecto, procurou: ~aq'ttello tempo, ·disse Jesus aos seus disetpuJosl 
dlludiram as ipl:a.téas de gosto lige!·ra.mente aoi• D!-relto absoluto, !Pare. os mal succedldos em l.•, consolá-los e ,oonfir- Daqui a um pouco de tempo não me vereis, e passan• 

Ella :retrosisotl d tlw-' 
ltiv~m~ "@-·~~:~ 
.Pc.o, - li}Jit~ -~i, : 
lho <lcV<t ~e\1 mJ!~-~ 
lll~Çã~ vara. ~ ~ 
da ,A.aç~nçã,o; ~ u.~ 
a1-oençã01 iam~-~ 
BUS se afoa.st~H.fl7~~ 

pouuo jie lt~~P.O; ~~,fi 
,mil e.nl\Ol! ~()In_Pa~í 
dos com a Eter:t1ída<Í~ 
são como 'o ;ilâ'.'4-: 
hontem que pa~sow, 
;..., El durante ~t4a:--eu~ 
,senc,a pq Mlrati:~-4~ 
;ran~Et pS . epfi~Ul~lfl 

ana. do sof.frJve1, ... T.e:i;nos até, :par.a. contentar 2.• ou .mais instanclas anatrlmoniaes, de funda- ,ma-los na fé com re-
um certo "-iuxo'.' ~,iteµ~~t,ual, e,s !Peças chamadas :rem novos Je.,res, ainda que á margem da 1-ei. verações sobre seu do ainda. um pouco de tempo tornareis a ver-me, por-

"de pensaJ;nento", e qifo :focalisam problemas do Para quê a. -samcção da. ITel, diz tranquilla- Reino e sua missão. 
momento b'U, 1>elo ,l'Jlenos, ;problemas humanos, mente Izabel (a s~pathica 2.• mulher de Trln- um a d esta. s 

que vou a meu Pae. Então disseram alguns dos 
seus disclpulos entro si: que quer elle dizer-nos -
daqui a pouco não me vereis mais, e passando ainda 
um pouco de tempo, tornareis a ver-me porque vou 

iBe_mpre momentosos, estes, e sempre novos. Ob- dade, no :inicio do 2.•. acto) "devemos condem- revelações enuncia 
serva-se, no entanto, . que taes :peçais :re.flectem ne.r nossos corações á solidão sómente porque aquel1a -expressão ,pa• 
quasl sempre, muito da desorientação de idéas, os ihomens, com euas leis .absurdas, oassim o de· ,re-doxal: Um pouco .a a meu Pae? Diziam, pois: Que significa este - da-
costumes e mor.ai dos tempos que correm. cretaram?" Lei-s absurda,s, aqui, significa.rn: ma- não me vereis, e ain-

. nDeus lha pague", com sua.s theoria,s fran• rtrimonio, costumes em vigor, um nome ,para os de. um pouco mais e 
qul a pouco tempo? - Não sabemos o que elle quer 

10aanente commúnlstas, ·burlando-se fina e espi- filhos, etc., etc ...•. A um dos presentes que se me 'tornareis a ver. 
1t-ltuosamente da ~ume.nidade em :geral e da lei espante. de que eUa •seja. tão favoravel ás uniões - os apostolos ,não 

dizer. Vendo Jesus que elles queriam lntcrrogál-o, 
disse-lhes: Perguntaes uns aos .outros o que qulz eu 
significar dizendo-vos: Daqui a pouco tempo não me 
vereis mais e passando ainda um pouco de tempo 
tornares a ver-me. Em verdade, em verdade vos digo 
que haveis de chorar e gemer, e o mundo se ha de 
alegrar; estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se 
lrn de converter em goso. A mulher quando dâ á luz, 
tem tristeza, porque é chegada a ,ma hora; mas de· 
pois que •deu á luz o filho, já não se lembra do seu 
soffrlmento pela alegria que sente de ter um ho• 
mem no mundo. Assim vós tambem tendes agora 
tristeza, mas eu vos tornarei a vêr, e vosso coração 
se ha de alegrar, e a vossa alegria nlnguem ,•ó-la 
poderá tirar. 

em particular; "Anastacio", incolierente e per- Jivres, 'l'esponde Izabel com uma. -calorosa mega- entenderam estas pa· 
. tiva; lllO entanto, um pregador do amor livre não ·lavras: Quando J0 Ul• iniclosa; ".O ·bobo do Rei", e, :recentemente, o 

"Rei do Cambio". são peças interessantes que, rusaria, para defender essa doutrine., ,palavras gavam que O Mestre 
em· qualquer palz, movimentariam a. critica e O :diffél'ellltes da·s que ella empr-ega ... Um repaTo: 18'3.hi·rja á conquista 

Apesar da these que -defende, "O turbilhão" é do mundo, Elle fala 
publico. uma. grande peça leal . .O g-mnde, inneg,a.vel ta- em se a u -sentar, 

Signal, portanto, da já "rea.li-da.de" de U:m Qento de sua autora, comprovado a cada instan- em retorno ao Pae 
;theatro ·brasileiro, ;por bre.siletros e ;para bre.si• ,te [)ela. extr:a.ordinarie. :riqueza. -de 1maginação, :vi- Celeste - Por isso, 
~oo. va.clda.de de dia.logos e movimentação de scenas, Jesus explica-lhes o 

Segundo essa louvavel "nacionalização" do rPOderlá, ~om a these apresentada, ter 4>roduzido significado de sua ex-
nosso theatro, apresentou-nos a compe.nhia De- JUma. peçe. extreme.mente perniciosa. E', justa- pressão, e a.ss.i:m des• 
1orges mala :um orlgf.ne.l. de autor nacional: ta. mente, essa lealda.de de me'thodos que a.ttenua o via-lhes o pensamen• 
:lnteressa,ntisstma. peça no turbilhão"• da srta.. anal: ao .baix-ar o :panno sobre o ultimo acto de to da idéa ei,ronea 

,dias fl!\- f~~~tf~~ 
iterr11~a1 ~ad~ ~ev.~ 
os Chr;stãos es:per~ 
,sm.'i.o ~u.cJais1 hll,~::' 
Jhagões a saet>ff.ielos.i 
enqu-an:tó os 1nim1JO!I 
da Cruz de Ohrisµ> :Sf1 

e.legrs.m ae divettiem; 

:M:undicã Vdriato Corrêa. "O ,turbilhão", qualquer espectador se.be, positi- "/,.1e formavam -do rei• 
E' e. h-lstori·a de um casal - Izabel - Trln• vamente, que a peça defen<le uma. these e que ~o messi-a.nico. - A verde.de é -esta - diz Jesus 

esbanjam os tru-enW 
com que poderJàili 

comprar a Eternldadê, - Passado, porém; J 
Ide.de _ a. quem a. 'SOCiooa.de fechou as portas, esta tem por 'llome "·pelo divorcio - pelo direito - enquanto o -mundo ;;e alegrar, e mergulhar ,tempo, as mortlflcações1 las mà<:erâç6&s ,iã~j 

santos, as :humilhações, .as !i)l'i-Vaçõés dos f:lél.i 
se converterão no goso de. glorlá :na JehiBã:iêi:rl 
Celeste, onde não haverll. mals lletrt :niôrlé1 :nê:in 
,luto, nem clamores, nem dõr .no~huiml

1 
más '~ 

goso perpetuo na companhia ,e .con.fo,ini,Utçdõ dt 
Deus. 

!POr haverem fundado seu far á. margem da lei. as uniões livres". Que differença <le outras ,pe- em prazeres e goso, a tristeza encherá vossos 
· Isto pelo f-acto de Trindade estiar separa.do de ças, ,e,in qu-e -grande ·parte do :publico -não con- corações. Mas a alegria do mundo -será epheme-
18ua primei·re. esposa - Flora, mulher frívola, segue di-scertür, a.o certo, o que se lhe está que- ,ra, e o vosso luto, passageiro. Vol·tarci a vós, 
egoísta. e desprovida <le escrupulos. Esta, no en, ,rendo provar, defender ou e.tacar, tal a dupli- e ao me verdes -novamente -a alegria.· voltará ás 
!tanto, é 1'8Ceblda com agrado :pe}a ,melhor so- ,cidade, subtileza e ,perversidade na dosage_m dos vossas almas, e n!ngucm iámail'! vol-a ,poderá 
:ciedad-e, e ,procura, por todos os meios coffille.• toxicos · que acaba de ingerir e que irão constituir tirar. 
tiveie com as 111ormas e usos desse. mesma. ISO• que Já constituem a a.val:9.nche de idéa.s erra.- f 
ciedade, descarta.r-se de uma ,filha. de seu casa.• das em icurso (Pelos :nossos dias. • • r 

A exemplificação de Nosso Sénhor, to.ftl4dfl 
ao facto ordin-ario da mulher que dá á, luiJf 
i)ode ter uma dupla :ap:pllcação, - Oomo e.-' 
mãe, .desde os sentimentos egoistas, e sujeittÍ.•S!t 
ás dores e -perigos passageiros do !Parto, em J>é .. 
neficio' do fructo ·das estranhas, e depots tem 
a recompensa d'os prazeres puros e d-uradoi-ro"a 
do •amor materno;. assim Jesus, totalmente dê-• 
votado á feUcldade dos seus aposto!os· ,e "iiÓ 
todos os homens não receiou, ,pa,ra tê-los ,cofuô. 
1rmãos e coherdeiros, soffrer a. mais crúel ·e 
ignominiosa :paixão. - por outTa ,parte, vale 81 
pena, ,app!icando-nos o exemplo do Mestre, Slt" 

jeitar-nos chr!stãmente nos breves dias de nós .. 
sa vida, ao cumprimento dos nossos ·deverés'°dé 
estado e ou'tros, até o marty-rlo - caso a l?.ro,. 
videncia queira de nós umà fidelid<:we het1oica; 
- para pa,Tticiparmos de. herança dos filhos de 
Deus, no seio do Pa.e Celeste por toda. a. Etez:
nidade. 

mento ,com Trln<lade ... O casamento <'Lesta (meio DALLAS I Refere-se Jesus á sua morte ·e :resurreição. 

Critica ·Cine maiog.ram,hica 
Logo após a ceia seguiu-se a humilhação do 
M-estre, julga<l.o, sentenciado e morto, como cri

-i' A RI I' , :!Mnoso. Sós, os discl~los cahira.m num <lesa
Y 1\ N• ala " 11 

nini.o e tristeza protunda; enquanto os inimi· 
gos de Chr.sto, os escribas e sacerdotes canta• 

Orientação moral dos espec,taculos 
vam victoria: SI F'!lius Dei -est descendat de 
cruce ! - Mas o riso dos judeus foi de horas, 
e a t'risteze. dos Apostolos transformou-se numa 

KATIA 

'(da Metro Fllm com Da. 
nielle Darrieux e J. 
Loder) 

cw:rectamente. Por isso pode ser 

I 
e adolescentes não devem ver este alegria ;perenne e enthusiasmo desmeéHdo, quan• 

visto por todos. filme pois contem na sua se- do vlzlâm o Senhor resuscita<l.o. Sua fé se fir• 
çota.c'M>: _ Acc~itaveL quencia um assassinato a sangue 

I 
mou (Para ,sempre, e .não houve poder humano, 

1 frio e varias mortes em um tiro- que conseguisse :pé'rturbar-lhes a tranquillidade 
UM BENEMERITO teio. da alma, ou diminuir-lhes o goso e a satisf1cção 

. Este filme apresenta o roman
ce entre Alexandre II da Russia 
e· a princeza catharina Dolgo

cotação: Acceitavel para de seguir o Mestre! Alegravam-se e.té quando 
(da R.K.O,, com Edward adultos. vergasta.o.os por causa <10 nome de Jesus! 
Ellis e Anne Shirley). 

roukl. E' baseado numa novena Apresentada por uma interes
de Lucllle Decaux, qÜe não cor- sante e original maneira, e um 
responde á., realidade historica. .optimo trabalho artístico, e_sta pro-

. Não ha scenas indecorosas, ·mas ducção ~ toda ella a historia de um 
,1> argumento, que apresenta infi- ben~mento medico de uma cidade 

d ll.dad conJ·ungal amplamente do m~erlor, que comprehende a 
e · e . medicina no seu sentido huma

declarada, n~s leva ª restrmgir nitario. o filme é cheio de bellas 
esta · producçao franceza ás pes- _ 
i;ôas de criterio formado. acçoes e de exemplos ed:ff:antes 

cotação: - Restricto. ~0;:::~~o ~~~t~a~: ~~;ra~~=o :~~ 
. (;INOO DO MESMO NAIPE neira repulsiva. Por isto o filme 

é apresentado para todoS: 
(da Fox, com Jeán Hers- Cotação:··- Bom. 

holt e Claire Trevor), 

Servindo apenas de pretexto 
tiara mostrar mais uma vez na 
tela as irmãs Dionne, este filme 
tem o enredo relegado a plano 
tecundario. Algumas scenas que 
talvez não fossem perfeitamente 
a.cceitaveis, são apenas de effeito 
comico. O romance é apresentado 

FELICIDADE EM BRUMAS 

(da Paramount, com Wil
liam Boyd, Georges Hayes 
e Russell Hayden) . 

O nosso velho conhecido Ho
palong Cassidy dedica-se neste 
filme em vingar a morte de um 
amigo. Achamos que as crianças , 

"NOSSO p Ão,, 
A eua preferida pelas melhores fllmillas (le São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
--[]--

WOR NO CARCERE 

( da Republic, com Henry 
Wilcoxon e Mariam. 
Marsh). 

Decarre a quasi totalidade deste 
fjlme dentro de uma prisão nos 
Estados Unidos. O galã preso por 
causa de um crime que não está 
bem esclarecido consegue no final 
da pellicula a sua liberdade. O 
ambiente deprimente e trechos elli 
que apparecem scenas violentas 
como sej!m: luctas, mortes, etc. 
concorrem para que este filme se
ja considerado: acceitavel para 
adultos. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

* * 
A Igreja, propondo aos seus filhos este Evan-

Bl],J:,LDOG DRUMMOND NA 
' AFRICA 

(Da Paramount, c o m 
John Howard e Heater 
A~gel) 

Filme policial em torno de es
pionagem internacional. Ha va
rias scenas de crimes e mesmo 

apontado· como simples· pasi.atein. 
po. 
Cota1iii.o: - Acceitavel, 

GENIO DO CRlME 

(da Warner, com Edward 
G. Robinson e Claire Tre
vor), 

de supplicio entre féras. Embora Um medico famoso, com o fito 
o desenvolvimento do tempo, con- unico de escrever um documen
forme o genero, não offerece ob- tado tratado de crim!nalogià, en
jecçõés, não achamos o filme trega-se a roubos varios, durante 
acoriselhavel a. adolescentes pelas os quaes estuda as transforma
scenas a que nos referimos. ções phisiologlcas dos companhel-

Cotação Acceitavel para ros. Pela vatureza do enredo, e pe-
adultos. l lo ambiente de sympathia que 

SERVIÇO DE LUXO 

(da Universal, com Cons
tance Bennett e Vincent 
Price). 

rodeia os crimes do prfuétpà.fi:>rq .. 
tagonista, pode o filme ser tole
rado apenas a pessôas que, dota. 
das de um critério formado, pos
sam ver na acção do medico o erro 
de ~ a mesma se reveste, v1 ... 
i;ando um bom fim porem, pó~ 
meios illegitimos. 
Cotação: - Restricto. 

FILMES QUE SERÃO APRE'• 
CIADOS NA PROXIMA SEMANA. 
ROSA DO DESERTO - Imprp• 
prio para crianças, pêla · ··,,1; 
União" do Rio. . 
GUNGA DIN - Bom, pela. cen:.; 
tral catholique du Cinema, (iQ 
Paris. 

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 • 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5-4229 

Este filme mostra um exagero 
da epoca presente apontando uma 
agencia ,que se encarrega de todos 
os serviços imaginaveis para pou~ 
par ,esforços de seus cllentes. H!J, 
tambem uma parte sentimental 
que se desenrola, e uma parte co
mica. Póde. o presente film", ser 

OI.TIIIQVI001U.a OU\A,:a 

ISNARD- 6 ClA. 

1 

RUA :1>4 IJE MAIO, 88 

Plloaea1 4,.,3G87 • ~ • 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melillo lndic or Prof issional1 

f>R. VICENTE DE OLIVEIRA 
RA,40S 

Da clinica Obstet:·ica da Fà• 
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole• 
do, 16-A, 3.0 a. - Das lá ~ 
15 horas· Res.: Avemi!a 
Tumal!na, 90 - T~I. 7..()401 

,moa da Bê N.0 S - 2.0 anda? DR. 
Sala 13 

CARLOS MORAES DE l 
ANDRADE 23 - D E N T I s TA s 

Rua. Benjamin Constant, 

DR; VICENTE BALZANO 
Raios X . Cirurgia - Diathermla 

- Vital!dade Pulpar 4.0 andar· sale. 38 • Phone 2·1986 · 
Rua da Liberdade, 512 - Sobr. 
Telephone 2-1346 - S. PAULO Dr. Plinio Corrêa de s. PAfLº 

Oliveira DR. PAULO M~~±zsouN 
l1ua Qufntfno Bocayuya N.0 64 DE CAs1'nO 
I.º - Sala 323 - Tel. 2•7276• R. da Quitanda, 1$9 - 2.0 andar 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Phone 2-6769 s. PAULO 

DR. PAULO LEOMIL 

liua Qulntfno Bocayuva N.º 54 Rua Libero Badaró, 39 - 10.0 and, 

1.0 - Bála 319 - TeL 2-0035. Phone, 2-3609 São Paulo 

Joaquim P. Dutra da Silva 
J&ua. ]3enjam1n constant N.0 23 

li.º andar - Sala 38 
Phone: 2-1986 

J)R. FRANCISCO P. REIMÃO 
HELLMEISTEB 

ENGENHEIROS 

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Arch!tecto 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias conectivas. 

a São Bento, 224 - 1.0 andar • 1 Rua. Libero Badaró N,0 641 

!L~&~!'.M, ~':~~~-u.~g4 

DR, CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatonúcas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 andar, si' 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
Clrurglão-Dentista 

Ralos X - Diathermla - Clinica 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Resldencla: Largo S. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. QUint!no Boca.yuva, 86 
Das 3 ás 5 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

Dentaria em GeraL 

Rua Frederico Abranches n. 
(provisoriamente) 

Mo!estias do App. Digestivo e 
ano-rectaes. Hemorrhoides, fis-

467f \suras, etc. - R. Xavier Toledo, 
08. 4.0 andar - Res. 5-3332. 

J,.!_li,».ll.011e.._ ijtª'1t.....:_ ~-,J~_,~\!~Cl...; 

MOLES TIAS DAS CRIANÇAS 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Das 2 as 4 horas 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

CIRURGIA - VIAS URINARIAS 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas· 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
cayuva, 36-4. and. s/ 53-65-66. 
Te!. 2-9566, das 14 ás 16 horas. 
Res. Tel. 7-5265 S. PAULO 

GYNECOLOGIA 

HOMEOPATHIA: 
,DR. REZENDE FILHO.

Ex-Assistente do Dr. MurtlJJhli-
·Nobre · 

Cons.: Rua Senador Feljli, flll 
2, a.:ndl)r - Phone 2-0839 

Das 15 ás 18 horas 
Resid.: Rua Castro Alves.. :m 

Phone 7-8167 · · 

A""PROf'RS SORES 
PROF • .l().)A<i '• ,1,1 INO MOLIN• 

Dr. Barbosa de Barros pela. univern .• ~ de s. :Fauio, 
Cirurgia, molesttas de senhoras, Aulas particuli.m jí): Mathema
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 • íI.0 tica, Physiça-eh)..mci., :a. Natu
Predio Itaquerê - Phone 2-2741 ral Musica e demali materfas 4CW 
Resld.: R~h~!rel~

2
:,15 N.

0 
301 __:__ Curso Gymnasial; _ 

Com.: das 10-11 e das 14 áa 17 •. AVENIDA RANGEL PESTAN~ 
~~~~~--19:-1.hi_ .. . . --··· t~t.,_ ~l:et• ~M.P,i-:-~ ~ 
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Jn_terventoria Paul.is~ 
... ----------.. 

ResUsaram-se no dia. 27 os f~S
)ejos commemorativó"s do primeiro 
i,:Dniversario do ~verno do in
twventor D.r. Adhemar de Bar
ro:;. 

~~' 
't' 

:f A reaeção cb:in~ ,' ,, ,,, . ' .. 

Nos ultÍmõd dias as forças chii 
nezas desenoadeara.m violentas ofoi 
fensivas em ·diversas fren~s, an~ 
nunc!ando impo~ntés vlctoriali 
sabre- os j&l)<!~etes, QUJas }?OSi' 

: A tarde houve wn desfile de 
'representantes ~e syndicatos 
pper~,rles e patro;i:iaes, funciona
lismo, cl'\1bes e àssoolações, e de 
estudnp.tes, e á noite realisou-se 
·!µna. $fssão so~emne no Tpeatro 

em todas as guarnições, sendo 
no dia il de Junho para as 3." 
e 5." Regiões Militares e no dia 
7 de Maio para as demais re
giões. 

BRASI·L S · M'lit Ob • ções pro:irlmalJ a Nankitti é .a Can:/ : ~rviço ;r,1-I · ar · riga- tão acham-te ser.tamen~ amea~ 

,torio 1 çadas. 

t~µrucil)al, :,,:,~;·:<-:. . ., .. 

Suicídio dó S:itr1 Deleuse 

O suictdio do sr. Paulo Deleu
Jle, encontr~do morto em sua re
él.t,üenc.i~, não paralysou o inque-

e Foi publicado o decreto 
3.032, que aprova o regulamen
to interno dos serviç9s do Minis
terio da Guerra. Segundo esse 
régúlamento, o Hymno Nacional 
só será executado pelas bandas 
militares nas festas nacionaes. 

5. CAMPEÃO - o Brasil cla_s-
sificou-se em primeiro lo

gar no Campeonato Sul-Ame1ica-
no de Bola ao Cesto, disputado 
no Rio de Janeiro. 

6. PRESO - Foi preso o ex
capitão C,hevalier, conde

nado por falsifi~ação de estampi-
rito. da policia sobre, suas acti- e Foi assignado pelo sr. In-
!Jidades terventor decretos regulamen- .ll;l~_s, e que -.~e _ii,c~v:a fq:;-a!l"ido. 

VaTios circules policiaes attri- tando a promoção de officiaes 
buem o :;;uicidio ás aJneaças de da Força Publica, aprovando o 
coriÍ.patsas ocultos :~º- presldef te regimento da commissão de pro
i;la Sã<> Paulo Northern, em- moções, e criando o Batalhão 
qill!,nto outros duviµ~m mesmo· . Escola Mixta da Força Publica. 

USE 

- Um porta•~oz do governo dol 
Gal. Chang•Ka1~Chek afirmou ál 7 OPERAÇÃO - Subinetteu- O gov'éfüo inglez apre~efitou ão 1mpréhsa ~ o ataque geral ain;.'. 

~ 
0 

• se d.ia 22 a_ l.UX).e. interven- p~rlamento o projecto do serviço da n!i,o foi ~sencàdeado. , 
ç~o mrurgica O Mmi~ro da Via• militar obrigatório, que despertou Ao mesmo tempo que encontr~ 
çao Gal. M~~donça J:1ma, cujo es-, :~ave opposição nos circuios tra- ~ovos obs~os na China os· 
tado de saude é sat1sfactorio. · Ílalhistas. meios · off.fclí:es japonllzes m!or ... 

A med,ida que· foi proposta por mam qlle o · governo não pretendei 8. TRANSITO - Realisou-se il1$istencia do gôverno france;i: ligar-se á, ft;nte antl-democratl• 
esta semana no Rio de Ja- afim de poder contar com o auxi- ca, saivo se il. cooperação das de .. 

neiro o 1.° Congresso Nacional de: 1~ eff~ctivo do exercito territo- mocfacliis ex>m a U.R.S:S. amea..1 
Tránsito sob a pÍ·esidencia do sr:: ti.à! da Inglaterra, em ca.so ({e. çal' a posi{i~O do Japão no El'tre-.: 
Negrão de Lima. . ll'.\i~rra, deverá occas!onar a CRll- mo Oriente~ 

··v~cação de mais de 300.000 solda
dos. Novo Góver~o ~livian~ 

.4o mesmo tempo Chamberlafu 
: determinou o regresso do sr. Hen-

dérson, embaixador inglez em O presidente Bush, da Bol!vi~' 
que el!e se tenha ;suicidado, ape
sar dô laudo medicq, 

No círculos f9ren:ses causou 
pessima impressão as bµscas da
das pela policia nos .. ~scr.!.ptorioi, 
d.e advo1;ados de Paü1ó Deleuse; 

e A Commissão de Promo
ções do Exercito organisou o 
quadro de accesso para 1939,. no 
qual constituem o quadro de ge
n.eraes de brigada os Gener.aes 
Emílio Lucio Esteves, José Pes-' 
s<)a Cavalvanti de . Albuquel"que, 
Julio Caetano Horta Barbosa, 
Pedro Alcantara Cava.lcan'ti de 
Albuquerque, José Antonio Coe
lho Netto, Estevam Leitão de 
Carvalho e Newton de Andrade 
Cavalcantl. 

T. I 
SEABRA 

Berlim, a esta capital, de onde deu um golpe de estado dia 24t 
W _retirára após a invasão da Boe'- instituindo um regimen do goverJ. 
mia e da Moravia, afim de insistir f te 1z _J 

-um nome que representa uma garantia. {: jl)llto aos circulas governamen- no or no pa ' com O apolo d~ 
;: i:/ties·para que o discurso do fueh- exei:c!t~. 

HO 
do 

o 
Dr. ALBERTO 

LABORATORIO I<'OND.\DO EM 191l · >rer não venha agravar a situa- o· ministro do Interior declarol! 

Praça da Sé 92 e 92-A .S.PAULO ção internacional. curta duração, visando 1mplantarl', 

a verdadeir!i.'.:d!llnOcrac!a, que nun .. l :Complementos dqs accôr

dos Americano-Bras,ileiro 

o sr. Valentim Bouças,· secre
tar-lo do Conselho Technico de 
Economia e Finanças do Brasil, 
iniciou a s conferencias d e que 
foi encarregado, destinadas a 
completar os accôrdos conclui
dos pelo ohanceller Oswaldo 
Aranha, por occasião da visita a 
Washington. 

O dominio dos mares . ca foi practicada. no pa!:1:. 

E X T E R 1f o R_. O déoreto de instituição do go-i. 
Jl · ;, . . A França communicou ás au- verno dissolveu o parlamento, an .. J 

· t~tldades britannicas que os terri-

Congressos Eucharisticos 
e A Fa\lrica Brasileira de 

Sabe-se que o delegado finan
ceiro do Brasil declarou que as 
trocas de idéas versaram sobre a· 
possibilidade de collocação de 
capitaes dos Estados Unidos no 
Brasil, sobretudo para construc
cão de estradas de ferro e fo
~ento da producção de materias 
primas. 

Aviões fez entrega ao'Exercito de O 28.° Congresso Eucharlstlco 
cinco aviões dos vinte encomen- Hungaro será realisado de 17 a 
dados, tendo falado' na cerimo- 20 de Maio, precisamente um an
nla o Gal. Isauro Reguera, di- .no depois do Congresso Eucha
rector da -Aeronautica do Exer- ristico Internacional. No dia 21 
cito. - será encerrado o Congresso com 

• Hoje haverá junto ao mo
numento ao Marechal Floriano 
Peixoto, no Rio de Janeiro, uma 
cerimonia commemorativa do. 
centenario do seu nascimento, 

Notas econo:rhicas e ,, _________ _ 
commerciaes 

a missa pontifical celebrada pelo 
Cardeal Sered!, primaz da J'.Iun
gria, na Praça dos Heroes. 

O "Osserv!j.tore Romano" do 
dia 23, alludindo aos preparativos 
do Congresso Eucharistico Nacio-

. nal Francez da Argelia, diz que 
é em verdade um grande aconte
cimento que se prepara com o 
apoio das autoridades publicas, e 

· o sr. Valentim Bouças deu a 
entender que as negociações le
vadas a cabo pelo ministro Os
waldo Aranha, no concernente 
ao problema do cambio, falta 
uma solução permanente que 
possa fomentar a exploração das 
riquezas naturaes do Brasil. No 
tocante a esse ponto, a solução 
estaria na collocação de empres
timos a longo prazo á disposição 
das relações commerciaes entre 
os dois paizes. 

1 que deverá attingir sua plena sig
«> Dados estatisticos publi- nificação, como exaltação de um 

cados sobre o nosso commercio passado de esplellctores e uma af-
firmação da vitalidade ctu. Igreja 

exterior em 1938 revelam que africana, 

Mau grado a reserva mantida 
pelo . emlsario do governo do 
Brasil, os circulos autorisados 
adiantam que os referidos cre
dites osc!llarlam entre 35 e 50 
milhões de dollares, e as rever
teriam em beneficio dos proprios 
Eséados Unidos, visto que aug
mcntariam o poder acquisitivos 
do Brasil de productos manufa
cturados americanos. 

O sr. Valentim Bouças traz o 
proposito de constituir uma so
ciedade de exportadores e capite
listas interessados em desenvol
ver relações c::conomicas com o 
Brasil. 

Essa sociedade receberia o pa
gamento dos juros e da amorti
sação do capital quando as obras 
emprehendidas pelo governo 
brasileiro começassem a dar di
videndos. 

movimentamos 10.292.460 :000$, 
sendo a exportação , . . . . . . . . 
5.096.890 :000$000, e a importa
ção de 5.095.570 :000$000, 

0 Estão em estudo, segundo 
declarou o Capitão Alencastro 
Guimarães, que responde pelo 
expediente do Ministerlo da Via
ção, as modificações nescessarias 
para attender ás reclamações 
provocadas pelo decreto sobre 
monopolio postal da União. 

e A Missão economica bel
ga que esteve nesta capital se
guiu para o Rio de Janeiro, on
de continuou as demarches pa
ra intensificar o nosso inter
cambio com a Be!gka, tendo si
do recebida pelo ministro Wal
demar Fa;lcão. 

• Fol as.~ignado um decreto 
dispondo sobre a concessão de 
autorisação para pesquisar ro
chas betuminosas. pelo Conse
lho Nacional do Petroleo, 

Cumpre accentuar que varios 
'banqueiros e· financistas estu
dam as propostas do delegado 
brasileiro e mesmo declararam 
('Jue teriam prazer em entrar em ·,.,__ 
Ct11te.:tos mais directos a esse 8 N (:>° t i e 1 a s 
_tW_v}ÍW. 

• Foi autorls~do o sr. Er
mlnio Moraes a. pesquisar petro
leo, em Tlmbory, município de 
firajú, neste Estado. 

. do Brasil 
Noticias Militares 

e Paschoa I dos militares ·.:_ 
Attendendo á solicitação do pre
sidente da União Catholica dos 

1. MU·.ruos - Foi restabelo
cido o trafego mutuo en

tre a Central do Brasil e a Via
ção Bahiana. 

1.-:I!litares, e tendo em vista os 
2 

RAPIDEZ ~ . i · 
1 fins moraes e patriotieos dessa • - ~ oram mc a-

associação, 0 ministro da Guerra l dos os trabalnos da cons-
declara que devem ser permitti- trucção da z:ova estrada de ro
das as devida·s facilidades,' sem dagem de Sao Paulo a Santos, 
preju!zo do serviço aos officiaes, 1 que tornará possivel a ligação 
sub-tenentes, sargentos gradua- rodovia rapidaria entre as duas 
dos e soldados catholicos que o cidades, em meia hora, 
desejarem, no sentido de pode-
:::-em compartilhar da Paschoa J. REGRESSO Regressou 
dos Militares, que se realisará a Santa. Catharlna, por 

As sympathias yugo-
torios francezes· do Pacifico estão nullou as eleições, revogou ai 
.á 11ua disposição, afim de facili- Constituição e os codigos de leis; 

' i tar uma- acção commum de defe- secundal'ias, estabelecendo UllUli\ 
; Sá. A communicação precedeu a dieta.dura financeira e politica. · 
1 abertura, na capital da Nova Ze- . Os ciroulos pol1ticos governa-41 

Após as conferencias entre O sr..- la.nctia, da reunião do Conselho 
· · · f i 1 monte.es explicam o golpe pelai! Markovitch e o conde Ciano, rea- 1111 De ese. Imper a . 

-slava&, 

lisadas em Venezia, no começo 
da semana, a Yugo-slavia passou 
a ser considerada nos círculos po
líticos internacionaes como uma 
nação neutra, no sentido de evi-

Prevê-se a constituição de um a.gita9ão reiriâ.nte no paiz e a cri .. · 
conselho de Defesa do Pacifico, ,.e finance.ira em que se q_e_Qa.tiaj 
a.fim de possibilitar ás possessões O governo. , , 
de dominios sua auto-defesa, per
m1ttindo asim a reunião das for• 
cas da metropole no Mediterra

tar uma posição radical pelas de- neo e no Atlantico. 
mocracias, ou pelos estados tota- Os circulas dirigentes da Fran".' 
litarios. ça e da Inglaterra crêm que o Ja-

Apesar de não ter sido assigna- pão intervenha na lucta, por te-
do nenhum accordo, os circulos mer a intervenção da esquadra , 
internacionaes julgam que a Italia norte-americana. ti. GtYAlfflX·~: 11'of org~ntsM~ 

No Mediterraneo Ori~ntal as .L, n11, B.umanla 11, ºJ.'rent~ <t~' 
e a Allemanha teriam garanti~o negociações para estabelecer o 1•onãs111tnonto naciont\l", .t\ C!.U"l lfj 
a integridade da Yugo-slavia, systema de segurança conectiva -pormitt!do o, uso de e.rm~, o ~: 
afim de romper o cerco das po- podem ser considerados virtual-1 sarA enca.baQ&dt\ por um generat 
tencias democraticas. mente concluídos. cio oxe1·clto, Será. 1dent1ca ás gut\t, 

. . . . tti.ia do o.ss11lto nazlata11. 

2 CONCBISPÇÃO - A Dina~ \ 
• marca; que não se sento _. 

o.mcaça.da, annunciou a convoca .. { 
çilio de conscriptos da classe ds . 
l 038, a.fim de atigmentar o nume-, 
ro das tropas de promptidão. . 

3 ;\!tÇJtBISPO - O Papa Pi~ 
• :X:U ziomeou arcebispo dt. 

't.'tew Y,n:l( P. í."l't1-nci.e1111 t11,1'lw»!>~, 
iu-eotiil!P~ do :Boston. 

1 4 rnANS~O,t.Tl!l = f'Q! jpa·,. 
. • JW'll.QA ili!, ~lQni.l\ 1\ C9Bíii'I>~ 
do. ao ferro Jt.avowita.Odynia1 M 
longo a:e tolla, 1\ f.1,'{lnteira, ~ei'iµl\~ 
ntea, eóntltul.da (left\ !lªPi~ae!J 
lll\llOO«cg Q rui 11'1'1\f!u~ Vàlili' ~ ... 
trl\tegtoo para, o ~nuuiporte Ã\l 
tropas. 

5. FLUIDO - Acha-se Ja. !lut,,i 
do o summario do proce~ 

so sobre a, infiltração nazista n~ 
Argentina,. devendo o processo eer 
cnviadÓ ao procurador para at 
pronu~cia dos accusados 

6 CENTENARIO - Estão sen_. . 
do realisados grandes feste .. 

jos commemorativos do Centena .. 
rio da independencia do _Luxem~: 
burgo. 

7 FERIDOS - A policia pren .. ' 
• deu numerosas pessoas em 

l?llssen, n& Bohemia, em virtude 
dos &.ttentadoa oontra eoldados al• 
lom!!es, nobre os quaes foi atirado 
ao1tlo l'JU1!ur1oo !lO!.' populares. 

~- l57lEMAiff-=-seiá- r~alf:' 
ee,da a. 15 de Maio proximo 

a pa!'ada da Victoria das forças 
nacionalistas em Madrid. · 

9. ESPECIAES - o novo go .. 1 
verno belga resolveu ped!l" ' 

ao parlamento poderes especiaes 
nf!m de fazer frente á grave si .. 
tuaci'í,:, actua.l. 

FRACOS e 
,ANEMICOS 

Jikt, TOMEM 

via aerea, o interventor naquelle 
Estado, que se encontrava no 
Rio de Janeiro. Casemiras, Brins e Linhos, nos mais 

S. encontrara na 
:variados 

padrões, V 
~· VINHO 
CREOSOTAOO 
-derJoão·da;Silva 

4. RESTABELECIMENTO -1 . 
Deixou ª Casa de Saúde ª l e A s A 

(jue se recolhera ha trez mezes, ·· 

afim de se submetter a melindro- l,ARGO S. BENTO N.° 
sa operação, D. Helvecio Gomes 1 

10 
ALBERTO 

RUA FREI GASPAR 
Phone 4-478 

S~'.'.COS 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
' _Silveira 

~B~N.~E-TONICO 
--~---..... ~eé.!!!!11""1!11!!!!~ na.. 

1 Phone 2-2336 de Oliveira, arcebispo de Maria- . 
S. PAULO 

DE 

NOGUEIRA 

I 

1 

-



( 

' f , 
i 

\ 
\. 

_ . ., __ 

,Fed.eração 
" ' ·, .,/ 

... -1~aar1ana Fám1 ;D.ÍD ~ ~ilh,_ares d~ Filhas·de ~armtn 
~ · · ·· ª ~;:::da Archldmo.cese reun1r•S~fF~ 

~ íf;fin"'·'~ ~,elo ~.!!.·. &77~·~~1r-, ( iO .. amWãRrJhnm. em IO·UVO.r li Mez de maio - mez 
\<a& Jl. l~i:.~~ u·i.;;;; Jl. ~,i.Jl.,:.,.. ;Maria lantlslimrt.~,· 

• Quão s1,1b1tme ê o !J?(l'der do :A E~pharist,ia é uma orea~o ~ que Deus exige coope'.l\.~ção 111as . to, s<iantlficar nossa alma. Ta,! 
fA.mor ! E' ~~ ~½~ ~rê·. a, vld~,:I J)r_?digio~ do amor de ~~s ! gra(}as'. como' e~igiu cooperação deve ser nosso -lenµna: _"t,alh~./ ·~ ··Apó.'. s. a; p.rep!l,I'ação. esplritua.1

1

. Catb(lli~ .... , no .~~~stê.ijt!ilité f'~<> 
~ sacrlrlciLt, .o ihei'ófirtfu:o, a. 11,\:rte, f Nao é iapenas alimento dJv1no, nos mllagr~s.. na rocha. do nosso coraça-0, se~ no Triduo de conferencias desen• mininQ1.>_. 
13, virtude! ':il:• ieUe a. .ii'1i:ioa fa,rça pa;re. todos os ·homens uni versá!-, Assim como em Caná. pediu.: desanimos nem tardanças, o !Pll:i'.· volvido ·pelo Revmo. êon. El'nlllo A's fá 11.ore:s, -pa;m urna .Asseli1• 
~apal!l de :f:<>:rll\lll' ~ ~,11 ~ar• mente, mas tem ,carinllo.s que vi- ,agua para tram,formal-a em vi- .fil austero da ea'.-'lltid·!i:de, :l:l~~~ Saljm, na Btisilic.a de s. Bento, l>léa fesUv.a, reuplr-se-ão as F'.6 
gos rpôn:tos, lev.e.er ~ ii,.eíl'4(10'.if far-· sam de modo directo cada .co- nho, e sno:·<lesertç, !Pães para opc- que, elev,a.ndo-nos a nós mesm~s com O GOn:tPB:rec~mento de toc;la.s ilias de :Maria zxo Galão dl!. Curia 
dos; nu.1:l:18. pala.~a, tM-nsfol'~ar :ro.ç;ão. mt- a multio1icaçãó, assim, ,possamos bemfaier ª sçcled~~e. as Pias Uniõ~$ da Cp,pital, réu,i:lr- Metropolitana, s.e.ndo ,r, .;;essi5.?. 
,toda uma llloi.t& dóllWOsa. <\é itira- A Divina Eucharistia não é t,;i.mbét/1, exig·e .. ~l0$S0. coop,eraçã.o com 6. influencia dii' :v:l!Júde se.ão amanhã _..:, l.º de Maio: presidi.da. pelo ReVJ,W. /sssisten:i;,:~ 
·gedia, numa aun)r,a. ~riihante sómente a ,principal fonte de p.ara q:Ue ·se não esterilize, ,por christã. Uma alme. ·que .se eleva, "Di~ da Filha de Maria de São Eccl€$s~co da $'~,:F'.~ ;pe, .11:duar- · 
:de glorias, ,co:o.duajni!o--nos ~,o 111ossa satrtifiooção e de nossa nossa ·,ct:effici·encia, a. sua pro- eleva o mundo." Paulo" _ todas as moças ma- à;?:':tiobe1'to. Fe.I~·p<n' msa. occ~-
ldeal dos ddeaea ·~ DEUS., ~. onsolaça-0. E' ai·nda ·Um mode- ,pria vida. em nós. Devemos co- Si seguh,mos as ;pega&a.s d~· ·· . .• . e""O i""~ ,.A 

1 
" 

" ~ ria.nas da Arphidiocese. s1ao, numa ,. • ., s !<""' ,...,, va o;:::., Quem .êatn'inha., ..,..__ Deus pre- .Jo a que :nos devemos encaro!- Operar para. as gr.a.ndes realiza- que1les que por esses me,s.mos ca- . . :te .,,. vi".. d. ,,.. U .• 
. ,,,_.,. A Mis= de Coriununhão será conce.rn ... en .s. 'i" . ua. a. ;r;;. mao t;:lsa aempre 8."V'l!,'Il""'r! .fl,,ssjm lllhar. Na Eucharistia, Jesus se ções divinas cm nossa alma. min·hos andaram, assaltaQos iPe- .,.. d ..,. ha di ,. .. ,_ d 

,.... s : 1· ·ta· - · ... ce"ebrad .. a pelo Exmo. e Revmo, e -"'il. s e ~,....$_, .• u,n;l ... · a ~s di.Q. ; icomo a. Unh,a. 0.1ml ª" hotizon,t,.e .. ' ,acha aniquilado, não se mostra 'antid,i,de é:, ucta cons.tante, las mesmas ten çoes que o.a 1 
,;. · ' ' · · · t .~ Vigar1·0 Capitular d·a A "'ch1"dioce- rectoras .da.. F, M:. F.. !l'.herezr, ; Jonglnquo rei;úa 111e1n;pr-e 'á'OI\,. senão por seus effeitos, n•as ai- •Ucta sem ,,rcgi;a. Nito nos lllu- nos unportunam, verg,11,s a~os .u. uil 

:Plhos do rvian.aM1te ~é ;tn-ocura mas e na conducta dos ,cathol!- damos. Gra.nde é o poder,.da von- pela,s mesmas paixões que a to- se, e irradiada pela "Radio Ban- G her!ne. 
:.jll.lca,nça.1-a, ~llii ~,eu:3 {Par,ece cos. A nossa vida, deve tambem, tM,e ,em nós. ~or ,el!à. é que as do transe querem nos aúbjugar, deirante". Essa Concent.tM~ marcará "1.i 

nfasto.t'"S~ d.a icreat~ á .~e13:~da aniquilar-se e.os olhos dos ho- almas, sequiosas de Deus, se por ceI't.o, alcançaremos a JPes- ~poz a Missa todas as filhas de alvorada de Malô para as Fias 
"'u_e ,ella 41ara. mi ... ~· .. 111. .. ,.:t'jl.nça.·no ca- mens e ·apparecer ,sómente pe- elevaram a ,uma grande perfei- ma santidade ·pen: -elles iattingi- M I d i te l _ ·-" Uni@s de Filhas de Maria, que 
~ J • ar a o n r or serao cari,...,,o- dur· "',:n:te todo O m' e·z de"<n·á,r-sn-f1mho <Ia 1{>erfeica<, · ção. Seja •a .preoccupa.ção cons- da. As al'mas que coopel,'am com· .. ..,,.- v-

. :.- . ·, •· · ,4:'.,_ los fructos que produz, em bene- t t d .,, . 1 ,.. J Ell t 'Ih - ~ sarnente hospecjadas, por nimia a"o ás piedo'"'"'' pr·~ti·c,ú,. d" =•. , Neste iell.~!l.ho l!la.v ~a .~a- flcio do ,proximo. Assim é que an e e mossa -vh.,a, a1 ecw.s ir- esus, com e r1 arao o c~- .,..., _ ..,.. ,.. w.-
\gios. Deus é ·a. iéü?>llme (Pérfe1- nos approx!mitTemos do Nosao más,. a.perileiçoar cnosso espiri- minha da Verdade e da Vida. gentileza da Liga das Senhoras bollco "M~z de Maria". 
·l.ião. PosslÍ.i,-O 111a. '.Vida ie~erna, Modelo. 

,ieis o nosso Idea~., A Eucharistia é a unica for· F d' - d 
'
i E como att,i,.ngil-o e. ,como r.ea- e e'll"IR!tf"OP".td":o. . PirS ,ça .capaz de salvar a.Inda da & 11,,1,y'-<l.~ ,w,.. 

f''.jl.!21aJ-o se.não ipe1á':f61Ça do amor? .volupla do cSeculo a mbcl<lade 
Congregacões Marianqs 

Foi a falta do veNl~~e_iro amor íncàuta <,l·Ue :~orrendo atraz da 

\:'1.ue trotpte a; ruina A :te.roo.. gloria do :rnu'ri.do perdeu a. fé... Concento-a,,.ão Maria.na em Botücatú i No campo da !luct.a. ae !d·egla- Nas U111.;ersidades e institutos 'f" 

''A ORÔ.EIVP~ 
RlílVIS';I'A PE ®LTtmlt. 

tundada por 
.Jackson de FlgueirectG 

,«liam irmã<!t . .cont.rà.).rmãos ! lia de hoje, onde pontificam'. os mo- No dia 7 de maio p. f. realizar- MISSA CAMPAL 
ita,nta mise'tia: e ~ penurie., dernos -:philosophos ath-eus, on- se-á , em Botucatú mais uma 
)e mtoda "'"rte ! Qu ,;,_t,.·úer pessoa · · · i 1 • · o d · 

.,,.,. '"-"t de ~ampceiam theor as ma sas, grande concentração ma1·iana a Realiza-se no dia 1. e maio, 
lbem intencionada, sente, na, a.n- .for.roam-se jovens cuj,a; missão 41.ª do Estado de S. PaulÓ. por ordem de Mons. Vigario Ca-

.. gustia !Presente, o seu espirito . · · 1 · · · 
!)[ler:t'Ut'booo, e :uma dOr ,profunda Berá destrmr os prmcip os ca- Desta capital pc.rtirão dois pitular, uma solenne Missa cam-
. tho!icos de seus maiores. Facll trens especiaes com lotação para pai, á qual comparecerão as al-;llhe 1nvade a alma, ao vêr as · 1 

se torna, aos seme<}dores do ma , 1. 600 congregados. As pe1ssagens tas autoridades, o clero, as assoicrui'naa moraies que canceram a 
Jan~ar a desordem na alma da já se acham á venda na pm·taria ciações e os fieis. A miSsa será 

:~ocledade! Toda essa desordem mocidltlle que não busca na Eu-1 ela Igreja de s. Gonçalo, á rua celebrada na praça "da Sé ás 11 
,!é gere.da ipelo esquooimento das l J tl · 
:lleis divinas. Por qu~ tantos ma- charist e. a força '!?ara .res s r Rodrigo Silva, esquina da pra- horas. 
').es 1110 mundo? Simplesmente aos ,combates em que se ,empe- ça João Mendes, e custam !li)!>OO; 
,tporque os home:p.s se esqueéeriam 111ham as hostes do mal contra cada passagem dá direito á Vií/.
ilde Deus e O d·esprezárrun, ou ,as forças do beip.. g~m de ida e volb e estadia sem 
.IPOTque ia.inda não :t.i-ram a ven- . Si ,essa~ almas -soubes.sem que outras despesas. Só poderão com-

~ os rolos da luz oeleste como os 
'itura de eonhecel-O • não· podem clarões dos ·relampagos brilham prar passagem os congreJados 
·., ai o que tenham feito uma· commu-,-m • ·· tanto mais, quanto mais ,pro-

"Conheoer 'Para a;nar, amar nhão preparatoria, á. qual está 
']Para. IServ.l.'r, servir ~ndo e funda fôr a. t11oite ,que atra.ves- marcada para o dia l.º de m;a,lo, 
nrnar conhecendo - ·,eis º"vinculo aa;m, ,si essas almas soubes- ás 8 horas da manhã, na Igreja 
,ida perfeição." àem ! ... correriam ,pressurosas a de Sto. Antonio do Pary. 
/ O amor f.ez os .genJos da scien- •beber na EuchariSUa ª •a.gua vi- Essa communhão será offere
•íe!a e da arte, os heróes da '.P<l- va do amor. Si ·essas ialma·s sou- cida por Intenção do Papa Pio 
;ltria como os maTtyre~da fé. S·em bessem. · · não ,receia.riam appro- XII. Os que commungarem rece
'Jelle· seria dnconceblve1 a ,exi,sten- xiroar-se da Eucharlstia - fonte berão um coupon. Só mediante 
!eia. desses ext11emosós defenso- 0nde ,se puxificam .todos os .co- esse coupon é que poderão com
)res da 111ossil. · Teligl40, hatalha.~ ;rações, fogo ºnde ·se restam:am prar a passagem para Botucatú. 
.dores da. ~a""º do S·--hor, ~thle• os -corrompidos ainda. que pelos C mt d 1 , 

~ _ _ = o ·u o, ,. como 1avera alguns 
'"as destemi'dos ~ an· vencivei·s do mais 'f)erfidos venenos, luz di-
1" ~ congregados ausentes de. s. Paulo Jdeal catholico. .v,ina, que 1·e.surge as almas em _ 

b ã · ·nq . ta que querera.o ir á Con,centração, 
i. A' luz dá. rií.zãó .-.. ·Ulutn!n,a'Cla.. ranca ascen.s o, numa 1 me 

::..Srocura;_ .. ·<tn: "'ll.trla;- ;celést!al!.. .para esses e .. para .. os que tiverem pela fé, v:ivlficad~ rp$la graça de ..., "" 
;toeus _ 0 amor ,crêa em todos E' o sacramento qu·e· nos dá. impedimento. justo em compare-
'.,os tempos os Estevã.ç,s, os 'l'ar- 0 ;poder de vencer as tentações, cer á communhão do dia 1.º de 

REUNIÃO MENSAL DA 
FEDERAÇÃO 

No dia 30 de abril, ás 4 noras 
da tarde,· realiza-se na Curla a 
reunião mensal da Federação. Pa-
ra esta reunião são convidados 
todos os congregados. 

PASCHOA DOS GYMNASIANOS 

Devendo realizar-se no proxi~ 
mo dia ~ de niaio, 4.ª-felra, ás 
8 horas, na Igreja de s. Bento, a 
Paschoa dos Gymnasianos, pede
se a todos os srs. Presidentes de 
Congregação que .. lembrem os seus 
congregados que cursam gymna
s.ios. 1 ... .. yl-· 

DIA :MUNDIAL DO 
. CONGREGAD

0
0 

l,.,,,}.1, 
::;::i~: 

!Cisios, os Pa"'los d,e ·Tar•o como de evitar os peccados, de domar l h á 
·~ ~ ma o, _aver uma communhão na p · d i d di 14 d 1 !Os Igne.cios de Loyola ,e os Vi- :as ipajxões desordenadas, de 01 es gna o .o a e ma o 

fentes de Paulo. . ;praticar as boas obras, os actos Igreja de S. Gonçalo, ás 6 ho- para as commemorações do Dia 

1 Pelo desatino 'Cio tpecca.do, [PO- mais heroicos, a'té o :martyr.io. ras da manhã, no dia 6 de maio. Mundial do Congregado. Todas 
:t-ém, a. criatura viu-se d.e um "E' .Juz e é fogo. Luz que lllu- Nesta tambem será dado O cou- as congregações devem celebrar 
ifanomento "'ara o.u tro, ·"rivada do mina o ·espirlto, fogo que abrà- essa, data com conununhão geral .,, "" pon que permitte a compra. da · t 
f3eu malor thesouro - a. graç·a. za o .cova.ção". por m enção da Federação e pela 
)d.e um Deu-s. Mas O Amor no seu 'Filhas de Maria! FJ!has do pas~agem. Marianização integral do Brasil. 

Devem tambem fazer uma éoI-. 
lecta para o Secretariado das 
Congregações Marianas de Roma. 
A importancia auferida deve ser 
enviada para o Revmo. Pe. Cursi
no s: J., que a remetterá para 
Roma, como já foi feito no anno 
passado, 

04',Jglda v.gr 
Tristi.~o ae Atha A., y,,,, 

Asslgnatura ii:nnual 251000 
édm o I)r. Pamo :sa.ww.,:a 
Rua. ~o~. Nebta:l 11427 

:élione- s-'l'i'l4 
c~tt~ 

Emquanto o oroblewa das fórmas de .govemu 
. ágns· i 1 o· mundü . 

(Conclusão da. 8.ª pag.) cação e o segrétio dd:.mar&yrro. O 
eia' da morte, da vida que os faz mundo actu!ll na sua :inquietude 
r,antos e da morte que os faz sente conft1$amente a verdade · das 
martyres. constatações do grande philosopho 

Arrebatado pelo prodigio eu digo do grande philo~opho hespanhol. 
á sociedade civil: Tu procuras a E' de lá que v~m o seu appella 
ordem; pergunta o segredo da or- ansioso· mas incompleto ás "foi·· 
dem áquelle que foi ordenado na ças espirituaes". Ê' la que se ex• 
perfeição. Tu procuras· a liberda- plica sua emoção ve.i:dadeiramen• 
de: vae á escola desta que é li- te extraordinaria e profundamen• 
vre .. Tu procuras o repouso,, não te tocante á morte dum tão gran. 
o acharás senão na Igreja e pela de Papa em que se achou o amor, 
Igreja, somente ella tem a mara- a justiça e a paz, é por isso que 
vllhosa virtude de tudo apasiguar se apaixonaram pelas cerimonias, 
e de apasiguar as almas. Tu pro- pel!)-s formas e pelas garantias da 
curas a noção christã da autori- eleição de seu successor. O mun
dade publica, estuda os grandes· do começa já a admirar a palavra. 
feitos dos grandes Pontifices. Tu de Paul Bourget: "esta obra pri
procuras o segredo · das hierar- ma de architectura. moral e social 
chias soclaes, ínterroga a gloriosa que é a· Igreja, sociedade modelo 
quantidade de seus bispos. Tu <ie todas as sociedades onde a in
queres 'saber como podemos guar- dependencia e a obedi;ncia, a tra
dar a dignidade na obed!encia e a dicção e a eleição, o temporario 
obediencia na dignidade; olha a e o eterno, o movimento e o re
nobre falange dos seus Padres. Tu pouso se equilibram numa propor
queres ser um filho fecundo que ção maravilhosa. Quando admi
sabe viver pela tua patria: per- ramos uma obra prima, nós esta• 
gunta-Ihes o segredo da santifi- mos perto de amal-a". 

,ttnys.t~io sublime, nClo ,pôde dei- grande amor de Deus! ===========================::::::: 
,:xar de soccorrel-a. lil que mys- No SlantisSimo Sacramento da I No· 1 ANO P O L I s r n M B e M ·~ 0 u =r A e· a' 1· H A R I N A ·~=~:, insondavel º amor · de :óu;:::::~~a~ J:~:~::~Je:~:'1!!: . . ·. . . : I JI. . L d A ~· . a . 1 

offereceu a :prova ,suprema. do U " 

Ili Congresso 
Eucharisttico 
1 Nacional 

Il'ER~GRINA(JAO l'AULISTA 

Conforme já. está .amplamente 
'l'l.O'tlclado t!!rii. lugar· nos ,proxi
,nos dia.s 3 a 7 de setembro de 
,939 o III Congresso Eucha:rls
pco Nacional. 

Pata. -0ss-e Côngreaso já está 
~rganizado o ipla.nó de. peregri
lilação puaJlsta que delle parti
~lpa.rá, 

seu amor que acordará. em nos
sa. :alma toda e. gratidão de que 
ella é capaz. 

Jesus quer e. nossa felicidade. 
Attendamos ás ,suas solicita

ções: ~pproximemo-nos frequen
temente da mesa eucharistlca, 
saboreemos. :as dneffa veis -con
solações que Elle só distribue 
é:s almas. 

Tenha.mos vida eucharistica, 
Ter vida ,eucharlstica ,não é 

sómente l'eceber a Jesus :pelo, 
manhã. E' commu·nga,r; isto é, 
identificar a propria vida coin 
a vida de Jesus na Eudw.ristia, 
é realizar ,na propria existencia a 
finalidade que o levou á 1nstitui
ção deste Sacramento. ) A peregrinação ,partirá ,pelo 

l"'Ped1·0 l", de Santos, a tempo 
Me -chegar em Réclfe para O E' senUr a n,ec~sside.de pre-

, lCongresso. Fará. esct.las no Rio, mente de ;;er bôa, é ter no seu 
p7ictoria. e s. SalVlllidor. Interior esse impulso irresiativel 
f' Haverá dois preço•: 0 iprimei- de ;pureza; é julgar um dev,er 
)iro de 1:080$000 !l)ll,ra. cá.marota e abs9!11to melhoràr as condições 
\tratamento de 1.• classe e O se- moraes da nossa existencia, é 

cooperar para o .bem dos s'eme
lgund0 de 000$000 ,cOM o mesmo 1hantes, é :mais f~cilmente per
'it. re.ta:mento maB ,em dormttorio 

doar as injurias, é despir-se das 
fº.:Sm:1:Z:~~ipçõesc já estão aber- fraquezas, é abrigaT-.se á. forta-

leza tranquilla do Pão da Yida. ta,s e para ,attender os .peregrl-
)nos funcciona uma Commissão Ter vida eucharistlca é ter 
:Org.amizadora, á. rua Wenceslau essa união -Intima com Nosso 
:tBraz, 22 - 4. 0 '.11,ndé.r, .sala 11 ..:.. Senhor, a qual depend,e da nos
:ldas 15 ás 19 horas. ,sa activldade e vigi!ancia, :por-

FESTA ONOllIASTICA DO 1U~VllIO. PR ROBERTO JOSE' 
1 WALZ - 29-IY-930 

.. Realizou-se hontem na Paro'
chla N, S. Apparecida, em In
dianopolls, a festa onomastlca do 
Revmo, l'c. Roberto J. W,tlz, seu 
benemcrito vlgario, 

l'ara commcrorar essa data, o 
corpo. dramatleo daquella locali-

matriz e prendou aqubila locan
diÍde com um amplo salão paro. 
chhil. 

'.l'rabalhador infatigavel, <além 
<le eontar com a direcção <le va
rias associações locaes por elle 
erigidas, a8sume as responsablll-

• dades de Capellão de Vilia Mas
cotte. 

E', pois, n1erecida a Jiomena
gem que lhe prestaram os seus 
fieis parochlanos. 

Parabens a 
:''La Croix''I 

O diario catholico francez "La 
Croix" acaba de ter a maior 

: cori.fi~.µ:iação publica de sua · be
nJmerencia na defesa dos prln
cplos catholicos, com a prohibi
çao de circular na A~l.~manha, 
conforme uma porta'rià. · do sr. 
Himmler, chef.e da propaganda 
nacional-socialista. · 

llllCIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIHlitlllllllllllllCJIIIIIIIIIIIIClllllllllllllClllllllllllllUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUllllllllllllf~· • Es~.ª pi;ohibição é uma grande = . . !ii • honra para "La Croix" pois an-

O dr. Frlck, ministro do interior do Reich, em uma con
~erencia sob..-e. ."º~, grupos ethn1cos não allein,ães que vivem no 
mterior do Re1ch , trata intencionalmente dos allemães vivendo 
fóra do. Reich. · 

Ao pequeno numero de- polonezes, hungaros, etc:, que vivem 
no Reich, elle oppõe a grande maioria de allemães residentes 
noutros paizes, onde se encontram em situação precaria no modo 
de ver do ministro do Reich. ' 

E accrescenta: "que os direitos reconhecidos desses allemães 
devem ser ~atisfeitos largamente e o mais rapido possível." Con
cluindo, aff1rma que esses grupos allemães têm o direito de viver 
independentemente, mesmo nos paizes que não possuem mino1·ias 
na Allemanha. • 

Deante de afflrmações tão cla.ras, haverá ainda brasileiros tão 
inge.nuos que insistam em affirmar que Santa Catharlna jamais 

p~eoccupou a agitada politica racista, com que o nazismo vem ex
tendendo seu dominio em territorios alheios? 

A pol!tica n~zista deve suas victorias muito mais â cegueira, 
de seus adversanos, do que ao seu proprio heroismo. · ·: 

O sr. ~ltler conquistou a Austrla graças á ceguelr,8] :~tén:.. 
clonai ou nao, da· esquerqa franceza, e deve ao inCP~lteI .ôPti• 
:~!~ui~:,> do sr. Chambérla!n á deglutição paclf~ça da. t:$lhé'qtte• 

A defipeito de aP,arentes medidas de pré~à9âo b~~~t' .O:·:fir, 
Chamberlal:h . p~rece cont~nuar imbuidq do esj;il,tjt;Ô díf :~~6ii, 

Que esse. cmioso espirito traga. á Inglaterra os 1:#~Jti.iooi; que 
trouxer, a maior prejudicada será a proprla Inglate~·; · 

Mas que os brasileiros se deixem conta.minar pqr li!$S(!I ieS• 
pirito, fechando os olhos a um problema meiios remotcf'.·e theorieo 
do qtle se póde imaginar, é o que não podemos permittir. 

A infiltração nazista aµieafa simultaneamente a integridade 
da Patria e a integridade da Fé. 

Contra esse perigo, a attenção vigilante dos catbollcos deve 
estar a postos. 

E,scola -Remi:ngton -Alfa1·atar·1a "Esper.ança· li I= ~:0:n~:E::01:~;:~o':~~:~ ~~!ai:~~e~te;~~~!ãf ~!n~ 
: ta Sé, como o prestigio ·que pos-
fs <lade, dirigido pelo sr. otheto sue na Allemanha. Diretor: HERMINIO GOMES MOltEIRA 

[11ERNOS ém Casemiras nacionaes e extrangeiras ·1 Greccbl, offereceu ao hómena- Esse jornal não autorlsado des- eu r s O s pra ti e O S, e R.a.p i d·o ~ d e 
le antemente executadoc, 1 sob medida em = geado um cxcellente espectaculo, fa!!ia completamente as calum-

ie g ~ , - nias invectiva.das contra· a Igre- D A e T I L o G R A F I A , E! que esteve assaz concorrido. Na 
;LO P.R,ESiAÇõE~ sem ·~!teraçã~ de preço ?i. parte espiritual das festividades ja pelo sr. Hitler e seus segua- Português, Correspondencia, '.J:'.aqUigi·afia, Caligrafia, Calculo 

ti está. lneluida uma Communhão zes !'l atrapalhava-lhes a propa- Comércial, Contabilidade 

* ·.:,,; ~nda. ,ment1,·rosa, a ponto de el-
Geral que se realisa hoje ás 7,30 AULAS DIURNAS E NOTURNAS P"""" ~ les se verem na contingericia de · . ,,.,.,,A .l).MBOS OS SEXOS , = R -:.:r · C .. ).,. · I . .,., 1S6 ·- Ph. .. 7034 ·~ µ.oras. pre$tigiar um jornal cr.tholico · Matricula sempre ábert(i.. . 

• uâ oriso açao, .. one 4. i,; > o P. Roberto, l. 'vlgarlo de ln- que fingiam ignoi:ar,. prohibindo Curso de Aperfeiçoamento e Sec ã d e I ,., l 
S p AULO _________ ~ dlanopolis, é de um esplrlto dos , a s~ circu!açã.o na Allemanha. , • • . Ç o e O ocaçoes li 

• ~ mais emprehendedores. Foi o ln!- E:~: pois, d~. pa;rl_)._beru;. "ia' R. Jose Bomfac10,,14. 8. s. PAULO-. Tel. 2-6562 l 
li IIIIU llllWJlJUllllllllllllWlllillU!llQJ~. ~l~~~J:,:.:.<.1~ .. }:l?..~~"tr.u_cs,,_ã~-.. ~.~ ~o;y~ P.~o .... a. ~-~: 
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Evita,nd{o uma 
·rneney 

;A:"oró:ção <ió)'tiefü.er perante o Reic}1stag não foi mais impor
~ante ria süa:'.pitrte, pii:Qj{i~~; etil resP9,sta á; mensagem do presidente 
JRoó1>eV41"J~,. mas s~ i_iâ em que coristltue: uma Ji,meaça á Polonia, 
~los .,termos em ·que ª. @ElS'tão de Dantzig foi posta, á qual e:Ia 
~ão. e,Stá disposta a acceder, apesar dos conselhos de Chamberlam . 
. i Na,,sua resposta a Roosevelt, Hitler submetteu á approvação do 
l:Reichstag a recusa á adheaão ao pacto de paz por aquelle proposto, 
:e prourou prova.r.a,inexlstencia de qualque1·.ameaça a outras nl!,CÕes 
l)elas respostas que: êlisuas rece'bea • 

. 1 "·' 'Nenhum dos argumentos pro~ed9. · 
· -~-!~~~is~ 4.~.ll~\issumJ?to•:-:como de qualquer outro, depende 
)eµ~; .~;iwiusiva.me:tite. Os nw~l,'\>S do Reichstag têm por funcção, 
)m!eame;ute, dizer amer,· ás suas·.:palavras. Não se trata, pois, senão 
Jte uin :siÍbterfugio para evitar uma resposta directa á proposta de 
.iRoosevelt. 1. 

. Por outro lado, as respostas das pequenas nações ao questio-
)narió do. fuehrer, de que este lançou mão para provar que a men
~gem de 'Roosevelt é inocua, pois nenhuma nação se sente amea
~a, nada provam. 

A's questões de Hitler esses pequenos estados tinham que res-
. ,.l)()nder· como o. fizeram, visto não lhes convir provocar as iras do 

::todo poderoso senhor que pode, a qualquer momento, esmagal-os. 
',o theor dessas respostas mostra que, em geral, ellas foram dadas 
:sem o menor entlmsiasmo, e as medidas tomadas por esses paizes 
prova exactamente o contrario de suas palavras. 

Anno XII 1 :São Paulo, 30 de Abril de 1939 1 · Nam. 346 
, .. , 1 • .. 

"Auaustus"· 
Segundo as infor~es tegra- ! la Arch!dioiiese Ih.e manifest0m&-----"""'."---------------~ 

phicas, Sua Eminencia o Senhor mais uma. vez o graude cat:inho, , , 
Dom _Sebastião Leme, , Cardeal- . e a: .. sincera admiração que. lhe Em l\'ll li D an·to o p·ro· ·b.l,e m··a 
Aoebisj>o do Rio de .Janeiro, em- tr,ibut;un. · '611 H . . 
barêou pelo "Augustus" no dia Dotl:do de aidmimveis vil'.tudes, ~ ,Q!: " . . d 
20 pp. nà Italia, ~om destino ao de grande int0mgencta e de ::uma : '4ii as U o rm:aS :e •o V ern o 
Bras'tl, onde chegará dentro de ·exoe~ek,llà,I largueza de visiio, o . , . 5 · ·· 
noucos dias. Cardeal~Ai:ce?ii,;J,o do Rifo de Ja- aneo,n ne:6,1ª 0 mundo 
' Como' se sabe, s. Eminencia. ti-· neiro é à,).vo dos sentimentos de t:. ~ lã,'Jf e·II· , . , 
nha ido á Italla afim de pa,rtlcl• affocto e respeito da unanimidade , · 
par do Conclave que elegeu o sue- dos brasileiros, e, certamente, ás ' 
cessor do grande Pio XI. Dé!>ilis homenagens que receberá de seus ! A 
disto, S. Eminencia ainda penna- diocesanos, sommar-se-ão innu- 1 

neceu por algum tempo naquelle meras outras homenagens proce
palz, onde tratou de varios as- dentes ie todos os pontos do tel'

Igreja contlnúa a 
equllibrlo modelo de 

, ., 

sumptos de relevancia parà nossa rltorio nacional. 

ser o maior 
e sabedoria. 1 

• Desses paizes, um dos mais ameaçados é a Dinamarca, onde 
p Reich tem pretensões. E foi um dos que respondeu mais favora
velmente a Hitler. No entanto, iipmediatamente elle convocou nova 
.classe de reservistas para ficarem de promptidão. E esta foi a ver

,'1ade1ra. .resposta. 
Assim, os argumentos do !uehrer não procedem, e encobrem 

vida religiosa, entre os quaes o Sobre a chegada de S. Eminen- A propo~ito ~a eleição do Sum-l monstra.ção da ascenç~ era entG 
Concilio Nacional a se reunir bre- eia e as manifestações que lhe se- mo Pontif1ce Pio XII, Henry Re- ecclesiastica que compoe o colle
vemente na Capital do Palz. 

1 

verdy publicou um interessante gio eleltore.1 do Papado: "No lllA'IU! 
o regresso de s. Eminencia ao rão prestªdas, 0 LEGIONARIO estudo, fazendo sobresahir peran- de se estender- a todos e de se 

Rio de Janeiro dará opportunida- . publicará, uma reportagem espe- 1 te seus leitores a perfeição dos achar o g:tande expediente da v!da. 
.,,, ai resposta verdadeira: a recusa da paz. de para que os cathollcos da.que!• cla.l. meios, mesmo humanos, de que o -social a eleição é reduzida. W\ ~===============-'"""=====================::::::==:===:::;::============== Espirito Santo se .serve para ga- Igreja á. desfguação do chefe Sli~ rantir a livre designação do Cbe- premo". · 

1 - d. f f 4iàt.f1Ji O t 1) e, 99 fe da Igreja e assegurai' a inde- E' um. chefe ao lado de wnà ... D. aug·ura~ao O , moste1l10 QJúl1iS O ·n,el ~!:~:!/~1=~ :::m~ª ver- :J=co~~enosea1r:.ª!
1::a::: , \J dade juridica, que a constituição, ra seieçqão, e a i,ele&ção. a ma.Is 

<;re$idencia definitiva das Dominicanas em São Paulo 
1J.·· No dia 30, fest.a de Santa ca
fhàrina de Senna, as Dominica
.~~ e!tedtual;'â~ a mudança. da 
pommunidade para o seu mos
;teiro. _definitivo, em Villa For-

Nesta occa!lllo ;: 1!6mente terão I que deseje visitar o mosteiro de-1 1:eriora e poderá effactuar essa. 
ingresso no mosteiro os membros verá apresentar-se munida de visita a. qualquer hora durante 
do clero. Qualouer outra oessoa uma apresentação da Irmã Su- toda a semana e11trante. 

.. \' 
!PlOSO. • 

. . Aos º9 de outubro era lançada, 
~W:. ~ .benç~o divina, a pedra 
lfuÀdamentâi. · do edlficio que, 
:mercê do trabalho das Irmãs Do
f311imcanas e da generosidade de 
\ai$llll8 · bemf'eitores, hoje 11,brirá 
:suas portas , par;i. abrigar defini
:tiviin.erik' · .. riâs terras de São 
:;eaulo as filhas de São Domingos. 

'A's 3 horas da tarde, Monse
( ?lho,: Vigârio Capitular presidirá 
\,,. solemn.ldad,a; da benção da ca
;pi;ua e d~ claustro, assim como 
:a posse das Irmãs na sua defini
:.t1va residencia. 

O povo processionalmente virá 
~ceber o Santissimo sacramento 
:e o acompanhará·. até a capella. DOIS :ASFECTOS DO MOSTEIRO DE CHRISTO REI EM VILLA FORMOSA 

D, servilismo 
Allemanha 

dos protestantss · na 
n.(Jcional - socialista. 

fr Não poderia haver maior- s1:.-·· 1eigós pr'íiticadós pelo ·governo a~
]'gna;r de ruina do protestantismo, lemão, não deixam de proclamar 
~o·, que os presentes dados pela os direitos da Igreja espesinha
'!Xgreja Evangelica da Allemanha dos pelo "fuehrer ". 
'IM> sr. Hitler, por occasião ele seu -A. igre'ja: evangelica, apesar do 
apniversario.. . i neo-paganlsmo do sr. Rosemberg, 
( Os catholiêos somem .. perse- e do completo esphacelamento 
'Bilição nacioual-soç~lista, porque em que lhes deixou o sr. Hi~ler, 
. não pactuaram com os ·:propos!- continua a prestigial-o. envmn· 
rtos de restauração do paganismo do presentes por occaslão de seu 
allemão, e, apesar da Gestapo e anniversario. 
'de todos os meios CJ9.erc1t1vos em-

760.000 votos catholicos 
o resultado, da eleiçã ó 

foi .. este 
belga 

As eleições belgas, ha pouco l Llberaes, 292. 972 votos, com 23 
realisadas. constituíram uma vi- cadeiras. 
ctoria para os cathdlicos, ao roes- ~, · . · 
mo tempo que foi uma fragorosa. Socialistas, 758. 485 votus, com 
derrota para os rexistas, que são 70 cadeiras. 
os nazistas da Belglca. O resul- · · Nacionalistas f 1 a m· e n' g O s, 
tado final · das eleições, para a 

·Camara, foi o seguinte: 166.737 votos, com 16 cadeiras. 

Cathollcos, 762. 642 · votos, com Communistas, 143. 223 votos, 
73 cadeiras. com 9 cadeiras. 

Liberaes, 405. 608 votos, com 33 Rexistas, 271. 491 votos, com 

da Ig1-e~ é a melhor e a mais ~l. c:tu.mados por D~ 
bella do mundo, Este. verdade im• enes devem se submetter ao cna
ptessionou de tal modo os philo- mado controle dos seus superió .. 
oophos, os historiadores e os so- res, os. jbvens. que abra!,am a. car-
ciologos que achamos o seu reco- reira ecclesiast1ca. eutram em um 

· nhecimento nos testemunh0s do$ mundo reservado onde nada lhes 
pensadores mais oppostos. Esr.o- · le.mb;ra as lutas e.leitoraes e aa 
lni dois dent1·e elles que precisa- agi:bações das sociedades democxa .. 
mente não pertencem ao catholi- ticas .. E' bem um governo patriar
ci.smo.. chal onde o pae da communidade 

A OPINIA.O DE COMTS 

o positivista A\liusto comte 
.escreve da eleição ,do ~pa: "O 
·iprocesso éaracterilitlco da eleição 
á 1,11prema dignidade esp1ritual 
deverá sempré ser olhado coll].o 
uma verdadeira obra ·prima de 
sabedoria politica, em que as ga
rantias de estabilidade reaÍ e de 
conveniente preparação, se acham 
melhor asseguradas do que pode 
permitt!r o expediente empírico 
da hiereditariedade, ao passo, que 
a bondade e madureza das esco
lhas, que· podem depender do mo
do de proceder, deveriam ser na
turalmente favorecidas, seja pela 
alta sabedoria dos eleitores, seja 
pela faculdade cu1dado~mente 
preparada de fazer surgir de to
dos os gráus da hierarch1a a ca
pacidade para presidir o governo 
ecclesiastico, após um indispen
savel noviciado act1vo: conjuncto 
de precauções successivas verda
deiramente· admiravel e em har
monia com a extrema importa.n
ela desta eminente posição em 
que os philosophos . cathollcos tão 
justamente collocaram o pedestal 
de todo o systema ecclesiastico ". 

FALA TAINE 

E' de gente assim que o sr. pregados pelo sr. Hitler, apesar 
do martyrlo de varios padres e Hitler necessita 1 

cadeiras. 
Socialistas, 704. 582 votos, com 

• o biiSpo, escolhido pelo conselho 
dos antjgos que lhes cercam O$ 

filhos espirituaes que associará 
oomo Padres ã. sua acção de r,as .. 
tor. E é nesta elite, tão cuidado.. 
sarnente escolhida que o chefe su
premo da hierarchia irá blISCal! 
alguns homens em um numero 
muito pequeno para fazel-os eléi;. 
tores do Soberano Pontifice. A es
colha mesmo dos eleitores offere
ce grandes garantias não podemos 
esperar que de homens prepara
dos como nós o dissemos se dei• 
xem guiar menos pelas considera
ções terrestres que pela voz de sua 
consclencia. Mas não basta isto. 
Esta consciencia é ainda ligada. 
rigorosamente diante de Deua pa
ra somente dar o seu voto ao 
mais digno. No entanto as. Intri
gas do mundo profano . poderia 
e.inda agir sobre elles. A "macbl .. 
na", como diz Bourget, poderia 
tentar entrar em jogo. Este peri• 
go desapparecerá pela legislação 
do conclave. Os Cardeaes ficarão 
em segredo durante a duração da 
eleição submettida a um retiro ab
soluto privados de toda 'commu
nicação exterior .. Não é isto real .. 
mente a obra prima da sabedoria, 
politlca, como dizia Augusto Com
te? E os lncredulos elles mesmos 
não são tentados a gritar com os 
catholicos: "Digitus Dei hic e.st"? . 
o dedo de Deus está aqui! Ell~ 
está nesta .constituição divina da. 
Igreja, E por isso, emquanto to-. 
das as sociedades humanas estão 
actualmente sublevadas e Inter
nacionalmente numa guerra sur..: 
da., a Igreja, sociedade divina. 
continua calma e em paz. Olhei 
e vi em torno de mim, diz Donoso 
Cortés, em uma pagina celebl'e, 
e vi as sociedades civis doentes e 
decahidas todas as causas huma
nas na desordem e na confusão, vJ 
os povos ebrios do vinho e da se
dição e da liberdade ausente . .da 

E Taine, o historiador probo, 
,mas incredulo, aécrescenta: "A 
Igreja estabeleceu a transmissão 
do poder supremo, que na velha 

2l cadeiras. Roma provocava competições vio-
( 

' 64 . c;àdeir;i,s, , Outros partidos, 53. 605 votos. , lentas, conflictos; brutalidades, ca-

-Na.oíài:ial!i,tas ,:~ ! 1 a m e n g o s, Comparando-se as duas esta-
,184. 905;,::com 17 cadeiras. tlstlcas, verifica-se que enqua)1to 

cóiµmunistas, 125. 250 votos, os rexistas perderam 17 cadeiras, 
com· 9 cadeiras. os catholicos ganharam lO. Mos· 

Rextstas, 103. 636 votos, com 4 tra bem o espirito obediente do~ 
cad~lrás. . l catholicos belgas á autoridade d, 

Out.ros partidos, 46 · 7oG ,,otos, Igreja abandonando o rcxism0 
com 2 cadeiras, ' 

I 
Em 193.6 o resultado havia si- uma vez que foi elle condemna 

do O seguinte: , do por S. Em. o Cardeal Van 
1 Catholicos, 675. 941 votos, com Roey, como contrario ao espiri-
163 cadeiras. to catholico. 

{STAI 
E' A! 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

. Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas . .. 
Biscou tos 

AR(A\ 
DA, M,ELHOft 
(~SIMIRA 

i 

EMPORIO MONTENE!GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

lmmaculada Conceição) ' - PHONE 7-5453 
dlstribu·ldores ela 

1l1ANTEIGA "BANDEIRANTE" 
{A ·nata das manteigas) 

la.midades da anarchla. Na Roma 
catholica a eleição do Soberano 
Pontlfice pertence definitivamen
te a um collegio de· prelados que 
votam segundo normas já esta-
ielecidas; ao conseguirem a maio
ia de dois terços elleS nomeiam 

1 novo Papa e durante quatro sc
•1los nenhuma dessas eleições foi 

.]ontestada; ao successor de cada 
Papa é transferida a obediencia 
universal sem hesitação e duran
te o interregno como após o in
terregno nenhum schisma se pro
duziu na Igreja. 

OUTRAS OPINiõES 

terra, então me perguntei: esta. 
confusão, esta anarchia, esta de-. 
sordem universal, verão elles que 
não me esqueci dos princtpios fun .. 
damentaes do mundo· moral onde 
a Igreja de Jesus Christo é a de
positaria pacifica e que ella só a. 
possue? Minha duvida. transfor

'mou-se em verdade quando reco-
Eu · poderia dar citações identi- nheci que somente a Igreja. offe ... 

cas de Joseph de Maistre e de rece hoje o espectaculo duma so;;:-~ 
Donoso Cortês, mas me contento ciedade organizadai·que ella é so-. 
com as palavras dos descrentes. mente possivel no nieio universal 
E' que a eleição do Papá assegura perturbado, que· somente ella ( 
as condições essenciaes á perfei- livre; que ella sonjente a pesso!J.. 
ção do poder: a mais perfeita se- obedece com amor a . a.utoridad81 
lecção e a mais completa inde- legitima emquanto que a. auto1 
pendencia na escolha do eleito. ridade em seu torno se mostra· noi;, 
Sinto não poder citar aqui a in- seus comandos _cb,,eia de justiça e 
teressante obra do R. P .. Gustave de mansiettide, que ella somente 
Neyron consagrada preçisamente é fecunda em grandes cidadãós, 
ao "Gouvernement de l'Eglise" tendo ·a scléncla da v1éia e a.,àcleJl,..,_ 

, ' ~ 

anas 1ndi~ esta. interessante de-. ,(Qt~.ç.l.iie_, ~,:,,11:,~~,:~i.:: ,. 
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Anno XII 

ISTIID l[Mf ___________ .,..., O -desenvolvimento dos aconte
:cLmentos na H:ungria continua, 
Infelizmente, a justifkar as ob
_servaçõ-es gue te~os feito- fPOr 

es~d0:

01:t~::;~Jt:dºª be11°s ::E~~rre1si~am h@ffl~f:ffi~man; dai auto.ric.Jades e da DODYlacã·o éa·l·holka 
discureos, ,re<:heiados de estron- .,, 
closas manifestações de Fé, qué· : 
/ls !l)Oliticos situacionistas da 
Hungria fizeram ~,.. occas1ao 
do Congresso· Illucha:ti&'tíco. Tan
tas e taos foram essa:e ,dimions
trações de cá.tholicidade; :'.que to
dos ereram que a gloriosa ~a
tria de Sa.nto Estevão constituià 
uma eunha cathollca, craV'rula 
no fia.nco da zona de e;,épax.são 
nazista, afim' óe contem· ·e.s 'hor
das pagãs na Europa Centra.!. 

Entretanto, algutn tempc,:·ae-j 
pois disto, essa catholi?1~a:ãe de! 
encommenda se esvam como . 
que por encanto. E o 1l<U"tidp si
tuacionista hungaro, icoin a: ap-1 
~rovação do Regente H'ortj,·, ,~a
tou leis racistas solemno:mente , 
condemnadas ,pelo Epi.scop,ado il 

Hungaro. . 
Onde está ia.g= aque).la. · ~eli• l 

giosidade dos l)o!ltlcos ~µ~ tão J 

espectacularmente .se exhiNram 
110 Congresso Eucharlstico?. 

Os eatholicos hung:aroã, valo
rosos,. intrepido.s <il <ilenodados .co~ 
mo -são, hão 6• 'ter tido a.goro. 
uma dure. desillusll.o ... .se é que 
chegal":~"Iµ a .ter Hlusões, Queira, 
Deus que, ao menos, esse caso· 
concreto abra os olhos df! outros· 
~thoUcos, no mundo inte~rç,., 

• 
''.A influencia. nazlta. pero mu'ni 

ôo inteiro é, effectivamente. 
muito IIllll-ior do que <ie ·:poderl'3. 

(Conclue na 2." pag.) 

AC 
DESPERTAR ••• 

· · ·.· . Obtentl9 bem 
· -'." ..; estar' pãra o 

dia todo com 
E! 1'tJ·o 'Sal'de 
_,.. .l~ Fructa• 

O Concilio Nacional 
será iniciado a 2 de Julho 

-> 
. N otl<llas procedentes do. Rlo de 

{.Janeh-o inforni'iim que o Concilio 
·:is-acional do Episcopado Brasi
;1elro convocado para o anno cor
i.rente, ~erâ inicio no dia 2 de 
t_Julho. 

: eleiç!to do Summo Pontlflce, chegou ao Rio de Janeiro, a 2 do cor-
1:,tR', · . EGRESSANDO de Roma, aôrlde :tôra participar do Conclave parll 11, . 

-·' rente, S. Em. o Cardeal D. S~bast/,ão Leme, que foi recebido com 

significativas homenagens pelàs autoridades e pelo povtt. 

Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro saudado peles representantes das aseoc~1reif' 
r_eligiosas. Em seguida, proferiu palavras de agra<lecimen1;o pelas ·ho.meiia;ens 
que recebia. 

Podemos adeantar ainda que 
\ as sessões serão eff_ectuadas na 
J:greja, de Nossa Senhora da 
iCandelarla, que será eapecial
( Jnente pfeparàda para esse fim. 

Grande massa popular compareceu ao caes do po:rto, apesar ·ua. chuva intensa 
,que desabara naquelle tlla, 

No jardim de inverno do "Augustus" S. Em. recebeu as pessoa$ .que o ,foram· 
cumprimentar_.a bordo, dirigindo-se depois pax-a o "Touring' Club".. Ahi foi o 

No clichê acima, vemos S. :Elm. a bordo do "Augustus~, tendi>', m> !IAtl lallo, 
entre outros, Suas Excellencias Reverendissimas D. Bento Aloil!io Màsella.;. ~ui.alo 
Apostollco, D. Renato de Ponte~, Bispo de Vale~a, D. Benedtcto AI~.es de Sou-, 

Bispo de Oriza; Revmo. Mons. Rosa.Ivo ~-0sta Rego e Aenei:al :e-. &.Ul'..eJio -~ 
lllont~r!), 

p DRE J ' ,!,':li:l!l3 VI. E:;\ .. 
. 1,. E rmus 

O fallecímento d;o'::giâfide pregador de Notre l!Jam-e ,Congresso Int.~~nacional da Ju\tentude Feminina 
· · , -'· 4 · · ... · (Da nossa corr~spondente, D. Maria. Aureliá. Reis:, 41:~à~ 

, ·,Nq_µoia,m· dacontce.mente'r~;?'t-;;z~Íióu,p"õis, ~~B~llentemente º 1-te em q~e deV)a começa:t· su~, . .brasileira ao Congresso de Juventude Feni!nina. àe Roma..) 
'Jeg~mas a. mor,te ,do grandé ·.ideal de sua Qrdé!n: "contempla- confe;renc1a, -e ,poucd antes de se, 
l)regil.dor Dóminicano Revmo .. ta aliis tradére". iniciar em Notre Dame o Officio O Contresso <la ,Juventude Fe- glaterra, Argentina, Australia, soas, ine~v6 o emtmtxador 4'cl 
Padre Mar~e-Albert Janvier, que· Suas magnificas <!onfereneias, de Trevas, um obuz allemão attin- minina Catholica encerrou-se dia »elglca; China, Colomb.la, lles- ~ra.sfl jU.nto â Santa' Sé,· dr. 
pcrr 22 ann.Õs occ.upou o pulpito J:eunidas em diversos volumes, gia uma: igreja vizin:1.a á Ca,the- 14, com u111a audiencia pontlfi- panha, Estados Unidos, Fra,nça, Êllldebràndo P(l:mpeu P.to.to Be
;üa Ca'thedríÚ dé Notre Dame de revelam exac'tamente essa vida dral, fazendo cem victimas, en- cal, á qua,t- compareceram mais Hungria,· Judia, Itallà, J1;1,pão, cioly. Sua Santidade o Papii: dl
'Faris, ihonra,nd.o, com a sua .pa- <!ontemplativa que sempre teve, ,tre mortos ·e feridos. Para-,que o. tlo mil i>essoas. Sua Santidade o Luxemb,urgo, Mexico, :J{olla.nda, rigJ.u-lhes a palavra. em ·portu
~avra de fiét:discipulo de Sto. communicada ao ;proximo· <!omo ,povo reunido em Notre Dame. J>apa Pio XII dirigiu algumas J>erú, Polonia, Portuglid.·, Suissa, . g'uez, demonstrando o seu es~o-
fl'homas ·,,;l.e,.:.Àquino, as tradições, ·ós: 'thesouros da Sabedoria que não fosse exposto ao 'mesmo pe- palavras especlaes a cada· uma Rumania e Vene(lluela. Foi pleno cial carinho p~~ ltrasii., · 
;éia, sua>.'ordem. · · · "não devem <i_er escondidos mas -rigo, foi -suspensil, a cerimonia, das delegadas dos .paizes repre- o oxlto do .Congresso, de éujas 
! s~ür:· funetliés . foram feitos, .trànlàmitÜdos 'sem inveja." a;pós terem 'todos os presentes sentados. actividades já demos noticia em 
,iegundo·as·.notici·as::que nos··che~- De·::Í9Ó3 a 1924 fez no f!ulpito· .cantado ,tres vezes o "Crux Ave". O Congresso teve a participa- 11osso numero anterior. Devemos 
·gam, .. com toda a· _simplicidade·;:: de· No'fre 0Dam_e a Exposiçãq da As ,conferenci·as. p,o· Padre Jan- ção de 700 mo!;as, representantes resaltar, porém, a cerlTTiohla da 
't~'iiiiÓ·:>oJ'ficiado o Revmo. > Padre. ·Moral . Ca.t·h·:>li'ca,:::;thema· .·de suas (Conclue · n.a 8." pag.) tlos seguintes paizes: Brasil, ln- Via.Sacra, na Igreja d°e São Pau-
:Gille(::superior Geral ,'dos Domi~' \:iredicas quaresmaes, alêin de ter' ================================ lo e que foi ·º ultimo acto do 
,:niçanos, e dad~· ;i 'ibsolvição o pregado, por essa ocoosião, di· o f d Congresso. Éssa cerimonia foi 
f..Nuncio A,postolieo '}m Pà:i-is, ·~eI'SOS retiros esp~rjtua<:is. Nes- . .· que oi Q gran e concentração pregada em 14 llnguas diversas, 
iE~mó. Rievmo. Monsenhor .Vac ·s-as conferencias, que formam ur.n tendo sido a 7. estação, em por-
)il~F.i .. , j,.verdadeiro e extenso trata.do de d F·lh d. , M + tuguez, pelo Revmo. Pe. Ramon 
'·><i!}sse. sim,.pHcidade, q,u~ o::ac?m~ T_heologia_ Moral, o Pàdre Jàn-1 QS I QS e ana Ortiz. 
t,pa.nno,1,1;.,11,tf 'á morte, foi. prec!sa- vier -segmu o ,pla_no de Sto. T.llo- Houve durante o Congresso 
':ml)ntfi:,:Üfu <,i,os trâços· m:a:is ,cà.,ra- mas na "Summa 'l\heologicà", uma reunião da União Catholl-
\~te'í:-'i~ticos ·.d.à >'.ida do :virtuoso e di;correndo sobre a béinaventu- As commemorações do '"Dia das 'Filhas de Maria" ca Internacional de Serviço So-
';sabíô::~tiêtdote·: .rança eterna, a liberdade, as ela!, tendo a delegada brasllei-
f ~ Revmo. P,!!,dre ,J_V;,_nvier, ,em ,paixões, a virtude, o vicio ,e o· Organisada :pela Federação de vozes, foi irradiado pela "Ra- ra, Odila Cintra Ferreira, falando 
:l!úa incessante· activid'IUie de ora- peccado, a lei, a' Graça, as vi.rtu- Mariana Feminina,· realisou-se dio Bandeirante", e á hora da sobre o thema:· "Porque e como 
:dor sacro, aipplica.,se perfeita- . des theologaes (Fé, Esperança brilhantemente ·a commemoração Communhão, m.ais .de 2.500 .pa,r- assegurar a formação, dos agen
:m~n:w: a :palavra di¾ina p_or ·elle e Ca-ridade), a,s virtudes cardeaes do "Dia da FHha de Maria/', a tkuta.s consagrailas foram distri- tes <le serviço social", 
>m~s'm.o dtada. .em uina de suas. (p~udencia, justiça, fortaleza e 1.0 de Maio - alvorada do Mez buidas ás Filhas de Maria, uni
>conferencfü~';" «Quaecumque au~ · temperança), e a perfeição na de Maria .para as Pias Uniões. (ol'l'llis·adas de branco, atapetan
;dlV:I a Paire meo, nota feci VO• vida cbristã. Milhares de Filha,s de Maria da do inteiramente o v-\,sto recinto 
;Jbifi". -Nã.o interrompeu a série nem Oapital, de todas as Pias Uniões da sumptuosa nave em cons-

Vérda,deiro apostolo da pala- mesmo durante a guerra, qua,n- do in!terior da Archidiocese e ai- trucção. Esta.ndo a Archid-ioce
"1ra, pregador ardoroso do "ver- do só por uma vez foi forçado ,a gumas representações diocesanas se actualmente sem Pastor, as 
:bum D~-~. J.ncarnotr em si o mo-1· suspender suas pregações. Na estiveram presentes á Missa ce- intenções da Santa Missa foram 
<leio. sacer,Q.,Q~al. G.J?résentado por. sexta-feira· santa do anno de lebrada, na: Cathedral Nova. O l ah( focalisa<las, .não. sendo esque
''=ld?.a:Úlii<-e'iii.;.sú~ill}pi.i:i~.ólas. Rea0 :1918, duas horas an'tei- do instan- .canto coral, de ali.uns milhares <ConaJue na s. 1>aJ'.) .. 

AUDIENCIA DE PIO XII AOS 
BRASILEIROS 

S. Em. o Cardeal Leme, es
tando cm Roma, providenciou 
para os brasileiros uma audien
cla especial do Santo Padre. 
C(!mpareceram cerca de 150 pes-

CONJffiESSO DA .i.A,Ó,. 
' ',,, FRAN:Ç,EU. . ' 

Re.~1•$~-se f)Jll .e.al'ls, nos ul,. 
tlmos dias de . AJniÍ, · u:m Con
gresso da Jti>Íreli'tude A.griéola 
Cat,l,101,l.ca frmuie~ -e que reuniu 
pertl» ,de 3.000 oompon~s de to
da. a Fra.nça. ~ Missa solemne 
do dia is foi celeb.n!,da pelo prl~ 
meiro jacista ord~nado sacerdo
te. Falaram tlÚmnte o· C~ngresso 
S. Em. o Cardeal Verdle:r, Arce
bispo de Parii,; S. Em. o CardeaJ 
Gerlier, ,AJ:ceblspo de Lyon, o 
presi(Jente d:à. J.A.C,, sr. :Pierre 
Lambert, além de diversos Ja
cistas. O movlmenio aetual da 
J.A . .C. franceza é o ·seguinte: 
80 Federa~ões, 1. 500 secções . fi
liadas, 3.000 secções em forma .. 
ção, 30.000 militantes e 65.000 
assignantes do jornal "Jeunesse 
Agricole'.'· Esse· é o reall!ltado do 
erior_mo esforço <los m6Mbros <la. 
Acção Cathollca, . ll'i:a,tí,~ M 
sectoi: ~&:ric~ 

I 
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ISEitlANARIO CATHOLICO COM 
ilPPROVAÇAO ECCLESIASUCA i, . . . 

Direcção: 1 
·Biia Qümtino Bocáyuva:, 54 
Sala. 323 - Phone 2-7276 
Redaéção e adminlstràção: 

~ua. Immaculada Conce!Qão, 59 

'.J'élephone 5 - 1536 
Caixa. Postal, 2849 , 

Asslgnaturasr '. 

'.;Anno • • • 15$000 
· " exterior • • • , 25$000 
Semestre • • • 8$000 
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Itogahtlis aos ttossós asslgfiárt
Jes ctnnmurllcarem 11, niildàtiçà de 

· l:leus endereços lJllta. a. ~a!xa. 
tosta_í 2849. 

lttittirtclôs · 
J'leçàtn tàbella; sem comptoinlssó 

Não pühilcàmos Milahliraçãu àe 
pessôas e:!ltranhâs ào uôssb quit• 
'tito de teliácttites, 

o LEGtôNAíüô tem ó' màxi~ 
mo prazer ém receber visitas ás 
lilstallâções de sua tedácção i! 
o!tidna., más pede cjUé tião sejam 
ãs mesrnàs feitas 11as :las., Sas. é 
4as. foiras. pôr éxlgelicliis cio 
JiefVWJ. 

'1- 1JiaJ 
em 

/RevlrJta 
ffnàglnar. For isto é que assis 0 

timos, ás .vezes, a factos sut
i)i'ehendentes. 

Assim, emquanto os jornaes 
,nlleinães cobrem o -sr. Chamber
lain de injurias, o prefeito de 
,um11,,pequénà roc-alidade dà Afri
'c':ii--·<160 -~1l'-fite&beu- uma '·idvet~ . 
tenciâ do governo daquella co
Ionia ingleza. . . por tér feito al-· 
Jusões offensivas ao sr. Hitler. 

De um lado, em .pleno Berlim 
\>S jotnaes offici-aes arrastam o 
,sr. Chamberlajn ,pelas sargetas, 
,por ordém do governo 1:, por ou
.tro lado, até no fundo da Afri
t::a do Sul é prohihido falar il'1al 
:do sr. Hi'tler ... 

Mas o Prefeito de Porto Eli
sabeth, que é a lpcalidade sul
africana, -mencionada, não se 
atrapalhou. Pelo contrario, of
ficiou ao chefe do governo sul
.africano lembrando-lhe o herois
inô . de :Oolftiss e de scirnsc
·inigg, e perguntou-lhe se, pro• 
,tegido pela. frota britannica e 
!!)Or um!\, immensa, distancia geo
_ graphícá, êl!'e nã·o quereria imi
',,tar a coragem de seus collega~ 
.a~~rJa~os . . ., 

• 
Em um Jornal catholico dm: 

,.Esta.dos Unidos, lemos a curio
,i!a noticia, de que o famoso com
munista Negl'fo e a Passionaria 
~e ,refugiaram nos Estados Uni
po~, íPªra on<le Jeval'am a so~
,ima.,-~~:ii.siderá,v.el de seis mil-hões 
fle ~~~ei, em ,ouro, que entre
~ín di.if ,gçv~rno . do Mexico. 
; :ifrvldentettiM.te, este ouro per
't~~ j{ ~espàn:iia.' e foi _xoubado 
,i~it ~1reJJes <lo_is./oommunist~s. 
p 'P.~-~~!!'J;o ile~~~ ro~balhe1ra 
~q\1; :~~w e _1>'a.9if1came11~e 
~ ililstadoll ~nidoJ!, e depois 
·:1,eguíu d·e uá,_ não menos (lnansa 
íe ;pa:!)ificamente, ;para o :M'exicci. 
1 Ora, ~~a o:egra elementar .pe 
]honestféfade -internacional obri
'.;ga,-rla .. o governo norte-america
'a'IO a .~Elquestrar esse dinheiro. 

::Sil.o' .e'ssas as .coisas que ipre
·,ud~n a (IJOlitlca do -"!'.· Roos:
<W!Ít. lllmquanto·-o im~!ldo n!i,o :ti
'Ív,er a garantia de que'-elle é ,tão 
18,ritl-.communista .<manto anti
;inaitfala, _não ;pqdérá deposit!!'r, 
l!IJ9~e iuma ie_onflança ple~a,. . 

•• 
',· Ji'inairiiênte, cabe ag_Üf :a",pêr~ 
trunta que estamos fartos de re
ipatlr: se o sr. Roosevelt quer 
Jtrabalhar ilara reintroduzir a 
ldecencia, o brio e a corecção na 
:vida internacional, ,porque não 
começa s. excia. por chefiar um 
ile,;go .movimento pan-americano 
·1Para alt_erar a situação no Me
;iclco? 

Isto -sim, l> ,1ue seria. -pan-

Em meu ultimo artigo, ac
centuei a verdade comesinha de 
que, quanto mais esmerada fôr 
a formação e selecção dos mem
bros da Acção Catholica, tanto 
mais esta se podetá dedicar a 
um apostolado de larga enverga
dura, cujos effoitos fecundos se
rão produzidos, não apenas pelas 
qualidades naturaes mas pelas 
sobrenaturaes, que crearão um 
ambiente propicio a um trabalho 
arrojado e activo, capaz real
mente de attingir as raizes da 
sociedade. 

Esse arrojo, entretanto, se 
i1ão tiver sua base em uma pro
fundissima formação, se trnns
f ormará facilmente etn 1.tma es
:tragedia dulçurosa e inocua, que 
artastará atraz de si a pets~
ctiva dos mais graves desasttes 
espirituaes. 

Para se ver corno 'é delicado o 
assumpto, basta lançar rapida
mente os olhos sobre o Po.ntifi-
cado de Pio XI. --

* Ning·uem, em nosso seculo. 
comprehendeu melhot do que 
aquelle grande Papa, a conve
nie11cia de uma collaboração de 
todos os elementos bem inten
cionados, contra o inimigo com
rtlülh da Fé e da éivilização. 

Os princípios funestíssimos 
da pseudo-Reforma e da Revolu
ção de 1789 produziram, em nos
so seculo, seus mais venenosos e 
mais amargos f ructbs. A apos
tasia das nações occidehtaes não 
acarretou' apenas a ruina espiri
tual, mas intellectual e màterial 
de todos os povos do Occidente, 
que, desde os maiores aos meno
res, desde os mais illustres e 
mais ricos aos mais pobres e 
obscutbs, se debatem hoje em 
um chaós inextricavel. As luctas 
religiosas, philosophicas, politi-

" cas, sociaes, economicas, no ini
cio do Pontificado de Pio XI, se 
~ntr~laçavam; nas pugnas patti
darias; dando aos regimes libe
tàes uma fragilidade funesta, á 
mercê da qual os propagapdistas 
de Moscow preparavam a revo
lução social. Todo o edifício da 
civilização occidental ameaçava 
ruir, destruindo no seu immen
so fracasso não apenas os inte
re,1ses espirituaes, mas ainda os 
mais valiosos interesses. intelle
ctuaes e sociaes da civilização. 

Comprehendendo isto, em to
dos os paizes do mundo uma sé
ria reacção anti-revolucionaria 
se esboçava. Todos os homens 
qu€ ~ tivessem perdido, com 
a boa fé e o bom senso, os ulti
mos requicios de dignidade e no
breza. reagiam cada qual por 

seu lado. Dessas reacções, infeliz. 
mente, innumeras se desenvol
viam fóra da Igreja Catholica, e 
representavam esforços desco
ordenados e estereis. Pio XI, en
tão, em um gigan~co movi
mento de estrategia envolvente, 
inspirado ao mesmo tempo por 
seu coração de Pae e por sua in-

. telligencia de Pastqr, resolveu 
· concitar todos os hoinêns rech,s, 
· de qualquer :r()ligião 01,1 cqrren
te philosophica, a uajá, inimen

. sa cooperação conti-a '<i, i*Jmigo 
; commum, sob a ori~gtação ,su
prema do Papado . ., \/ ,. 

O appello pontifício, solemne
mente lançado ao mundo intei-

, ro, surtiu um r~flu~tado sup,e
périor:.falvez a iq(fàs 1:J.~;::e_~pecta

. tfvis. D!:) to.dos :·os Co~tirtenfos 
-.,: de todos os Paizes,.:~ffluiram 
~·cartas para o .Vatic~nô; hypo
·: thecando ao Santo Padre, não 
:apenas 9 apoio dos ±:ieis, . mas 
· ainda de pessoas mmto distan
tes dos arraiaes catholicos. E 

m "'"à ·lucta, -antiQeommunista assu
miu uma intensidade e uma .effi
cacia sem precedentes em mui
tos sectores, com geral proveito 
para a civilização. 

' Ao mesmo tempo, Pio XI pra
tiwra um duplo acto de aposto
lado. De um lado, vibrára um 
golpe certeiro contra Moscow, e, 

y; E G I O N A R I ('a 

do outro lado, attrahira para a 
,~greja a respeitosa sympathia 
de innumeras almas que, possi
velmente, subissem dessa attitu
de de sympathia distante, em 
um futuro mais ou menos pro
ximo, para uma solidariedade 
plena, consagrada na conversão 
para o Catholicismo. 

Parece impossivel praticar 
com mais amplidão a política _da 
~ooperação. 

* Entretanto, Pio XI foi, por ou-
tro lado, de uma intransigencia 
que desconcertou mais de uma 
vez, não apenas os adversarios 
da Igreja, mas muitos catholi
cos "modicae f idei ". 

Ha, mesrno, a este respeito, 
uma apparente contradicção em 
seu Pontificado, que, com cer
.,.,....tee- · ·- r - -r m, wa~enw 
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teza, os historiadores futuros 
annotarão como uma das cara
cterísticas de sua orientação ht
dda e penetrante. 

Com dfeito, Pio XI, que foi 
o Papa da cooperação, foi tal
vez o Papa que maiores e mais 
importantes allianças rejeitou 
para a Igteja. A "Action Fran
çaise", o nazismo e a "pblitique 
de la main tendue" foram tres 
exemplos clarissitnos d essa 
orientaçãó intransigente. 

Nestes tres êãsos, deu-sé 1tma 
tentativa de ·catholicos mal for
mados, de realizarem a seu mo
do a política · de cooperação do 
Papa .. / 

Quando Pio XI subiu ao Thro
no pontifício, encontrou, dgpen,
dente de soltição, o gravissimo 
problema da "Actibn Françai
se ". Essa corrente monarchica 
francé;a, chef'iada por dois intel
lectuaes de grande valor, Dau
det e Maurras, apresentava um 
bellíssimo programma de re
construcção social, em cujos 
itens se podiam discerni!' varios 
principios catholicos, applicados 
com incontestavel genialidade 
aos problemas francez~<i. Assim, 
pois, havia muitos pontos do 
contacto entre essa corrente e 
os calholicos. Por outro lado, 
seus chefes; pessoalmente rela
cionados com altas personalida
des catholicas, não cessavam ·de 
reiterar sua sympathia ao Oa
tholicismo, e deixavam entrever 
uma situação lisonp;eira para a 
Igreja, caso a "Action Fran
çaise'.' vep.cesse. E' certo que, 
por outro lado, muitos erros 
doutrinarios se poderiam assi
gnalar no programma da Action 
Française. Mas não seria prefe
rive1 cooperar com esse movi
mento a guerreai-o? Não seria 
melhor conquistal-o do que com
batel-6? Não. seria mais vanta
joso apoiaf° seus chefes (ambos 
agnost~côs). para attrahir assim 
a ·suif syrrii:)àthia e depois con
vertel-os <:drnmediatamente ou 
ni'E~S!Xl() ci~iMdo já tiv~ssem gal
gado· o poder? Mmta gente 
achou ;que·::1>im, e affirmou que, 
assini:'.agiri:ao, estava .. de acc9rdo 
o.oro a. po}itica de ·cooperação 
pi;-egadi p01:. Pio XI. M~s 'Pio XI 

, achou'que:·:nãó. Conderiiúou, !)Ois 
o movim~j:itq, seus adher,entes, 
seus cooperadores, e até os lei
tores de sêus jornaes. A' mão 
que a Action Française lhe ex
tendia, Pio XI julgou não de
ver corresponder senão com um 
golpe. E esse golpe foi duro e 
certeirô ... 

Veio depois o nazismo. Pio XI 
apregoou a lucta de todos os ho
mens crentes, contra o commu
nismo atheu. Entre estes cren
tes, surgiu Hitler com um movi- . 
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. ! mento de T-ef'Jfüuração·nacitmal e 

espiritual ( ?) que empolgou 
muitos catholicos ú testa dos 
qua-es o tristement-e famoso Von 
Papen. Emquanto tal lhe con
veiu, o nazismo guardou algu
mas apparencias de sympathia 
para com a Igreja, e chegou a 
offerecer a Pio XI uma bellissi
ma concordata que este acceitou. 
Mas, tendo reconhecido á Igr-e
ja todos os seus direitos, e jul
gando ter com isto feito um im
menso favor ao Catholicismo, 
Hitler começou a combater a 
este com audacia crescente, em
quanto, por outro lado, se pro
clamava o campeão da Chris
tandadc contra o communismo 
atheu. Assim, pois, se, por um 
lado, elle prejudicava a Igreja, 
por outro lado elle continuava 
a lhe offerecer uma cooperação 
contra o communismo. Muitos 
catholicos julgaram qu-e, a tro
zo dessa cooperação, poderiam 
continuar a auxiliar e apoiar Hi
tler, ou, ao menos, a cruzar. os 
braços e fazer ouvidos moucos 
diante de todas as investidas 
deste contra a Igreja. Por isto, 
em não poucos circulos catholi
cos, emquanto as boccas se es
cancaravam para bradar contra 
o commusismo (aliás cotn toda 
a razão), os ouvidos se fecha
vam pertinàzmente para não ou
vir as censuras feita,s ao nazis
mo. Praticamente, as coisas se 
passavam co:tno se o nazismo 
não fosse inimigo da Igreja-. A's 
suas diaftibes, se respondia cbm, 
um silencio systhematico: é que 
cumpria aproveitar sua coopera,. 
ção contra o communismo. Mas 

. Pio XI achou que não. E em 
uma maravilhosa Encyclica que 
é das mll,is bellas que ümha es
cripto, deu o brado de alarma 
contra o totalitarismo das direi
tas, que flagelou sem hesitação 
nem falso sentimentalismo. .·. 

Finalmente, os cotnmunistas, 
· percebendo que a lgreja nií,o se 
alliaria nem se escravisarfü. ao 
totalitarismo das direitas, pro
curaram, por labios muitas vezes 
catholicos ( ! ?) uma alliança 
com a Igreja. Elles "extenderam 
a mão" á Igreja, na expressão 
typica da imprensa esquerdista. 
Entre catholicos e communistas, 
cumpria fazer uma alliança con
tra o nazismo. Muitos catholi
cos ( ! ?) acharam que sim. 
E apertaram essa mão. Mas 
Pio XI achou que não. E que
brou por meio de uma inflexivel 
intransigencia, as loucas espe
ranças dessa illusoria coopera
ção. 

Corrio se vê, o problema da co
operação é de uma difficuldade 
por vezes desconcertante,' e, no 
emtanto, cada um de nós esbar
ra com elle na experiencia de 
seu apostolado quotidiano. Mes
mo dentro da pequenez de nosso 
raio de acção pessoal, quantas 
vezes surge diante de nós uma 
"main tendue", um "protector" 
pagão da Igreja, um individuo 

. amigo de conciliar alhos com 
bogalhos, rotary com maçonaria 
com protestantismo, com nazis
mo, com communismo .•. e com 
Catholicismo? 

Se um[i formação profunda 
não tiver esclarecido e prepara ... 
do os catholicos, quantas e quaes 
defecções estarão ainda á sua 
espreita pe1as curvas sinuosas 
dos· caminhos do mundo pagão? 

Em ultima analyse, não foi 
assim que começou a decaderi
cia espiritual de Vo:µ Papen e 
de seus innum€'ros sosias espiri,,. 
tuaes espalhados pelo mundo? E 
quanto tem isto custado á Santa 
Igreja de Deus? 

. * 
D;Ixo esta pktgunta cfonfiada 

á argucia dos leitores, reservan
do-me para d~senvolver nova
mente o assumpto no proximo 
· numero, investigando os razões 
dos gestos condemnatorios do 
inesqu,e,civel Rapa Pio XI. 

u;u ERRO A SER CORRIGIDO 

o catholico deve ser· não ape
nas uh1 subdito disciplinado das 
autoridades constituidas, mas 
um collaborador effl.oiente da. 
obra que os poderes publicos de
vem cmprehender pelo bem 
commum. 

Este espírito de collaboração 
dlscipl_inada é in<:ollli?iitivel. com 
os prÜrldos de opos~o syste
matica bem como com o habito 
pernicioso, dos Iouvorel? incon-

1 

dicionaes a tudo que a admi
nistração publica realisa. 

Pelo contrario, a ~}laboração 
catholica com a,:,autoridade deve 
comportar'. tambem a indicação 
de possíveis fa4tas serem soffri-. 
das ou remediadas. 

Nesse espírito, já tivemos oc
casião d!:! elogiar. mais um acto 
do actual interventor, e temos 
a offerecer hoje algumas obser
vações, 'que, se, pôr um lado ac
centuam uma defficiencia real, 
dão por outro laào, uma. optlma 
opportunidade ao governo, de 
exercer sua acção moralisadora, 
em beneficio da · população. 

Nas numerosas manifestações 
levadas a cffeito por occasião do 
prin1eiro ànniversario do gover
no de S. Excia. o Snr. Adhemar 
de Barros, entre varios outros 
festejos figurou uma paràda es
portiva, organizada pelo Depar-
tamento de Educação Phys!ca 

do Estado. 
Em geral, as paradas espor

tivas reàllzadas em nosso seculo 
caracterizam-se por um Iamen
tavel espírito- de despudor, intei
ramente condemnado. Neste par
ticular a passeata do Departa

. mento foi prejudicada quanto· o 
seu significado moral, com a. 

présença' de moças vestidas de 
pequenos cà2ções, sendo de no
tar que nada havia que exigl&se 
tão exígua indumenta.ria. ' 

Já vemos que se nos vae rés. 
ponder da parte de certos es
portidas ultra-modernos. Dir-se
á que a vestimenta não passa 
de um preconceito, e que é per-

feitamente possivel diminull-a. 
e até illiminal-a, sem se ter em 
vista sinão a esthetica e nem um 
outro sentimento menos delica
do. Essa resposta é de uma hy
pocrisla a toda prova, e não pode 
ser tomàda em consideração pe
lo actual gorerno. ê. facto é que 
todos os pàrtiderios do nudismo 
total ou dissimulado são tambem 
a favor de uma certa moral 
elast!ca, de urna desenvoltura. 
impropria nas relações soc!aes, 
maximé em se tratando de pes- · 
soas do sexo feminino. O que cl
les pretende no fundo, é estabe-
1ecer uma facilidade vergonhosa, 
recoberta de falsa lnnocencia. 

Cada epoca tem o seu tabu\ 
O seculo passado conheceu o do 
palhaço necessariamente triste 
e do poeta irrefragavelmente 
tuberculoso. Hoje, vigora o mais 
absurdo .delles o da virtude ne
cessariamente hypocrita e do 
vicio leal. Nestes nossos tempos 
viceralmente mentirosos, reina 
o mytho da lealdade. Cbega~se 
mesmo na apreciação de muito 
livro ou de muito escandàlo so
cial, a affirmar ~sta supina idio
tice: se a:lguem tornar publicas 
as mais vergonhosas acções, 
ainda será chamado leal, e mui
ta gente boa e adiposa irá sen
tenciar gravemente: 

- Sim. fulano não deveria ter 
feito tal · cousa. Mas façamos 

lhe justiça, foi de uma grande 
lealdade! 

E a (grande lealdade) do sem 
vergonha irá tornal-o ainda 
mais considerado . 

Infelizmente a esse estado de 
espírito não foi lmpermeavel o 
Departamento de Educação Phy
ca. Isto na melhor das hypo. 
teses. 

Porque não queremos crer que o 
que, se tenha propositalmente 
em vista, seja o achincalhamen
to moral da juventude, obra com
mw1ista e satanica, imposs!Ve'l 

de existi!; num paiz como o nos
so, que repudiou offlcialmente os 
cótnmunistas. 

De qua-Icjuer forma:, urge uma 
solução. conscientemente· ou não, 
o facto ó que o Departamento 
com a sua orientação actual, é 
simplesmente nefasto • aos inte
reils\)s n:i.cionaes. E isso não pode 
continuar. 

Dadas as numerosas declara-· 
ções éfiíanádas das mlifs' altas 
espheras officiaes, a respeito dos 
propositos chrlstianisadores do 
Estado Forte, te.mos o dever de 
esperar que estas considerações 
sejam tomadas na devida cÓnta 
imprimindo-se ao .Departamento 
de Educação Physlca uma orien
tação que evite doravante factor 
tão deploraveis, com o que terá. 
conquistado o governo um real 
e concreto titulo de penemeren"'. 

americanismo. J.lus .nr este nin-
_K,Ue.~ {le Jp!eres::1~·· 
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U fxma··- ttevmom Sr. 9is~o -~~ Barct escreve ao l(GIONARIO Hepac· olan XAVIER 
Em sua ultima cdiç1l.o, 'teve :ttrn,a, prestando-'ine o apum · ae 

l> "Legionario" ,a, felicidade de sua autoridade em mais de Um{!, 
,communic'ar aos seus leitores a sit.u-a;-\:ão <lelicada, quiz o "Le
benção es.p~cial que o Santo Pa-. gion,a;rio" honiena,gear aquelle in
tlre Pio XII, gloriosamente ~·ei- signe,._Prelado, env1e.ndo-lhe se_~ 
nante, enviou a -esta folh-a ,por ultinio baJ.ancete, bem como 0 

meio de Sµa Eminencia, o Car-.' ,1,ela:torio dos :trabalhos ultima

A essa filial e affectuosa ho-
·menagem, respondeu S. _Excia. 
Re.vm,i-. com a ,bellissima -carta 
qu~· transcrevemos abaixo, ce.r
ta. esta q

0

Úe.' ,reflectc todo o ze
_10 àr~Í'~nte e a lfe.nerôiidade ef
füsiva do -grande co_N.,_ção -· de 
r'{ue,m a, escreveu,, 

á base de alcachofra 

O remet110 qiee cuf!a as molestias d.e .. FIG~lJO 

deal-Ar-cebis.po do Rio de JÍi.~· · ·inente realizados. 

JJ.eiro. "Meu caríssimo dr. Plínio. 
u mo 

Essa alta distincção, cujo 8ig- Laudetur Jé-stls Christus. : 
nificado é 1)articuJinmente ,dfgno E' bem o que se póde dizer do nir imagens m!mOsal' >é expressi-

_- dc nota, ,pot· resultar ·de um ges- Recebi sua attenciosa cal't1!: relatando- os vrabalhos do "LE- admiravel livrinho do Revmo, vas do jardim_:'cujas mires elle 
üIONARIO" e o estado de serrro:.,-a __ ffi_,·1,1a e prosperidade da Sociedade "' 

to absoluNl-mcnte expontaneo do ~ Frei Angclo Maria do Bom Con- vae colhendo'. para plantar nas 
conforme o ultimo balancete, 1iublicado no Diario Official. Sou sus-

grande Cardeal br-asilciro, geS tº 11aito para dizer que sua caYta e o relatorio encheram-me as me- selho, "Pelo Jardim dos Anjos". 
€ste que o "L.cgionario" l'lão ou-
saria, es-peiar e 1J1Uito menos so- elidas. Entretanto, posso asseg;;rar-lhe que sou immensamente sin- A "Sociedade Particular de Im-

cero en'()!anc!o-ll!e meus p.,,robe~,:-: n:iinhas bençãos e minha firme prensa Catholica" aêaba de 1103 licitar, constituiu· ,pal'a guantos esperança cfo que, num futuro náo c11sfa_nte, o "LEGIONARIO" ve-1 
redigem,.-, leem óu a,noi::i m esta · · · dar a 6 "- ediç" d 1 fer!d bl · nha a ser o nosso diario ca.t!i.il_Hc_o. Elle triumphará. porque não , ao a ·e a O . •0

~, 

folha, um premio laÍ'gulssimo da 
'f , nasceu cfo um improviso, não surge de uma convenção, não appa- publicada pela primeira vez ar,ó"> 

Providencia qi:w·.-.nos deve servir · 1 
rece como portador de uma ,bandeira passageira, mas chega á arena um retir0 pregado pelo aulor _ás 

para estimulo e alento na dura. 
cruzada d-a imprensa catho!Lca. elo combate c?~ _ a cicatriz c?lhida _nas Iuctas, com a yontad~ pro- Filhas de Maria., 

vada nos sacrific10s, com a fc !Humlliada cle~tes logos annos de pre-
E' realmente um livro cem:> 

poucos! Bem poucos, infe!i?men-

Depois de nós ter fvorecido paração. O dr. Pllnlo canhece de sobejo o Interesse com que acom
com tão explf nd1d0 premio, quiz r,anho as Iuctas, as er,peranças, as alegrias, as dece11ções, a~ trlste-
8· Providench galardoar esta fo- zas do "I,EGIONARIO". Ignora porem os clamores que di:irla-
'h · b - te, são os l!vros que fazem a a1)0-
• a com mais uma cnçao pro- mente dirijo a Deus i;ara s:rn â,jucle a esse pugilo de rapazes, devo-
veniente d-a Hierarch!a Ca:tholi- Lmdo-os cada vez mais a Christo e á sua Igrnja. · logla da vir~udc, da pureza, &o-
ca. Agradecendo-lhe a carta e as bôas noticias, rieço-Ihe qne reco- brctudo da, grandezas d'.l virgin

, Sempre lembrado do interesse ·1;a e transmitta a todos cs moç.,s do "LEGIONARIO" minhas ben- dade, com tanto v;g.::,r e esclare
affcctuoso com que Sua. Exccl- çàos, minhas felicitações e tambcm minhas 1mbres orac;:.ões. Aos pés cimento. Dlfficil é tambcm cn
Jencia Reverend-issima, o Senhor do Santíssimo Sacl·amento, diariamente, sou um obscuro mas in-
Dom José Gaspar de Affonseca cançavel opera.rio do nosso querido "LEGIONARIO", contrar quem use um eslylo de-
e Silva, acompanhou os traba- Do servo e amigo cm Nosso Senhor. licado e florido sem cahir 1t1go 
lhos e o desenvolvimento desta JOSE', BISPO DE BARCA nos rebuscados sent!men\~I),, \'a-

'l Itanhaen, Villa E!dra, 2 d.e maio de 1939 ". sios de todo o sentido e "a for-

!
~~, tiori" d8 toda a esplritnalldadc. 

Oculista ~111tfüif11111111ri111111111111ci111111111111tllllllllllllltllllllllllllltllil!lllllllltllillll!lillillllllll:llllltllllllll!ll11Clllllllllllll~ Pois 
O 

Revmo. Frei Angelo 
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~~~:ir e u;at~~:~:~ 
- - brc tão importante assumpto, re-

~ fERNOS em Cascmiras nacionaes e extrangeiras t 

alma::s dos ne1s: - Lyr!os de an
gclica e virginal pureza; Rosas 

do mais fino Amor Eucharistico; 

f elegantemente executados- 1 sob motlida cm :f i 10 l'!!ESTAÇõES •; alteração do preto t O Que foi a grande concentração das. 
Filhas de Maria 
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Festivamente 
da Parochia d{e- ião 

S. Excia. Revma., o Vigário Capittdar da Anihidiocese, prôcedeu 
das novas installações da Matriz da Moóca 

á 

(Conclusão di.. 1.'' pag.) 1 nhoras Catholicas, no Restau
cido o suffragio da a1u,a. de S. rante Feminino, A's 15 horas, n; 
Excip.. Revma. o Sr. D. Duart-e Salão da Cu ria Metropolitana, 
tificado de Sua Santidade Pio desenvolveu-se uma sessão de 
Leopoldo e Silva. e o feliz pon-· estudos, tendo usado da pa.Iavra 
XII, -sendo esi!a a 1.• Concentra- o Revmo. Pe. Assistente da Fe
ção das ll'H11âs de Ma.ria reali- deração Mariana Feminina e um 
sa:la depois de .,.sua coroação. membro <la sua Directoria, sen
P,cl!L I.rtederação · Mariana :wifrni- do logo após, apresentado um 
n!n'à fora:m,::·."e~.,,;iados teleg;;;lí>m- prog-r-amma recreativo musical 
ll'lfuS e, s. min. o ·Sr. õa.rdea:r-:ri:>: .;por-,uma Pia União federada. 
El~~f$.tiâo Leni,e/s'ii.udan~f--O :p~la ·>.o/preparo espiritual da Con-
s~ volta á terra brasl!e-lra; ae>;·:·centração,:-que este anno teve 

bencãó . .,,Sr., '.1']'uncio Aposto1!co, .pedindo· um cunhc/··intclramente recolhi-. 
~ ben:ç~os pa~·a_,;~s Filhoo de M-a- cj.o e ,piedoso ,pelo lucto recente 

~s morador~s do -populoso e 1 - "Conforme é do conheci- o R-evmo .. ; P
0

e. Scbasti~o Maga-
rip., dá ArcI:11d1oeesc e a· S. Excia. 'da A-rchidiocese, foi feito ;pela 
Revma. o Sr. D. José Gaspar de Adol'açiío collec't-iva de -perto de 
Affonscca e Sl-lva, como preito -um milheiro de marianàs illa 
de .gratidão pelos serviços .pro·s- Bédc da Exposição Perpetua, e 
ta,dos á Fed-ere.ção durante lon- -pelo brilhante tríduo ele confe

ci:avos e J~smíns da fervorósri. 

préce:;);:f~~~~il' ele profunda hu~ _ 
.ni!ldà:cté'·-,_ de qorà:ção; tndo;:)sto 
: :êircÚmd~t,::: p;;ios Myosotis · · · dll.ll 
\erdades '~ternas.,, . 

::-:-· Suas considerações sobre a'·_cas-i 
tidade virginal, a castidade:?/ pe.; 

nitente e a castidade matrimo-', 

n!al prer::lsam ser conhecidas por' 
todc.~. ,):li:; infelizmente a igno~ 

ranc::,. cm t0rno do assumpto é, 
das maiores e das mais ruinosas: 

Para praticar a pureza, é_ prei 

-.ciso amai-a e não se póde:amar'. 

aqulllo que não se conhece. Pof. 

isso, o autor termina dando '.' wn:: 
bom conselho", que é o de se fa,,.i 

zer a leitura do Evangelho para' 
que possam desabrochar no . @<. 

ração a Rosa do Amor, o Ly.ríÔ 
da pureza e a Violeta da. buznil,. 
dade. 

Nada mais necessario, em nos~ 

sos dias, do que se düfundir o e<>
hhec!mento do Evangelho, e do 
Catecismo. Ahi é que estão:'()$ 
princípios fundamentaes de to'dai 
a vida cath.olica, sem o que/ne--'. 

nhum valor teem os mais 'ed~va-; 

dos estudos, como os que:; se gos• 

tam muito de fazer hojf e.tnbÓ~ 

ra deixando de lado d{CÔ*eéfJ 
mento do que deve constti:i:dr • 

base mesma de taes estudos. · 
_,-r•• •• • 

"Pelo Jardim dos Anjos••· é um; 
l!vro feito para figurar na biJ 

bllotheca de todo o lar::catholico) 
.. -:-:.-·.,·. ·1 

A grande dissolução da soi;.le4a·.; 

de moderno. é o resul~d; cÍ~::-~ts..' 
aggregação da familia, pror6c~dái 
pela falta da castidade. N~t··~...1 
lações entre os conjuges e mil 
educação dos fllll.os, é. p~1so: res-., 
taurar -~ perfeição 'cta/virtucir·e} 
da pureza levada ao mais alto 

.·. :;..: -· .. ·. . . ·j 
grau cm que ella ~eve ser:,prat1-' 
cada por cada.', um, cont9rme a 
seu estado de vida. 

Jaborioso bairro <la Moóca, vive- mcnto :publico, realizou-se nos :hães. A ~esa da S. êommunhão 
1·am, a 20, 21 e 22 do ultimo füa,s 20, 21 e 22 do mez de Abril c•iteve corlÍÍ'Ôrridissima, chegando 
mez, hor-a.s de intenso jubilo. E' r-rnximo r.;assr,.do, as festivida, a -ser distribuiria· cerca de 1.000 
(JétE', ne.quelles dias, se comme- dcs cte commcmoração do 25, 0 communhões numa só missa. V-a.
nicrou condignamente as bodas ,.•!rniversario da Parochia. \·io,; fieis que ha muito tempo 
<if :prata da Parochia, -· J<Jstas festividades, entrctan- ,1fto commungavam, nesses dias, 

gos annos. renc!as desenvolvido -pelo Revmo. 
Fol approximadame11te de 500 Conego Dr. Emílio José Salim, Fecha-se o livro com unia· cha,~ 

o numero de Filhas de Maria elo sob O thema "Ideal da vida da ve de ouro: diversas ·.oraçõé;, en• 
o movimento de fieis áquclle to, deveriam ter sido realisadas numa tocante demonstração de 

remplo foi reálmente digno de cm flns do nnno passado. Mas, l fé, receberam a Jesus Christo. 
nota. Para que se tenha um,~ c0m a morte do ~1uclcsis:iimo Ar- - A' benção das n_ ovas instai
ideia dessa romaria levada a cf- ccbispo Mctropohtano, que deve- !ações foi procedid-a por s. Excia. 
feito na Matriz de São Januario, ria proceder á benção das novas H.,ivma. Monsenhor Martins La
b~.st·a que se diga que cerca de installaçõcs, adiei, então, aquel-
1.000 ,communhões foram distri- hs cerimonias para á fcsh que <!eira, Viga.rio Capitular. 
buidas, numa só missa. cleveria se realizar -por occasião - No ultimo dia do tríduo con· 

Chegando ao -conhecimento do dns hA,hs ile nrat-1.. 'tamos com a ,presença á missa 
- Realmente assim procedi, e, 

"LEGIONARIO", nilo titubeou á. c:us iocistas de -ambos os sexos, 
reportagem <lesta folha e:1n se g:,;...ç~::; a Deus, creio que ns 

c,,mmemorações a:ttingiram o seu o· <1ue deu gr.aJ1de realce á nossa 
pr,r a campo, á procura de novas f,,sta. 
informações. Ninguem, .portanto, fim. De facto, foi grande o nu-
n:ais credenciado que o vigário nwro de fieis que esteve presente 

cJ__,_ Parochia, Pe. Antonio Aríet'te neste templo. 

- Devo tambem salientar e 

presença d o s Barnabitas d e 

interior da Archldocese que com
pareceu, tendo -sido toda a hos
pedagem gentilmente offerecida 
pela Dlrectoria da. Liga, das Se-

Filha, de Maria; divinizar a .pro-

pria natu-reza, !Para viver e -ir
radiar a vida divina'". 

tre as quaes . uma "fo.·mula dW 
consagração a M;ar!a com voto d( 
virgindade". 

1 renova~ão espirituar dos 
estudantes de São Paulo 

poderia satisfazer as possas crurio- _ As festividades constaram Sfio Roque, que muito nos a.Ie-
sidr.des no assumpto. O P.e. Anto- I 
nio Ariette já ha cerca de 6 an- de um tríduo: de manhã missa, grou, pois essa greja :pertenceu 

COMMUNHõES PASCHOl;\.ES DE UNIVERSITARIOS E GYMNASIANOS' 

nos vem exercendo; com lnexce- sendo no 2.º dia communhão ge- muito tempo á nossa Parochia. Realizou-se no dia 26 de Abril 
divel proficiencia o cargo de vi- ral e á noite reza, fa.zendo-se ou- ~endo que agora foi desmembra- a paschoa dos Estudantes de nos-
garlo daquclla Parochla, Basta se a'a". sas Escolas superiores. 

, ir então com grande successo F 1 did d t 'd 
diga c;t:e neste curto lapso de =============================== o prece a e um n uo pre-tempo, conseguiu construir gran- paratorio na Faculdade de Direi-
de parte c!a actual Igreja, ainda A S . I C h 1 · _ to pregado pelo Revmo. Pe. Fellx 
em phase de construcção. Sob e ç ar, o o e Ia a t o I e a de Almeida, S. J. 
suas vistas foram construidos: 3 · 

1 
No domingo, dia 26, ãs 8 ho~ 

grandes naves, a fachada e o ba- ras, na Basi'lica de São Bento, 
ptisterio, relevando notar que esta Por iniciativa de s. Excia. l vina e á acç1lo social em todas foi celebrada uma missa por Sua 
uaima dependtcncia já se encon- Revma. n. Paulo <le Tarso Cam- cidades, villas <ci lugarejos cio Excia. Revma. D. Domingos Sche
tr~ completamente terminada, pos, a diocese de s,w'tos conta lito'.·a1 pertencente á diocese. Ihorn, Abbade de São Bento, du-

Portanto, murto feliz tem 8ido com uma -modelar organização Dirigidas ·por sua. chefe - .Anna rante a qua1 os univ~rs!tarios 
at,3 o pre8ente, a gestão de S. de acção catholica, a Secção de Maria ·de Sampaio Freire - e.s quasi que na· totalidade approxi-

paschoa dos gymnasianos promo
vida pela "J. E. e." 

Houve tambem uma assembléa 
sob a presidencia do Revmo. Pe. 
:ó. Polycarpo Amstaldeu, O. S. B., 
e onde falaram André Franco 
Montoro expondo a finalidade o 
a necessidade da Acção Catholl-

ca e o snr. José Gustavo de Souzà 
Queiroz presidente da "JEC" em 
Sao Paulo. 

A reunião encerrou-se com pa4 
favras de D. Polycarpo de lnci
tivo aos jovens e applausos á de
monstração publ!ca de fé que ·• 
Paschoa representa. 

INTENSIFICA-SE A PIEDADE CA.• 
THOLICA NAS FILEIRAS>-DO. 
• • ~- ,J 

EXERCITO SUISSO 
Revma. Caravanas" da F. M. Feminina caravanist.a.s ,possuem, alem do maram-se da Sagrada Mesa. 

s. Revma. rteve os •srguintes Trata-se ele um grupo numeroso lndispensn vel ,preparo religioso, Realizou-se após, uma assem- O valor de um exercito, segu- poderá a Suissa. contar paza ili 
ralavras para com a -reportagem ele Filhas de Maria que se de- conhecimentos de hygicne, para biéa geral da "J.U.C." presidida rança de uma nação nos tempos lucm contra lll'li:•};ll'oiravel adversa
do LEGIONARIO. : dica á ,pregação da ,paJa.vra di- maior eficacia de sua .acc;ão so- pelo Revm_o. Pe. Geraldo Proença que correm, reside na formação rio, que seria não tlll1 ln~ pro-: 

eia! em uma zona onde ha ma- Sigaud, s. V. D. com o assistente moral de seus soldados. E essa. priam@.te, de sua patrià;.· mas 
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o 
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laria, comó o litor.a.l. ecclesiastico da "JUC" D. Paulc formação só é posslvel, com uma 'princi$lê.lmente da religiãi:i 
Essa modelar organização já Pedrosa, O, S. B. 1 base religiosa segura. E' a religião 

percorr~u 10.497 kms. visi~a,ndo Apresentaram os relatorios de QU~ dá _un:8: ~déa clara d~ verda.-
30 localtdades varias vezes. l 1938 pela Faculdade de Direito O ?e~o s1gmflc,.c!o da patrm, w;na O f unecionalismo Catho-

Foram encaminhados 7 doen- . . 1dea despida dos exaggeros das 1· I' • 
1 d M d I R b to M 1 1co, rea 1zara sua pas .. t.es á Santa Casa de Santos, mr- pe a e e IC na, 0 er e a- ideologias modernas, quer na sua 

dicados 23 distribuidos 27 vi- academico José Pinheiro Cortez; destruição como deseja o com- choa no proximo domin~~ 
dros de m;dicamentos " submet- regno e pela Politechnica, Felippe munismo, quer na sua demasiada · 
tido 1 doente a 'intervenção ci-
rurgica. 

Ao lado dessa activida.de so-
eia! devemos lembrar a creação 
de varias Pias Uniões, forman-

J do assim inumer.as Filhas de 
Maria em todo o litoral. 

Vemos .por ahi que a Acçã.o 

Catholica. é tambem um movi-

monto de ,inestimavel akance, 

,.social, levando aos necess-Itaclos 

:a. .paz do espirito e do corpo. 

Franceschini. exaltação, como insuflam os dlc- A communhão pascal dos~e-: 

A seguir falou o dr. André 
Franco Montoro que expoz as fl
na'lidades da "JUC" e apresen
tou um relatorio geral dos traba
lhos realizados durante o primei
ro anno de apostolado da "JUC" 
de que é presidente. 

tadqres da direita. clonarios publicas catho!licos · de . 
A· Su!ssa; ·cuja situação no qua,

dro europêu é perigosa, conta com 
um exeréito forte e discip:Unado, e 
onde o catholicismo predomina. 
Ainda agora um jornal de Fri
burgo, commenta o augmento da 
assistencia dos militares ás mis

Estiveram representadas por es- sas dominicaes, 0 que é um indi-
ta occaslão cerca de 18 escolas I ce do augmento de piedade entre 
superiores. os soldados suissos, e portanto 

--- de sua elevação moral. 
A l.'' de Maio realizou-se a Só com um exercito catholico 

São Paulo, será effectuada na Ba

silica de São Bento, no proxfmO! 
domingo, dia 14 do corrente. 

Como preparação a tão solemne 
demonstração publica de fé, ha-. 

verá na mesma Basílica, um trt
duo de conferencias, nos dias 10. 

11 e 12, ãs 13,16 horas, pelo Rev. 
Pe. Pedro Gomes, M. D. Viga.rio 
da Igre~ e'" bH1 



_ .. _ 
t.;EGJON ARlO 

T-RAGEDIAS 
Í::' • . IIJ 

Graçe,s ao valente "Der Deut- · · ·· aberta. Disse-se ha tempos que, 
eehe Weg", de 26 de Março ,p.,p.. Frei Pedro SINZIG,· o .. F. M., no caso da demissão de Schacht, 
em nad'3. menos de 40 ·paizes es'tá. e ao Relch ,só ;restarl&m dois ca-
sendo divulgada a seguinte des- minhos: o da inflação aberta e 
crLpção da "Tragedia na. Tche- Frizemos, porta.nto: se logo as necessaria a intervenção dum a ·extorsão ,de fortes sommas de 
que-Slovaquia" que, ,portanto, é :primeiras comMnações só· .se fi- medico; elle recusou, 1.)0rém, .sua. dinheiro a, de'terminadas classes. 
justo ,seja conhecida tambem no zeram sob 1_)ressão c ameaças, asslgnatura, pelo que novamen- Ambos os caminhos foram esco
Brasil: tu<lo quanto nellas se baseia e, te usaram de ·pressão, até elle, lhidos ao mesmo tempo. Os ju-

"Jfoi riscada do diccionario po- mais tarde, foi baseado, é con- pelas 5,30 da madrugada, não ter deus remediados que foram obri
iitico a Tcheque-Slovaquia, em- tra o Direito internacional; tudo, mais forças. Cahindo sem sen- gados a entregarem Wº governo 
bora ·a soberania da cruz swas- então, o ,protectorado, a occupa- tidos, der.am-lhe mJeções pi,,ra 20% de sua fortuna ( !), muito 
tiCll- não ,seja reconhecida ,pela ção militar, etc., é uma arbitra- volta-r em si. Foi assim que, co- ás occultas receberam ordem de 
Inirlaterra,. França, Amerlca do riedade, feita •para ·Criar ,uma mo homem quebrado, assignou pagar o duplo: 4.0%. E como não 
Norte e Ruasia. os nazistas já base pa.ra outros fins, mais am- as CODlbinações amlgaveis, en- chegou ,para os cofres insacia
escolheram, na pessoa <lo sr.

1 
pios; ~ feita -por ea.us"a dos ·r!· 'tregando ,seu paiz á. -cruz swas- veis de BerHm nazista, extor

. von Neurath, um protec'tor ou, cos thesouros do ,solo do novo tica, sempre convencido que, quiram-se-lhes e.s joias, objetos 
si quizere.m, Jogartenente, e territorio, ,por causa de sua ln- deste ·modo, ,preservava o pa..lz e de ouro e prata, etc. Hoje, o ju
tllil,ndaram Buerckel, Henlei.n e dustria bellica e ;pelo maior ,pres- o ,povo de impiedoso bombar- deu que ain<la vive no paraíso, 
funccionarios allemães para a tigio da <:r.uz swasti.ca. defo .• " como Hitler ·chamou a Nazi.Jan-
Bohemia, resp. a Moravi<1,, on- Que :não se :t,ratav.a de nego- dia., ,póde ter um relogio de ipra-
de elles serão os verdadei-ros · ciações e sim, de impos,çao, AINDA A TCHEQUE• '. ta, mas· não de ouro; 1 faca, 1 
donos. 1 a.caba de ser contado pelo Da.ily SLOVAQUIA garfo e 2 colheres de prata, 

Já. se alojaram tambem os !PO· Telegraph: O ministro tcheque nunca mais, -e sendo a familia 
iiciaes <le Himmhn, vendo-se, em Berlim teve que communicar La Croix, de Paris, conta <JO- numerosa, :nem isso. 
pelas noticias de innumeras pri- a ·s_eu governo que, em B_erlim, mo a. Nazi!andia incorporou a Os cofres não ·Se encheram. 
sõés, que, ·por sua vez, começa- se Julgava ut1! que o ,pres1de~te S!ovaquia. E' ·uma hi.gtoria an- Rodou, então, a maquina. de 
çaram O trabalho no paiz que ai-, Hacha .e o m'.mstro do exter10r tiga., ,pa·recida, <:om aquella que, -impressão, fazen<lo dinheiro e 
legam . "proteger". A Slovaquia fossem .a Ber_llm para conversa- nas ultimas horas, se desenro- criando o que é peior do que a 
será._ como diz a imprensa al- rem. Re~cl~Hdos .'com ~odas as .Jou em redor de Schuschnigg: peste: a inflação ... Será inven
lemã _ uma especie de dominio, honras i:n,illt':1res, 1mmed1atamen- Durcansky (o Seyss-Inquart da ção nossa, exagero ou até in
e. exemplo <la <:arta constitucio- te depois tiveram a sua mais Slovaquia) mandou ai> "Fuehrer" venção? Não: o ,proprio Banco 

. . alta humilhâ.ção. um telegramma., assigna,ndo-o do Reich confessa-o em ·seus re-
nal franceza :para a Tumsia. A E com o :nome do presidente do centes relatorios. O dinheiro-.pa-
j ulgàr, 1.)0rém, ,pelos commenta- A folha ingleza ,continua: n-
rios ,dos jornaes, a Allemanha trando Hacha na sala de confe- ministerio Tiso. .pel subiu, no ultimo anno, de 5,2 
offfoial a.dmiro.-se que 

O 
mundo, 2:encia da Chancela,·ia, encontrou Na ·noite de ,se.bbado ,para do- bilhões a 7,9; o total dos valo

em particular as grandes poten- na mesa O documento, ,com cu- mingo, tres autos allemães atl'a- ~esmeami·s <:diercu
10

Ia. ção de 7,2 bilhões 
· · t d eria entregar vessa.ram o Danubio, parando ~ 

::,• ;~;=;~:eema. c~:
0
;;i0:º~: !~u ª:~ft u~itl:; falou muito atraz da ,ponte deante <lo edifi-

f d - ha cio governamente.! em Pressburg. ~em. 0 roubo, a violação do Di- pouco, azen o ver que ·nao -
• · · t ·a Saltaram 12 allemães, -entre os J'eito e ,coisas semelha.ntcs. v1a mais empo ;para negoc1 -

ções. Os tcheques tão ·sómente quaes Seyss-Inquardt (o aus-

O ouro 'da Austria, ·Saqueado 
:na invasão pacifica ·e transpor
tado ás pressas para. Berlim, a't
terideu ás necessidades de Nazi
Jandia por regular tempo; - o 
da Tcheque-Slovaquia, fruto de 

Nisao, da !Parte da Allemanha teriam que tome.r conhecimento triaco) e Keppler, e communica
(leia-se NazHandia), accentua-se das resoluções tomadas .pelo ram ao ministro Sidor que não 
que tu.do foi feito muito hones- Reich, resoluções irrevogaveis. podia deixar o predio. Insisti- grandes economias, terá o mes-
ta. ··e legalmente. Os governos ,!e- ram. então, ·com elle que, no- mo ,effeito, mas ... as necessida.-Avisara os estadistas tcheques 
gaes de Praga e Presburgo - va.mente, ,solicitasse a .protecção que, ás 9 horas da manhã se
lÍ,$im dizem - pediram á Alle- do Reich e a intervenção de 
~a medidas de ,protecção guinte, Praga seria occupada, Berlim. Sidor ,recusou. Os visi-

sendo incorporadas a Bohemia e . 
(eontro, que.m?); contam que, a Mora via .a.o Relch protector. tantes nocturnos proferiram 
_promettida essa ;protecção, te- Toda a resistencia seria e.niquil- a,meaças. Keppler tratou-o, co-
"-1~- foito i!legociações, chegan- mo um funccionario de colonias 4 ·, ~ !ada sem dó nem .piedade. Hitler 
do e. e;ccordo a;migavel em ,tudo _ conta Dally Telegraph - em 
gu,a;nto, mais tarde, foi feito. seguida a.ssignou O documento, 
Qué .mais os outros .poderiam afastando-se então. 

nem trata um negro. Deram-lhe 
para pensar que não ,só jogava 
sua posição ,politica, mas a pro
pria vida. Sidor, porém, indignaquerer? A AHemanha firmava-se 

tia base do Direito, tendo salvo, 
mais uma vez, a. pa21 na Europa 
Central, mas a attitude dos ou
tros paizes, agora, não ,passava 
de tentativç1, de cercar o 3.0 Reich 
em .sua .. ·evolução, ~~ando~lhe 
um loga.r ao sol. . 

Era pelas 2 horas da madru- elo .replicou: - Façam ,com migo 
gada. Hacha e Chevalkovs_ki .pro- 0 que quizcrem ! .prendam-me, 
testara,m contra a violencia. As- ma.tem-me, ·mas .não farei o que 
signando, seriam ,repell!dos ,pelos j reclamam! · 
;pro:prios conterraneos. Nunca, Os allemães sahiram, batendo 
disseram, uma raça branca foi a,traz de si a ,porta. Alguns :p<'r
·rebaixada, 'Como esta vez tenta- noitaram na cidade; Seyss-In
ram fazer. quardt e Keppler voltaram pa-

des são excessivas; <lahi as me
didas supra depois da demissão 
toma,da por Schacht. 

Inflação - érepusculo dos ,deu
ses. Isso sem falar no foco de 
descontentamento, criado dentro 
de Nazilandia :pela incor,poração 
forçada de ontra raça, dos 
tcheque-slovacos ... ·sem falar no 
telegramma de Roosevelt._. O 
crepusculo começou. 

LITURGIA 

Ep 

São Paulo, 1 de Maio de 1989 

Palavras aos Congregados 
.- ,1 :>'1 . ' ,~ 

Meu Irmão, ,,: 

De todos os 1aoros, de todos os córa:ções cath...__._,, ...<1uenr, 
louvores á e;,<celsa Mãe de Deus, neste mez de Maio. A11socia-te 
a este vigoroso surto de piedade. Si te for posslvel, acompanha 
cm tua igreja parochial os piedosos exerclcios do mez mariano;,, 
sinão, faze-os em casa, mas não <1s del;,<es de forma alguma. 

Já foi imposta pela autoridade suprema da Igreja a' intenção 
das preces do mez de Ma.ria. Armam-se· as nações umas contra 
as outras, querem que triumphe o dominio da força, a razão 
do mais forte é o reino da. Injustiça; intentam vencer e des
prestigiar a acção pacifica e os princlpios moraes da IgreJa 
Catholica. 

Abandonada como quasi sempre pelos poderes temporaes, vol• 
,·e a Igreja de Chrlsto os seus olhares para o céo, mais uma ve:I( 
se prostra. dl-ante do throno de_ Maria, que sempre a defendllu 
e amparou . 

Poucos annos atra.z, estava offieialmente a Igreja em oração, 
pe<llnclo pela paz, no santuarlo privileglaclo de Lourdes. Hoje é 

0 antigo C~rdeal Legado clessas preces que pelas mesmas inten• 
!)Ões ajoelha os cathollcos aos pés de Maria Sa.ntissima. 

Tem confiança, ·meu Irmão. Ainda resôam diante de Denli 
os clamores angustiosos de Pio XI: "Dissipae, Senhor, as nações 
que querem ,a guerra!" Tem confiança, meu Irmão, jilnta ,tnas 
orações ás <la Santa ;Madre. Igreja e espera o auxilio certo de 
11-Iaria., 

Pe. MARIANO 

AO DRAGÃp DE INDIANOPOLIS 
Sob a gerencia. <le ERNESTO CINQUETTI 

v. s. deseja ser bem .servido? Procure conhecer a nossa 
-casa, onde V. s. encontrará artigos domesticos, alumi,nio, 
Jouças, a.rtigos ipa.ra ;presentes, ·ll\ateria:es para construcções 

e artigos .para pintores. ' 
Av. Cons. Roclrlgues Alves, 370~n INDIAN0P0LIS 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

.Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas . .,. 
Biscou tos 

EMPORIO MO.NTENE1GRO. 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R, Luiz Coelho) - Phone ~-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
clistribuldores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

1tol a Em vista disso fizeram-se de
clarações na. Ca.mara Baixa da 
Inglaterra e em outras partes 
!1.Ue não se ;podia falar (em Na
tila,ndia) de nenhum direito, pois 
.11,s <:ombinações feitas, em Ber
lim, com Hacha e Tiso, não pas
saram de imposições; nem lhes 
fôra permittido (a Hacha e 'l'i
so) fazer negociações. E' o que 
aff.irma pessoa, tão cautelosa 

0s mlnistrôs allemães que tl- ra o territorio a.llemão, pernoi
nham ficado, não tiveram pie- tando em Engerau. No dia se
dade alguma. Ameaçaram a <les- guinfe, foram continuacla,g as 
truição, dentro de <luas horas, conversaçpes, emquanto Dur
da metade de Praga por aviões cansky, no mdio, em Vjenna, 
a.llemães, easo não fossem assi- a.tacou rudemente a Slov:i,quia, 
gna.dos os documentos; ás 6 da chamando Sidor ele trahidor 
manhã, 800 e.v10es ,receberiam compra,do ,pela França. 

No .rito romano a epistola pa,ra ceber de ,melhor, ,pergunta Santo 
as Missas de domingo é, <:om Agostinho, melhor ,pronunciarem· 

que Déus nos ouça, não devento!t' 
nos ,contentar em .Jhe expor nos
sas ·necessidades, mas ita.mbem 
ouvir <:om attenção seus ensina
mentos e cumprir ,sua ,santa. Lei• 

ordem de .partir. Os negocia<lores a.Jlemães e.pre-

poucas excepções, tirada das nossos Jabios ·e nossa :pena me
epistolas de São Paulo, de São J~or escrever que Deo Gratias? 
Pedro, de São Thiago, de São Nenhuma :palavra mais ipr-edsa 
João e São Judas. pc-demos dizer, :nem mais alegre 

Para as Missas ele festas, dia ouvir! Nada ha de mais sublime 
é tirada. elos Actos dos Aposto- a inter,pretar, nem mais !Provei
los c dos livros do Antigo Tes- toso ·a ,praticar". 

Cançaram O ,presidente Hacha sentaram aos slovacos o diiema.: 
ao :ponto de, varias vezes, ser ou uma Slovaquia independente, 

em união a.lfn.ndegaria e mone
ta,ria <:om o Reich - ou occu

A epistola é .tambem chama~ 
d~ Iectio, que quer dizer Ucção,. 
f.e1tura, !I)orque, no começo esses 
trechos eram Hdos em voz alta 
e não cantados. 

icomo Halifax. 
tamente), 

pação immediata de Pressburg Para as Missas 

,Mystica Nazista 
Religlão 

e pelas tropas allemãs, e distri
buição a.utomatica do .paiz entre 
a Hungria e a Polonia. 

Nos ]>rimeiros tempos do chris
tianiHmo, para -subt-rahir-se á co
lera dos perseguidores, os fieis 
por vezes se retiravam aos tu
mulos. Frequentemente, sob o. 
,.ibobod!!. -sombria das catacum
bas, o silencio era interrompido 
pE.lo voz i;rave do pontifice, con
vocando os christãos para ouvi
rem a leitura de uma carta que 
o -grande Apostolo 'lhes dirigia: 
- Acl romanos ..• - Aos chris
tãos de Roma .. 

Os monges se . ,saudam com o 
"Deo Gratias" A liturgia repete 
muito -esta formula, que é um 
brado de ,reconhecimento ao Se
nhor. Sempre e em tudo a acção 
de graças ~ um dos fins da Li
turgi~ 

Ha tres observações de Gro,. 
v,,ntus e uma de Vernard so
bre e.s epistolas. 1) As ·epi;tolas 
c'.o São Paulo começam !Pflla pa
lavra Frates, 1.)0rque em assim 

No jornal "Le Flgaro ", DenL<J 

I 
como tal, deve ser Jmgacta, 

de Rougemont aponta na mysti- Em franca opposição ao catho
ca. nazista a adversar4i, da verda- licismo, a mystica nazista, pre
delra. religião. tensamente fundamentada no 

o articulista mostra perfeita- , passado do povo germanico, é vio
mente que o nazismo é, certamen- lenta, oppressora e intolerante. E' 
t.e,. muito mais que uma doutrina pela origem commum, pelo san
polit1ca, que uma technica admi- gue e pela tradição que a mysti
nistrativa; é realmente uma dou- ca nazista pretende poder escra
trlna. da vida, uma religião, e, vlzar o povo allemão com seu fa-

Falleceu o Presidente da 
Acção Catholieà do Esta

do de Alagôas 

N'otlcias vindas do Norte 

:informam-nos que, depois de 
uma fort.e crise de apendicite, 

, tendo recebido todos os sacra-

mentos, e achando-se cer

tado pela familia e por ami
gos, falleceu o Dr. Emllio de 
Maia, presidente da Acção 

Catholica de Al.B,gôas, ex-de

putado federal e jornalista 

brlllha:ate. 

talismo cruel. 

Religião terrivel que se oppõe 
a toda idéa de um futuro melhor, 
que baniu a "esperança", é uma 
religião que não indaga do que 
cres e o que esperas, mas somen
te: "quem são teus mortos?" Re
ligião que recmma rituaes barba
ras, o tam-tam dos tambores lu
gubres, as cerimonias de impre
cação, etc. 

Ha ainda ingenuos que crêm 
que a perseguição religiosa do 
nazismo é um desvio "corrigível" 
do pensamento nazista; em abso
luto, o conflicto é necessario, fa
tal, decorrente da oppos!ção ra
dical, essencial, entre Catholi
cismo e Nazismo. A' fé libertado
ra, á esperança, ao culto de Peus 
.vivo, a mystica nazista oppõe o 
seu fatalismo cruel, o seu culto da 
raça, do sangue, dos mortos. 

' 

rigor 

Foi ·nessas circumst~.ncias que 
Tiso resolveu ir a Berlim ... Sa
be-se o que aconteceu cm se
guida... AH~im como -sobra a 
Bohcmia e a Moravia, a. .cruz 
swastica domina ta,mbem sobre 
a Slovaquia catholica.. A força 
venceu sobre o direito." 

INFLAÇAO 
Nessa carta fazia São Paulo 

a descrl·pçií.o dos tormentos sof
fridos ·por seus irmãos martyri
sados e confirmava-os na sua 

O ,povo allemão tem -pavor de 
uma coisa: da inflação... Os 
mais levianos ficam sérios, quan
do se fala nella. Estive na AI- nova fé; ,a.nimava-os a não temer 
Jemanha., quando ella <:omeçou os tormentos e a morte .por J~
suà funesta vida triumphal, Je- sus, mas a correr por ,sua vez ao 
vando O ,paiz á cata,strophe. o comba:te "acl propositum nobis 
dollar norteamericano que, no ~ertamen". 

-
Nos ,primekos tempos da Igr-e. 

ja não havia regras para a es
cclha <la leitui,a da Epis'to!a. Mais 
tarde é que foi estabelecida uma 
certa ordem ,para as festas e os 
dias de ,semana. Foi S. Jerony
mo que, ,a pedido do Papa Da
maso, aperfeiçoou e completou 
essa ordem .com o seu Lecciona
rio. que ,marca uma epistola e 
um evangelho ,para .cada dia do 

que elle chamava áqnelles ... a. 
qu.em escrevia. 2) As e:pistol-as 
c,os outros a.postolos começam 
rela -expressão Carissimi porque 
ó a · expressão usada pelos ou- · 
tros a:postolos. 3) As epistolas 
dos domingos são tirada-s doj 
Novo T.estamento, porque o do
mingo é consagrado a.o mysterio 
da. Resurreição fundamento da 
Nova eLi. 4) As epistolas ex
tro.hidas dos Prophetas, do Can-
to <los Cantidos e do Ecclesias-

:::.nno. t1co são sempre annunciadas sob 
Desde O inicio do .seculo VI o titulo geral de Lectlo librl. Sa

<"ão houve <lm Roma mais que , p~cntiae" porque es~es tres livro:;,. 
duas -leituras: a <la Epistola e ,a sao .chamados Sap1enclaes. 
co Evangelho. A epistola é lida A epistola deu seu nome ao 
logo após ·a collecta ,porque, co- Ja<lo . do altar em que é lida. 

mo na oração ,pedimos a Deus a 
Gl'aça de conhecer sua santa von
tade e cumpri-la, nós a vamos 
conl'iecer 1ogo vela leitura da 
flpistola. Essa é a r.a.zão que o 
bispo de Arcéa, S. Anastaclo, 
dá a esta ord·em. 

Por isso. nas rubricas .':le lê Cornu 
j;;pls-tõlãe - -lado da Ep!s'tola. 

que é o lado esquerdo do :altar 
todas as partes da Missa, que 

,precedem· o Offertorio. O vadre 

>1e colloca, ;tanto qua.nto possivel 

tempo da .paz, valia cerca de Bem podemos imaginar o -ef-
4 marcos, subiu, suJ>iu fantas'ti- feito dessas .palav,ras sobre a 
camente. Eram .precisos 60 mar- multidão -enternecida dos fieis e 
cos, ,para comprar 1 dollar; de- sua gratidão por aquelle que lhes 
pois 80 ma,rcos, 100, 140, 200, etc. enviava essas confortadoras 
Em breve, ,por 1 dollar, paga- epistolas. Ei.s porque ao termi
ram-se 1.000 marcos, 2.000; ai- nar a leitura da Epistola se res
gum tempo depois, 10.000, 100.000, ponde: Deo Gratlas. Um agm
finalment.e 1 milhão, 2 milhões, d.ecimento é <levido ao Senhor, 
10, 20, 100, 500 milhões, 1 bilhão, pelas instrucçõas contidas no tre. 
etc..... cho que ·se acaba de ouvir. Com este costume de fazer bem na extremidade e á esquer-

Com algumas dezena,s ele .do!- Por essas ,palavras_ Dco Gra- a oração .preceder a. leitura das <la,, ;porque este é o .Jado menos 
lares comprava-se uma <:asa. tias, _ 0 bispo impunha um fim Sagradas Escripturas, quer a úgno e O Eva.ngelho, ;por sua 

Os operarlos e funccionarios, á -leitura. Essa formula era de Igreja nos mostrar a ligação es- d' !d d d l'd 1 d 
recebendo seu ord·enado, corriam uso frequente na Igreja ,primiti- treita que existe entre uma e ign a e eve ser 1 0 no a 0 

a. transformal-o em roupas, vi- va, nós O vemos nas epistol.a.s · outra, e que a leitui:,a dos livros direito. 
veres e outr~s cois~s, antes qu~, de São Paulo. Nada é :mais con- sd.ntos e a oração, unindo-se de-
1110 dia ,segumte, ficasse reduzi- forme á. ,piedade dos primeiros vem se vivificar. 

( (CONTINUA)' 

do ... á me~de ou m711os ~e seu I christãos e dos martyres. Por ,esse. ordem, ia Igreja pa
valor. Pois bem: ª· mflaça_o que "Que póde nosso espirito con- rece :nos ·avisar que se quizermo.s 
já uma vez transformou ricos e 
remediados em mendigos, reco- ........ .,..,..,,.,.,_...,,,,....,,....,,....,,,..,_,,, • ., • ...,.,...,.,. • ...,,-.,,,.,. • .,.A,...,.,...,,,,._., • ., .... .,.., .. ...,,-..,~.,.-"_,.._,..._,,,..,_.,...,_., • ..., ........ .-... .-.,,.,.. .... A,.._,..,_,,,..,_., • .,A.,A .. A"'•"-"'•"•""..,,.....,..,..._,.,, .... ., • ...,.,..,.,._,.-, 

"A 
REVISTA DE CULTORA 

fundada por 
Jackson de Flruelreclo Acce1tamos FEITIO de ternos, trajes de 

e tailleur. 
PREÇOS SEM CONCURRENCiÁ 

Grande sortimento de casemiras nacionaes e 
estrangeiras. 

meçou; ma,is: está em ,pleno ca
minho ... "NOSSO PÃO " , Dirigida por 

Tristão de Athayde 
Ass!gnatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sawaya, 
Rua Cons. Nebias, 1.427 

J 
Rua Benjamin Constantt, 159-161. 

TELEPHONE: Z-5976 

~ 

Não foram dispensados por 
Hitler os serviços de Schacht, 
mas - como torna a dizer "Der 
Deutsche Weg" de 26 de Março 
p .. p., - Schacht forçou a sua de
missão, já que não queria enco
brir com o i,e.u uome a inflação 

A casa preferida pelas melhores familias de São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
--[]--

. Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5-4229 

Phbne 5-7774 

CAPITAL 

~. 



São Pattlo, 7 tre 1Vfalô éle 193!f 'C E G r o 'N A R T ó r:ill- &" -
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S. Gregorio_ Nazia.nzeno ?.VANGELHO 

O 

9
Ar1·ºan!sEmo MrperAder

1
aºhav1'a A o f a, ã Ord o E s n ir it ó 8 a n to 

S. Gregorio nasceu :no anno cha,do como i!legal e chegaram \J -· P 
f.'JO, em Nazianz, de uma fami- pouco, no imperador Valente, o a manifestar essa opiniãÓ numa 

seu ma.ior protector, iniciando-se conferencia de varios Bispos. As revelações 
para a Igreja uma epocha de Sã.o Gregorio .com toda bonde.- deste Evangelho 
paz. Varios bispos pediram en- de declarou que sempre agira mostram ainda 
tão a Gregorio que fosse a Cons- com ,perfeita .rectidão e que re- uma Vez com 

· Espfrito de V-et:Ji 
dade queosha de-
confirmar na Fê,,, 

aia verdadeiramente privilegiada. 
Era filho de S. Gregorio e de 
S::mta Nonna, e irmão de São 
Cesario e de Santa Gorgonia. 

Essa a'tmosphera de santida.de 
em que Gregorio nasceu e foi 
cnaclo, naturalmente muito au
xiliou o desenvolvimento de sua 
yida interior. 

Ainda muito moço viu em so
nhos a castidade -e ,a. ·sobriedade 
figurada -em duas moças de bel
·1eza .rara, que lhe ónd!cavam o 
c1minho que devia seguir ,para 
·alcançar a :graça de ver a Juz 
da immortal Trindade. Esse so-

!).UAitTO DOMINGO DEPOIS DA PASCHOA 

São João, XVI, 5-14 ; 

tan'tinopla, onde -a heresia tinha signava immedia,tamente, como Naquelle tempo disse Jesus a-os seus disciptuos"! 
feito grandes progressos, porque já fizera uma vez. quanta solicitude Vou Aquelle que me enviou: e nenhum de vós me 
sabiam que com o seu zelo e in- Despedindo-se de seu povo, dis- cuida O Senhor de pergunta: aonde vacs? Mas, porque vos disse estas 
telligencia conseguiria grande nu- se que aquella Hn~ua imperti- sua creatura ra- cousas a tristeza encheu vossos corações. Mas, eu vos 
mero de conversões. nente devia se calar, mas que a cional. A p Ó S O digo a verdade: para vós é conveniente que eu vá; 

Emquanto trabalhava como um penna continuaria a escrever d d · si, de facto não fôr, o Paraclito não virá a vós; si, . pecca o o pn-
s1mp1es e inca,nsavel missionario contra os mau11, os hereges. porém, eu fôr, envial-o-ei a vós. E quando elle vier, 
na grande messe do Senhor, foi O povo de Constantinopla, e o meiro h O m em, convencerá O mundo de peccado, de justiça e de juizo. 
nomeado Bispo e Patriarcha de proprio imperador, tudo fizeram parece, que toda De peccado, porque nJío creu em mim; de justiça, por 
Constantinopla. para faze-lo voltar atraz, m'.3.-s a San tis sima que vou ao Padre, e já não me vereis; de juizo por

Com a sua energia e seu ,prcs- elle retirou-se ,.-,para um ,pequeno Trindade se ab- que O príncipe deste mundo já está julgado. Ainda 

,. ensinando - lhe sj 
toda a verdade .. : 

~i{;io, conseguiu do imperador sitio que herdara de seu ,pae, e sorveu na obra muita cousa tenho para vos dizer; mas, que não po-
c-l!o revelou-lhe a vocação, -resol- eodosio o Grande que todas as lá ,permaneceu até a ,sua morte. deis comprehender agora. Quando vier, entretanto, 

_.v-endo eHe =~:manecer vi'rgem. igrejas occupadas ,pelos arianos N'esse retiro elle gua.rdou qua- de sua redemp- . ·t d d d ina - tod a ve 

Graças ás luzes; 
do Espírito San-:: 
t-o, hão de osi 
apostolos vêr cl~ 
ramente o erro do 
mundo porque re.: 
jeitou a N. S. Je..; 
sus Christo; ~ 
justiça da cauJ 
sa do Mestre;! 
pois que mere..J. 
cem a glor.ia de:' 
se manter et~r--; 

- ·.--•· aquelle Esp11·1 o e ver a e vos ens ra a r-
' Logo a.poz os :primeiros estu- fossem restituídas aos ca:tholi- si 'Sempre o -Jeito atacado por ção. dade. Pois não fala de si mesmo, mas falará tudo 
rios s. Gregorio frequentou as cos. Todas as obras -em que se males diversos que o iaziam soL O Pae Celestn t · , Ell · ·" que ouvir, e cousas ven uras annunc1ar-vos..a. e 
escolas ,celebres <de ;phi!oso.phia empregava ,para a ·conversão dos frer. Porém, sempre encontrou enviando O Filho me glorificará, pois recebe do que é meu, c vos an
de Cesaréa e de Alexandria e arianos ,produziam tanto fructo, conforto na oração, e quando 
de Athenas. F~ em Athenas que que esses -secta,rios resolveram a molestia o :permittia, escre- que, assumindo a nunciará. 

1elle conheceu São BasHio, de a -sua morte. O assassino contra- via ora -contra o ,a.rianismo ora natureza huma- .-namente juntô de; 
I:'ae; e sua victoria total sobre o princi-· 
pe das trevas por Elle subjugado. E es-', 
tas verdades hão de €ncher de alegria os 
corações dos apostolos. E ficarão pos-· 
suidos do enthusiasmo e ardor que ai 
Igreja nascente pedia de se,us fuµda
dores para se conservar e propagar até 
os confins da terra. 

;ci:uem se :tornou intimo amigo. ctaqo foi Tecebido pelo santo, animando os catholicos a luta- na, tornou possível uma reparação con
; Estudavam juntos, e juntos se como uma simples visita, e foi rem corajosamente. digna da falta. O Filho desempenhando 
:entregavam ia praticas de ;pie- tão bem tratado, que este se ati- Foi el!tre ,soffrimentos physi-
d:.;•de, não -se ligando aos com- rou aos seus pés confessando os ccs e grandes tentações que mor- perfeita e generosamente a difficil mis
panheiros frívolos, que ,se da- seus desígnios. O Santo -só lhe reu esse santo Dispo, exemplo são, toda ella abnegação e sacrificio. So
,vam aos jogos e á ociosidade, e disse: Peça, ,perdão a Deus que d<' ,caridade e energi-a,, de activi- bre o papel do Espirito Santo fala-nos 
a outros ,vícios communs nos es- me salvou. Só exijo que aban- dade e de vida interior, provando O presente Evangelho. 
t;udantes. dones a heresia. ser verdade qu0- uma hoa fo:-ma-

são Não foi só dos herejes que sof- ção garante um equilíbrio tão Não obstante a ómnimoda perfeição 
Gregorio ,conheceu em e inteira sufficiencia do sacrifício do (t\.thenas O :pri-ncipe Juliano de freu ,perseguições._ Varios Bispos) perfeito ,a quem a tem, que .per-

que.rn foi condiscípulo, -e taes começaram a. ,considerar a ele-1 mitte virtudes na apparencia op- Homem-Deus, com que satisfez pelos Mas, a acção do Espírito Santo nãô 
termina com os apostolos. Perpetua-se· 
na Igreja, a quem assiste, conserva e 
orienta, e nas almas dos fieis que sua-: 
ve, mas, impelle a abraçar- o bem e fu-; 
gir do mal. , 

eram seus habites dissolutos que vação de S. Gregorio ªº ,patriar- postas. peccados dos homens, condicionou a 
0 fez pmphetizar que, -se viesse Providencia a redempção individual a 
ª subir ªº throno imperial, -seria .-...-.-.-.-.-.•.•.•.•.•..-.-.-.-.-.--.-.-.-.-w.-.-.--..-.-..._._.._._.._.._...,.,.~ cooperação singular de cada um destes. 
o ~a!or perseguidor da Igreja. • '. 
Mais tarde :recebia -esse prlncl- ~ PHARMACIA E DROGARIA ~ Para tanto institui sua Igreja, por cujo 
pe infeliz, o a·pelido de e.-postata. ~ ., m-eio conseguiriam os homens a propria 

Já ,consagrado mestre de re- ~ s ANTA e E e ILI A ~ salvação. Ora Jesus desta instituição di- Em nossa santificação tem·, pois, 01 

Espírito Santo papel não inferior ao 
Pae e ao Filho. A Elle tambeni deve-: 
mos toda nossa gratidão. Melhor não 
a testemunhamos do que seguindo comi 
amor € generosidade suas inspirações., 
E' um culto vivo que prestamos ao Es
pirito Santo e coõperação, efficaz na 

lbc;rica, voltou São Gregorio IJa- ~ ~· vina lançou apenas os germens. Ao Es-
ta a -sua terra, onde recebeu o SORTIME11o"TO OOMPLETO DE ESPECIALIDADES 
f:aato bap'Lismo._ seu unko dese- PHA&.'l'lAOEUTICAS pirito consolador, por Elle enviado, re-
jo -era entregar-se no ermo a \ Drogas, fl,Illpólas, artigos do borracha, perfumarias ~ servava-se sua perfeita realização. E' o 
Deu.s. Para -se afastar das vai-1 ~ finas, farinhas para Iaeta.ntes, etc. ~ que Jesus neste Ev~ngelho promette aos 
dades do mundo, ,procurou o seu ~ M4NIPULAÇAO ESMERADA ;, seus apostolos. 
e.migo Basi!io no deserto, :passan- ~ ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO · ~ Bi Elle se parte de s~us amigos 
do com elles uns dias totalmente ~ ', 
dedicados ao jejum, á oração ~ Rua das Palmeiras, 12 - Phone: 5-2667 ~ 1 P~~dile?tos, não se dey€m elles ,en~ 
e á 1_eitur.a. espiritual. o pae de ·~.._._._._.__._.__._.__.__.....,._.._.._._.._...,..P-.IY,.._.._.,.._.._..._.5 .._~ t11tece1, porquanto enviar - lhe&. - a o 
Gregorio entretanto, santo an-

nosso santificação. · 

cião de 80 annos, chamou-o ,para 
perto de si, convencendo-o que 
sse deiXASse ordenar. 

São Gregorio deixou clandesti
namente Nazianz indo procurar 
o .seu grande ia.migo, a ::quem sé 
q1teixou amargamente de o te
fem feito· sacerdote. 

0-edendo de novo aos ,pedidos 
de seu :pae, voltou a Nazianz on
de se dedicou á pregação. O seu 
amigo fora tambem retirado do 

ermo e nomeado Bispo de Ce
.sa.réa. Logo depois a pedido de 
Basilio, acceltou a diocese de 
Sàsina na Cappadocia, ónde a 
marcha progressiva das here
sias reclamavam energica resis
tencia. Mas -logo apparecendo um 
outro candidato a essa dioczse, 
São Gregorio Tetirou-se ,para a 
sua terra onde trabalhou como 
bispo auxiliar até a morte de 
seu velho pae. 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Generos allmentlclos, pães e 
biscoutos de todas as quali
dades - Aprompta-se encom
mendas para casamentos, ba-

ptlsados, "soirées". etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 

A CIDADEL~ ·1critica toda a rparte, embora a. mesma. 
lei moral estéfa. -em vigor 1!)0,ra& 
todos". A,s informa~ôes serã.o for
necidas pelo phone' ;?-2628, .. di~a,·· 

(da Metro Goldwyn 1\Iayer , 

coJJ!- · Robert Donat e Ro- · 

sallnd Russel)~ Orientação moral dos espeêtaculos·; j mente da-s· 13 âs 18 horas. · .. 

E' a historia de um ,medico re
cem-forma,do: dedic-ação, esfor
ço, e estudo a principio; depois, 
riqueza. e -commodismo; e final
mente após unm desillusão, o re
torno ao trabalho honesto e des-

GUNGA IH~ l.positor lirico -italiano. O enredo 
desenvolve-se correctamente, não 

com Victor obstante uma leve -restricção que 
:rnac La.glcn, Ga.ry Grant poderia -ser feita quanto a uma. 
e Douglas l•'airbanks Jr.) attitude um tanto duvidosa do 

protagonista, .casado, em rela-

(da RKO, 

Uma epopéa do heroísmo e co-
interessado. Algumas ,passage1~s 
podem ser de dfeito :prejudicial 
aos menores e ás pessoa,s de me- i,agem dos exercitos .coloniacs 
õiana cultura. Pa1.1a as demais brltj:i.nnicos. Apresenta a Juta de 
classes de especm<lores este filme um 'Pºst~ inglez ,co~ um grupo 
pode exercer influxos benefi.cos de fanaticos da India, de uma 

_ 1 seita de -estranguladores que se 

ção a uma cantora de sua :predi
lecção; mais tarde, porem trans
parece a boa fé dessa attitude. 
Pode ,ser visto ,por todoa. 
Cotasão: Acceitavel. 

C(>taçao: Bom ,pa.ra adultos. julgava extlncta. O enredo é cor- IR:\L.\S 

ROSA DO DESERTO rect?, . e.presen'tandc, scenas de 
patriotismo -e valor, bem como (<la Warner, com Erro! 

F'lynn, Bette Davis o 
(da Fox, com Jane \Vi

thcrs e L. Carrlllo), 

Mais um filme de Jane, que 
como os outros apresenta a his
toria de uma menina. muito es
perta que resolve toda a trama 

do enredo. Além da precocidade 
da protagonista, com actos não 
proprios -para .a. sua -Idade, apre
senta o filme scenas de luctas e 
tiros. Por esses inconvenient2s 
não deve ser assístido ,por crian
ças e adolescentes. 
Cotação: Acoeitavel para adultos. 

ln f.J 

IC 

um exomplo de .a.misade sincera. 
Devido, ;porem, a propria natu
reza do filme, que apresenta as
sassinatos ,por methodos brutaes, 
scenas de supplicio e um -sui
cídio, não deve ser vsto ,por 

Annit:i Louise). 

Uma apresentação parallela da 
vida de tres irmãs mostra a dif
fercpça de vida qu,e lhes surge 
apos o ca-sa.mento, com a diver-

crianças. sidade de obstaculos que encon-
Cotação: Acceitavel para adul- tram nessa nova fase da existen-

tos, · 
eia. A ·solidariedade fratcm.il 

VERDI não elimina -a.s falhas que a pai;-

(da Art-Filmc, com Fosco te moral apresenta; e -si 11"' ,s 
Giachetti e 1\1. Cebotari). -são suppridas por esse s 

Reconstituição dos ;principaes mento e outras pela .repar, ·;,. n. 
aspectos da vida do gr-andc com- nal, algumas, como um d.,, 

d r r fi 

FILMES QUE SERA.O '.AFRE-
em vias de -se reansa:r, o'brigam- CIADOS NA PROXIMA, 
nos a Testrigir o filme a pes_soas SEIIIANA 
de criterlo formado. 

·Cotação. Res'lrlcto, PEQUENA SAPECA - 'Ee.!;,;: 
tricto, pelo "El Pueblo". 

NOTA. - Como· estas llstâ~ Só RAINHA ·DO AR - RestrictG 
podem circular ás quartas-feiras 
resolvemos organizar um -serviço 
de Jnformações telephonicas, 
afim de que os leitores conhe
çam a cotação dos filmes antes 
desse dia. No caso de não ter 
sido o filme ainda apreciado .pela 
O. M. E. :poderá ser fornecido 

o ,parecer de outro:s entidades, 
ta.nto <nacionaes como -extrangei
ras. Conv-em esclarecer que ,a O. 
M. E. não subscreve a opinião 
de outras entidades, ,porque, con
forme Pio XI "o juízo sobre um 
filme ,não :pode ser o mesmo .em· 

:pela "Legião da Decencia". 

NANCY TEM 3 .ANNOS - ::A.e• 
ceitavel para <adultos, ,pelo "El 
Pueblo" ,e "Legião da Deceneia", 

SÃO PAULO 
CHAPlí:US 

Mme. Carmen 
Rua Sebastião Pereira, ,?~ 

Teleph. 5-5795 

Não temos filial 

ZELADORA PREDIAL" 
BUA. JOSE' BONIFACIO N. 0 89 - 2.º ANDA.& 

Sob a responsabilida.de de 

RENATO ALVIM MALDONADO 
, que trata de immoveis desde 1909. 

:lulmmlstração ·de bens em geral. - Compr-.i. e venda lle -tm. 
'moveis, hypothecas e financiamento em geral. 

DR. VICENTE DE OÜVEIRA' 
RA:tIOS • 

Da·. _clinica Obstet:-ica da Fa'.._ 

fraça da Sê N.0 S - 2.0 anda.! DR. CARLOS l\lORAES DE 1 DR. VICENTE BALZANO I MOLESTIA.S DAS CRIANÇAS 
Ralos X. Cirurgia - Diathermla -:---------------

culdade - Clinica Medica -. 
Bygiene Pre~Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole
do, 16-A, 3.0 a. - Das 1a ~ 
15 horas Res.: Averu(Ia.. 
Tumalina, 90 - Tel. 7-0401 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

~ua Qutntlno Bocayuva N.0 54 
,I.º - saia 323 - Tel. 2-7276. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

}tua Qutntlno Bocayuva N.0 54 
J.0 - Sala 319 - TeL 2-0035. 

:ÍQaquim P. Dutra da Silva •ua Benjamin Constant N.0 23 
4.º an<1ar - saia 38 

Pllone: 2-1986 

ANDRADE D E N T I s T A s 
Rua Benjamin Constant, 23 - --------------
4.0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 

S. PAULO 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Phone 2-6769 s. PAULO 

ENGENHEIROS 

AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 

DR. CARLINO DE CASTRO 
Pelo .curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: P!vots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
'e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das i4 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 anda!', s[ 7-7 A. Res.: Al. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

Raios X - Diathermla - Clinica 

- Vitalidade Pulpar DR. RENATO L. MORAES 
r.aa da Liberdade, 512 - Sobr. Molestias das crianças 
Telephone 2-1346 - S. PAULO Cons.: R. Libero Badaró, 488 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Resldencia: Largo S. Paulo, a 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. Qulnt!no Bocayuva, 36 
Das 3 ás 5 horas. 

MOLESTl&S DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

Das 2 ~s 4 horas 
Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

CIRURGIA - VIAS URINARIAS 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
cayuva, 36-4. ~and. st 53-55"56. 
Tel. 2-9566, das i4 ás 16 horas. 
Res. Tel. 7-5265 s. PAULO 

GYNECOLOGIA 

HOMEOPATHIA 
.DU. REZENDE FILHO. 

Ex-Assistente do Dr, Murtlnh@ 
Nobre 

Cons.: P..ua Senador Feijó, 205 
2. andar - Phone 2-0839 

Das 15 ás 18 horas 
Re_sid.:- nu!!- _c:i,stro ·Alves, 591 

Phone 7-8167 

PROFESSORES 
DR. MARCOS VINICIO Dr. Barbosa de Barros PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA'' 

pela Univer~idade de s. Paulo. 
J\IOREIRA Cirurgia, molestias de senhoras, Aulas p t· 1 d t 

DR, FRANCISCO P. REIMÃO 
HELLMEISTER 

Architectura religiosa, collegios, 

residenclas. conectivas. 

B.· São Bento, 224 - 1.º andar -1· Rua, Libero Badaró N,º 641 

pl_~.':~}-'hone ~-~299• ~. :PAULQ _ ~.t'iQ l'AUL(;) 

Dentaria em Geral. 

Rua F1·ederlco Abranches n. 
(provisoriamente) 

}:~lcwhone~ 5·547i;_ 

Molestias do App. Digestivo e Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 _ n.º ar icu are~ e: 'Ma hema-
e.no-rectaes. Hemorrhoides, fls- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 tica, Physica-Cll},.,'llica; H. Natu- · 

4671suras, etc. -_ R.. Xavier Toledo, Res!d.: Rua· Alfredo Ellis N.º 301 ral, Musica e demais materias do· 
Phone 7-1268 --- Curso Gymnasial. -

98. 4 .. 0 andar - Res. 5-3332. C d AVENIDA ºANG ons.: as 10-11 e das 14 âa 17. _..., . EL PESTANA 
. ~t _!_'_:AUL<l__ ,.. S.bbaão,, ,1~-11,__ --'--"°'~-~ 2..~1-~~4.cu;1~ ~;p.~.0.2.r~~- ~A'Qw. 
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Justiça do TrabalhG 

• 
.6'61 ia:ssignado (Pelo Presidente 

c::: i Re.publica o <l.ecreto-lei que 
· ,c0rs-aniza a .Justiça do Traba-. 
; 10, compo$to de UO artigos, 
: 1c.s seguintes secções: 

r; F, ·~· T o N _A n T o 

e &r Mi reesw, 

São Paulo, 7 de Maio de 1939 

e 

Os círculos bem informado•~ 
julgam que o pacto consistirá: 
numa, alliançe, mrntar entre ali· 
trez potencias, na qual serão In
tercaladas allianças bilateraes. · 

nestas, as eom a Turquia de
.verão ser a,ssignadas logo ~pól! 
a conclusão do accordo geral. ·· \ 

Dispo'3iç~ preliminares; <las 
.mtus de Con.ciliação e .Julga
:,:.to e .Juizes - de Direito; dos 

.. insclhos Regiona,es do Traba
:o; do Conselho Nacional do 
·c-abaiho; dos funccionarios au-

Já está que.si concluído o Co
digo Nacional do Transito que 
deverá regular a .circulação em 
todo o 'territorio nacional, sujei
tando á'mesma disciplina e de
ver~s os conductores <le vc.hieu
lOll e pedestres. 

B RA S 1 L 
.- syndicatos, tendo co;,_parecido o 

, sr. Interven.tor Federal, que foi 
Conversações Militares· 

.. !liares da Justiça do T.rabalho, ção do <lecreto 1.191, sobre mo
nopolio postal, visto trazer o 
mesmo .grande .prejuízo ao -eom
mercio e b,1ncos, tendo nesse 
sentido tclegraphado ao .presi
dente da republica. e ao Ministro 
da Viação o 8yndicato dos Ban-

I um dos oradores e altas 11utori- 0 General Von Bi'auschltôll"I 

de.des. \· a.com. pa,nhaÁo de:: officié:es;,,~o es-: 
dos os funccionarios das repar- 0 Presiden- tado maior allemão. esteve. em 
tições dependentes que lhes é 8. REFEIÇOES -: . Roma, -0n<le reaJiz~Ü .impÓrta;n • ., • c;s Secrete.rias dos Conselhos 

· gionaes; das secretarias das 
.:ntas; dos serventua.rios e de
:;üs funcciona-:tios dos .Juízes de 

Noticias Militares 

prohibida a frequencia de esta- fo da Republ!ca a_ssi~n~~ .. tes -~ónvei·~a:ções coin os:' ,chefes, 
bclccimcntos cm que se prati- um decreto torna,ndº ~br'.gf~oria· ·do estado maior d.o exercito i~ 
quem jogos ,prohibidos. a installação de refeitor1os hy- •liano. ... . ,,. , .. 

gienicos e bem appar.elhados nos . . 1 V . .:B 'J 
· ir eito; attribuições <las Juntas 
, e Concili:ação o Julgamento; 
,s attribuiçõ-e:s dos Conselhos 

':cgionae:s; do ,processo na Jus
ç,1 do '.J!r.a.bàlho; dos ;processos 

@ Tomou ,posse 'do co!Jlmando 
d<1. 2.• Região Militar, no dia 3 
p.p., o Genero.l Maurieio Cardo
so, ·ex-commandante da, 4.• Re
gião Militar. A cerimonia da 
transmissão <lo commando ;pelo 
General Silva Junior ao 110vo 
commandante da Região reves
tiu-se de solemnidadc, realisan
do-se com a ·presença de altas 
autoridades. 

cos. 

estabelecimentos que emprega~· Em seg,mda 0 '.Ga · · on ra~s-i 

6 I:IIPRENSA - Foi empos- 1· .; 500 opere.rios bem chitch embarcou para a Lyb1a~í 
• rem mas u~ , · · d. 5 j 

sado no cargo de presidente e-0mo a ·creação de cursos de de onde 1:eg.l'essou n.o .1a , , 
da Associação Paulista de Im- .. Clrctilos pollticos ··dão gr~ndE( 

8 A A -sociaçiío Brasileira ele aperfeiçoamento. 1·mp .. o . .,r, ta,n·c· la ~o fio. ,fo dos .dir.ig· e, n" ~ · ., · prensa o sr. José Maria Lisboe. ~ 
Imprensa oficiou ao Ministro da Junior . l tes. do ex.Êi°rcito italiano estarem .c.s dissídios indiv-!duaes da con

. ':ição e julgamento; do julga
:2nto de inqueritos administra
. ·:os; do processo dos <lissidios 
.llectivmr; da extensão das de
.. õões; <la execução; dos recur
,s; de.s ;penali<lades,; e disposi
,cs geraes. 

Fazenda solicitando a revogação • 9 CARNE - O governo mg ez sendo orien'bados ;pelos chefes do 
d l d b d l . · , 1 · • fez grande compr.a de c;i.r- · 1 _ a ore cm e co rança e < ll e.- ] COXCEXTUAÇiiO _ Reali- · · . . estado maior do exrci~o aI. e!llaOJ 
tos alfandega.rios sobre jornais • ne enlatada no Brasil, afim de 
extrangeiros, visto tal medida sou-se no dia 1. 0 uma con-1 augmcntar o "stock" <lisponivel 
affectar ·profundamente as rela- centração de representantes dos ne. Inglaterra . Noticia11f) 

do Mundo 
ções entre a imprensa nacional 
e .ext.ra:ngeil'a, ·especialmente ·por
teuhJ., 

Noticias 

USE SO'MENTE 

PATHIA 1 CONDECORADO - O GeJ 

o· artigo 1. 0 <liz .o seguinte: "Os 
.onflictos oriundos das relações 
:: ~re empregadores .e cmprega
,s, regulad0s .na .legislação so
\:, ser-ão <lidgic1os .pela Justiça 

.. , Tr3.balho". 

e .Afim de 'tomarem !parte na 
"Quinzena de Congraçamento 
das P.olicias Militares'', que ·se 
realisará na Capital Federal, j:'1. 
chegaram áquell,~ Capital as re
presentações de :numerosos Es
tudo!!. 

-: ........ n,n .. ::re 

do Brasil ALBERTO SEABRA 
• 111eral Carmona concedeu ao 

rei Jorge vi;, da Inglaterra, ,a 

Gran Cruz de. Ordem de Chris'to 
Aviz e Santiago, a mais ,a,lta 
condecoração ,portugueza, em 
testemunho ,(la secular amizade 
anglo-·portug\leza e da solidez da. 
allia,nça enti;e os dois paizes ~ 

A administração <la Justiça do 
c"abalho ·será exercida ,pelos se-

-um nome que representa uma garantia. 

:'ntes orgams e tribunaes: a) 
Junta de Conciliação e Julga-

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

· . .-,lto e os Juízes de Direito; b) 
; Conselhos Regionaes do Tra

'. '10; c) o Conselho Nacional 
1 ','rabalho na ;plenitude de sua 

,):nposição ou por intermedio da 
.:a. Camara de Justiça do Tra-

o O Tribunal dê Contas. áo l:tio I J Ji'J,;CJIADOS _ Foram fe-
de Janeiro ordenou o registro da • diados os jornaes "Kolonia" 
dcsocza de 2.000 contos, adean- "V 

I 
p ,, i·t t 

ta~ento ara as dcs ezas do e. . oz e o ovo ' <.1 os euto-bra-
. p p _ i sileiros que se editavam no nio 

prosegmmento da -cons'trucçao, G , d ' d S 1. 
pelo 1. 0 Batalhão Ferrovia.rio, da ran e O u 

Estrada. de Ferro Jaguary-San-
2 

INTERINO Assumiu 
0 

Praça da Sé 92 e 92-A 
'~ < 

E TE 
tiago-São Paulo-São Diniz ,e D. • 

..• lho. Pcdrito da Sant'Anna {lo Livra- ,governo <lo Rio Graade do Feira Mundial de New 
,,_8 Juntas de Conciliação e mento, Sul o Secretario do Interior, sr. 
:;,a.mento serii.o compost,a.s de Miguçl Fortes, -emquanto estiver York 

.-n ncesi,lente e dois vogaes, rc- a o Ministro da Guerra baixou nusente o interventor Cordeiro 
:-,,s~.ntando um os •omprcgad?s um aviso fixando cm 12 mezes O de Faria, que <lesde o dia 3 se 

0 outro os cmpr8ga.dores, tempo de .serviço militar, em encontra. 11º Rio de Junelro. Os Estados Unidos celebraram 
Os Conselhos Rcgionaes ·são 19-10, .para volunta.rios e ·COns- a 1. 0 do corrente o 150. 0 o.nniver-

c,;cs;:,ostos de um .presidente e 4 c1·iptos que -se apresentarem na 3 ITA~rARA TY - Foi nomea- sario da Constituição com a ina-
.. ,;taes, sendo 2 extranhos ás data ,prefixada, cm 18 mezes • <lo chefe de Divisão Politica guraçfto · da l•'cira. Mundial do 
.,,,sses interess:i,das, especiã.lisa- pa.r,a, os que se apresentarem fó- e Diplomatica do Itama.rity o sr. New York. 

;;,.,,, em questões o.conomicas e ra <le época, ou nào revela,rem Heitor Lyra, ex-conselheiro da A Exposição foi inagurada pe-
. t residente se e·t t 2 embabmcla cm Lisboa. ºocncs; cs cs e o :p · - aprov 1 amen .o, e cm annos lo presidente Roosevelt, na pre-

,.,,.0 nmeados pelo Presidente da para os que não falarem corre- , sença de :representantes ele 61 
r.·en, ublica. ctamente o vcrnaculo. 4. ,CREDEXCTAES -- Fez en- t paizcs que tomam .pa·r e na mes-

O paiz é dividido em 8 regiões, • 1 trega de ·s~s credencia.os iiao rna, de 48 governadores, senado-
. , r:i. estabelecimento da juris- e Com a,µprovação do Minis- Presidente Getulio Vargas, do res, {leputados e e00.000 pessoas 
•.'..c,:;;.o dos Conselhos Regionaes. tro da Guerre. foi commemorado novo .embaixador do l\foxi.co, sr. presentes .no recinto, 

e Conselho Nacional d.o Tra- o centena.rio do nascimento do Vicente Veloz Gonzfulez. 
Marechal Floriano Peixoto, com Discursaram o .presidente Roo-

,,_.,·,ho, com ·séde .no Rio .de Ja- _ . sevclt, o governador Lchman, o 
,,,:o, é O Tribunal su.perior da preleçoes sobre ,sua personalida- 5 RE-PROIUilIDOS o <li . 1 G .. s· I · 

de 'l~as . uarni .õcs. mono ra- j • , .. i,..: - - 1 pr_efc1to Ll. t_tara1?' e 1r ...-ou1s 
5 ustiça do Trnbalho do ipaiz. ·. .g ç · 1 . . g rector g-eraJ no Thesoul'0 i Bealc, comirnssano geral d1, 

Comoete ás Juntas de Conci- phia editada, ·pela Bibho!.lleca baixou uma circular afim de se-; Gr" ,1 Brcta·ih~ 
:'a<'âo ··e Julgamento: a) A con: Mlli'tar; retrato <liS t ribuido ás rem notificado~ ·pessoalmente to- ~- · 

Congresso Eucharistico c:!i.ação e julgamento dos dissi- unidades do Exercito e institui
(í:os · individuacs, observado -0 ções civil que o inB.uguraram; 
,1isposto nos artigos 26 .. e 27; b) preleções ·pelo radio, .por offi
A conciliação e julga.monto das eiaes e outras pessoas convida
reclamações que ·envolvem O re- d-as; solemnidades no Club Mi
conhecimento da estabilidade de lita,r e Gremio Floriano Peixoto; 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 

do Imperio Franccz 

Chegnu a Argel no dia 3, o 

S. PAULO 

I O R 
primeiro a, Co.rthago, .para visitar 
o berço do Christianismo na Afri
ca, e ·úm terceiro grupo de ,pere
grinos da Europa viajou ipelo Sà
hara, •elevando-se a muitos mi
lhares os peregrinos europeus, 

De uma immensa tribuna 
60.000 expecta,dores assistiram as 
cerimonias, no \Boulevard Ferrie
res, e acompanharão hoje a pro
ci.:;mão final <le encerramento do 
Congresso. 

De uin. .iestfü'!lo ;especialmente 
construii't~ 12.0()0 crianças parti
cipara.m das cerimonias do dia 
do Congresso que lhes foi espe
cialmente dedicado, 

Reacção Chineza ' 

Continua a reação da forças 
chinezas, que retomaram N.a.n
chang. 

Renhidos eombates se verifi
caram .no Rio Han. 

As tropas ·chinezas .continuam 
a se aproximar de Ca.ntão, amea
çando-a. 

2 ORDEM - O governo :hol-
• ,landez aipresentou ao iparla• 

mento um \Projecto ,sobre orde~ 
,publica, ,especialmente interdi-<; 
tando jornaes que ,permittam de-' 
litos .contra a segurança d.o Es-; 
ta.do. } 

3 DESTINO - Chegaram aJ/ 
• Stambul. o rei Zogú e ai 

rainha Ge!'aldiµa, que se -e~eon
travam refuglados na Grec!a 
desde a inv,a,são da A>lbanla, 

4 111-IPORTAÇ.ÃO - o gover"' 
• no francez ,prohibiu e. ·int~. 

portação de artigos japonezes. ·· 

5 SARRE - Segundo noticiai; 
• eorrentes, houve ;perturba

ções entre os mine!.ros do Sarre~ 
cujas condições .peiore.ram ,mui .. 
to o.evois dà :reincorporação ~ 
Allemanha.. 

6 T~LEITO - Foi eleito Pre-, 
• sidcnte do Paraguay o Ge

neral Estigarribie., ,por grande 
maioria. 

7 'CALMA: Transcorreram 

preparado; ,e) A execução <las 
dedsões ,proferidas ·nos ,processos 
de sua componencia originaria. 

solemnidades nas escolas publi
cas; e solcmnidade militar, jun
to ao ·monumento do Marechal, 
com a .presença da.s altas auto
rida.des civis e militares. 

TOME SÔ 
C:l.l'deal Verclier, legado ,pontifi- Cuntroversia 
c!o ao Congrcse:i Euclmris'tico do germano-

• ,na maior calma, as mani• 
festações do dia do Trabalho,; 
realisadas em todo o mundo. 

Pa,ra os. effeitos da Justiça do 
Trabalho equiparam-se aos ser
vi.ços .publicos os de utilidade 
publica bem ·Como os que forem 
presta.dos em armazens de ge
r1eros alir.:ienticios, açougues, 
par1-iri1is, leiterias, ,pharmacias, 
)v,spitac~, minas, emprezas de 
transportes e communicações, 
bancos e estabelecimentos que 
1-ntere~c:em á ,segurança .nacio
nal. 

Uma comtrissão, nomea,da pe
!o ~.éin:stro <lo Trabalho, ficou 
e:i<'arre.:;ada de regulamentar o 
;:,rcscnte decreto. 

Raid a Porto Seguro, 

Pnrtiram do Rio de Janeir.o n.o 
dia 1 os aviõi:,s que emprehen
,,.eram o raâd a Porto Seguro, 
sob o commando do almirante 
Gago Coutinho. 

Os aviadores chegaram á te.r
de a Victoria, onde pernoitara.m, 
seguindo dia 2 ~ara Porto Se
c-uro. 

Dia 3 os aviões sobrevoaram o 
.11onte Pe.schal 

Secretaria da Justiça 

O "Diario Officia1", de 5 p. 
;1., noticiou a exoneração do dr. 
:::esar Lacerda Vergueiro do car
~G de Secretario da Justiça do 
?!stado de São Paulo, Foi nomea
,:o em substituição ao sr. Cesar 
\lergueiro, o dr. José de Moura 
Eezende, que exercia as funcções 
:':e Secretario da Interventoria. 

Congresso Nacional do 

Transito· 

Continuando ·seus trabalhos, o 

1~ongresso Nadonal do Transito 

O General Gaspar Dutra diri
giu uma proclamaçii.o ao Exer
cito, eoncitanuo-o a homenagear 
a memoria do grande ca.bo de 
guerra. 

Registro de Extrangeiros 

Foi Iniciado no dia 4 p.p., o 
serviço <le fornecimento de car
teiras de identidade para estran
geiros, pelo S'crviço de Identifi
cação <lo Gabinete de Investiga
ções desta, Ca,pital, ;de accordo 
com o decreto-lei 3.010, de 20-8-
1938 •. 

Esse serviço ·Collabora com a 
Dalegacia de Fiscalisaçi'.to da En
trada, Permanencia e 8ahida de 
Estrangeiros, ·pa,ra a lcgalisação j 
da situação dos estrangeiros ac
tualmente no pai? .. 

Notas economicas e 

financeiras 

e Foi >recebida ·em audiencia 
especial, pelo Presidente Getu
lio Vargas, a Míssil.o Economica 
Belga que •se encontra na Ca
pital Federal. 

e A ,partir de 1. 0 do carente 
foi elevada de. 2 a 5% a mistu
ra obriga:toria de farinha de ras
pa de mandioca, á farinha de 
trigo, ·paro. o fabrico do ;pão 
mixto. 

• o b-Oletim estatistico das 
rendas alfandegarias ·revelam 
um decrescimo geral na ma.iorla 
das estações, no ,primeiro tri
mestre do corrente anno, pois a 
arrecadação total foi de 345 mil 
contos, contra 364 mil contos em 
igual período de 1938. 

·:1rocura traçar as Unhas geraes e Continuam a ser dMgidos 
,~-os regulament_os sobre ,transito numerosos iped!dos ao governo 
r~ ipaiz. pa,ra a.ue seja sustada a e.pplica-

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

, Imperio Francez, que velu acom- l 8 PROTEOÇAO - De accor• po oneza 
panhaclo ·dos ültos d.lgnatarios da ____ _, • do com a lei de protecção 
eu-a comitiva. No m<lsmo vapor aos symbolos ·nacionaes, o mi• 
vieram imnumeros ,peregrinos. As relações entr-0 o Reich e ,a nistro Goebbels ·prohibiu o. ven• 

Outros pet'ogrlnos dirigiram-se Polonia tendem a se tornarem da .na, Allemanhe. de ,cartões -pos
maio tensas, depois que Hitler taes •em que Hitler e Chamber• 
especificou suas reivindicações, lain apparecem juntos. 
consistentes na annexã.o de Dant-
ilg e ,construcção de uma estra- 9 EXPULSOS - Foram ex
da fvanca. no coredor ;polonez, ás • pulsos de. Inglaterra divei:-, 
quaes a Polonia se oppõe abso- j sos ál!emães ~ue ex_erci.a.~ _acU 
lutamente. 1 vidadc:i politicas, ·mclus1ve al•. 

A imprensa allemá. .continua as ,
1 
guns jornalistas. 

suas .hostilidades contra a Polo-
nia, e continuas noticias sobre 11 O l\lISERIA - O correspon• 
movimentos de_ tropas _ allemii.s Jt • <lente do "Temps" noticia: 
ma.ntêm a opmiao mundial alar- que a Bohemia e a Moravia se 
macia, encontram em .pessimas condi-

Os jornaes .polonezes, .por ·su·a ções, pois foram requisite.das e 
vez, ·SUstenta.m .ca.loro~amente a enviadas !!)ara o Reich todas as 
necessidade dtt resis.tiincia, e o · resci-wi.s de alimentos, eavallos, 

. presidente Mosclcl{i recebeu pie- <productos pharmaceuticos, tex
nos ;poderes nas q.u.estões sobr.e tis ·e con!!ti:ucçõe!! metalllcas, 
a defesa nacional, .preparando a.;;,,i.liando >Qm lOQ.000 vagões os 
assim o paiz .9a1,a resistir a qual- ccre,i;es levados para a Alie, 
quer aggressâo. manha. 

Anglo-franco-., _ ___...,.... __ 
i.sovietica 

Prossegt\em as .negociaçoes .pa
ra o pacto <la Inglaterra ·e Fran
ça com ,a, Russia, contra as ag
gressões .na Europa. 

Dado o grande numero de pa.i
zes ,interessados ainda· nil.o se 
chegou a nenhum resultado po
sitivo. 

F'ltACOSe 
..NEMlCOS 

TOMEM j 

VINHO I 
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de João da Silva 
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o verdadeiro 
T6do.s. deverims ser apostolas. O egoismo mata-lhes no coração 

b áposroiado é a .vqcação dê to a caridade, e, isolados dentro de 
kl,os. •· som.os da rántt'ue. daq~n~ : ~eu proprio eu, tornam-se inçur-

~

. ug_illô 4e homens que sàhiu.pei.o fei:ente~ a todos que o cercam; 
uq~ áfota a pteg-& a douti;i.µa. j~oiong.~~ ~em.ais sua perina#en

e. :i;i;osso ~nhoi' Jesus Chrlsto ! · ~.ia na :lfsTI:Ja, quando os deveres 
· '.l'~dós.~iivenws s~r ij;ppstólos,.Na 'r:ec:l!mui;m sua presença no lar; 

repocha ~.e ~6:le, ~h,lJ que p:frece 4~trun lJe sua vida espil'itual, sem 
\ãPP,~~~!"'~ o ftjn (ie Utpa e!- .cteixv.r té!Üpo para que outros 

ilifüça<;> pela qu$cla das tradic- .iliem.brós da familia, ou rilesmo 
õe.s que nos legara~ uossos an- -os creados, possam cumprif seus 
:~Pasi:acios 011:·.p~ià tuir~ta, was· deveres reugiosos. 
'retensa conéilfação entt~i' as··:ma- Bons e pi€dosos pois.não fazem 
'mas do :t\l,@do e a füoral ca- .. niai 'ri, ningtiem conservam-se com

Íholicà, que· líM de irefupre con- modamente na retaguarda, tra-
fasfar;-se Ett~ o.filn ctoi;segrilôs, _ hw:1do sempre dos proprlos !nte-
0 . ~riodo ã:gi~'.{fo .-ifül que vive- rêsses espir:tuaes, emquanto . no 

. os/p:i-~c,:isainiis 'ifo fãl)to, ser ~mos- seu sector, as Íinhas de fr~nte 
·. : . ós. tJ.llis ..• ~i'apo~~JQS''é·· à'.pos- e1:;too desguarnecidas, livres e des
t~!ps. A m~·q~liiP,~ehé#saô do ver- embaraçadas, para que o inimi
!µ~~)~. ªP.~st?,laào ltitttll.i,l!a ~ra- go avan·ce e desenvolva, sem obs
fl>~!h,os:;'.~,:,a~~?Í'If!. esforçbs:· T~ate- taculos, seu trabalho funesto, E 

l
os, W!s de conhecel' as varias· dlzem-nc apostolas! Apostolas, uni
âss~%i ª. p. ostolos. À observação camente para si; elles só têm a l
os f~~tos nos ~eva a distinguir r11a mas não têm corpo: não sa
rias categorias. bem ou não querem ·ag.ir. São 

. A' primeJ,ra pertencem os apos- p!:mntasmas que servem de espan-

1
:tolos que sô t~ corpo. São desta talho á Rc'llgião. Não edificam, 
classe os cathôlicos que trabalham. assustam; não atrahem, repelem; 
ílna salvação das almas sem com- .Para 'elles é letra morta o grande 
(ti.tdo, se O()CUparein d~ SU:1 pro- mandamento; "amae-VOS uns aos 
llJria vida interior. Correm desde outros"· 
f.S prime.iras olhares do dia, agem, Apostoles que não sabem agir 
p.ncessantemente, estão sempre ein beneficias do prox!mo, porque 
epressadoi; e, por isso, não !lhes é preciso salvar a "propria alma" 
,resta tempo para i:i. oração. Assis- Bão apostolas sem corpo, espectros 
ttlndo á líi!ssa e couuni.tn:gandci pe- de apostolos, não ingressemos nas 
~a mànbã, medít<i:ndô, alguns in!- suas fileiras, de onde desertou a 
ínutos durante o dià; :rei::ando o caridade pela Victoria do egoismo! 

tua!, na sua vida, como na de 
seus subditos. Baptisados e chris
mados sé.o gratuita e nominal
mente soldados de Christo qu'é? 
nunca sobem de posto; marcam 
passo na estrada da perfei<;i\o; 
nada conquistam porque sua ar
ma é o indifferentismo. 

Passe'lnos ao lar1so; continuemos 
nossâ jornada: estan:cs (t pro
cura dos verdadeiros ami~·os de 
Jesus, desses que não coi:tPn!:,;is 
de amal-0 com oua aima, qucrmn 
amai-O com o cci'açfo do pw
xlmo. 

os que confiam mais no poder da 
oração do que nas proprias forças; 
os que ora.m c depois agem. 

A oração! Eis a n.rma do apos
tolo. Não ha acção catho!ica que 
produza fructos si não tiver rai
zes profundas nrt vida de oraçào. 
Os verdadeiros apostoles formam
se junto do sacrario com a com
Urnnhão frequente e ao pé da cruz 
com a meditaçào dos mysterios da 
nossa fé. Não ha apostolado effi
caz sem piedade. A Pia União -
é a escola que forma apostolos 
verdadeiros, apostoles de alma e 

Deixemos as legiões assustac}1- corpo. 
ras desses "aposto los" e busc/.JE.-
mos num scenario ràdiante de Filha de Maria - ouve este sa
'Iuz, a classe ideal dcs apostolos I bio ~onselho ~ primeiro a ornção 
que projetrnn á distancia a sere- der.ois a acçao. 
na e suavissima luz da fé e drt 
caridade, mostrando a todos os 
fieis o caminho da Patria Celeste. 
A esta classe pertencem os que 
têm corpo e alma de apostolos, 0s 
que são realmente membros Yivos 
da Igreja, os que realisam entre a 
oração e o trabalho essa mesma 
adminwcl união substancial que 
faz com que a· alma estcJa em to
do o corpo na plenitude de sua 
ess~ncia. 

Verdadeiros aposto1os são os qnc 
trabalham pelo bem dos outros 
mas não descu:·am a prnpri.a per
feição; os que suhem á prccm-a 
de almas depois de terem cumpl'i
clo os deveres do proprio estado; 

e . 
. 

EXPEDIENTE: REUNiij.O MEN-
SAL E "TARDE DE 

FORMAÇíiQ,. 

A F. M. F. terá este mez a sua 
rcunii\o m<'nsal. no 3.0 dorr;.ingo, 
21, no SaHío da Curia, ás 10 horas 
e meia. 

Nesse mesmo dia, no Co~10gio 
Assumpção, ás 13 horas terá ini
cio a "Tarde de Formação" par::c 
Aspirantes, que deverá reunir to
dr:s as candidatas á fita azul no 
encerramento do mez mariano. 

Nesse mesmo dia e local será 
desenvolvido o Circulo de Estudos 
para as Mestras de Aspirantes. 

1[~ . 

. 

1\1ATRIZ .DE NOSSA: SENHORA 
APP ARECIDA DE INDIANO:POLI~-.... :..· - . . . .. -··- . . •~ ·-

NOVENA E FiESTA ;DE N. S. AP;eARECIDA 

A festa -de N. s. Apparecida, se- I verá pratica, ladainhas e bençâ( 
tá celebrada, sctlemnemente, nes- do SS. Sacramento. 
ta matriz, no proximo domingo. 
A ·novena preparatoria á essa fes
ta teve inicio no dia 5 do corrente, 
e est6.. sendo patrocinada pelas 
varias associações da parochia de 
Indianopol!s, constando de rezas 
todas as noites, ás i9 horas, com 
pratica, ladainhas e benção do 
SS. SacrameJiltO. 

No dia 14, haverá missa e com
munhão geral, ás 7,30 horas e ás 
9,30 horas será celebrada missa 
solemne cantada. A' tarde, desse 
dia, ás 16,30 horas imponente pro
cissão, com a imagem de N. S . 
Apparecida percorrerá as ruas do 
bairro. A entrada da procissão ha-

No dia 11, dia de N. S. A:ppr, 
recida, serão celebradas na igrej:·. 
matriz, duas missas, ás 7 hora: 
e ás 8,30 horas e a igreja perma 
necerá aberta o dia todo para a:: 
visitas ~os fieis devotos de N. E, 
Appàrecida. 

Indianopolis , 

Pharmacia Confiança 1 
/ 

A ma.Is antiga. do bairro 

Av. Cons. Rodrigues Alves, 481: : 

dgradave'5 
s ã,o g,r a v a.d,a,s 
pa,r a s.e mpi·e 
num hl111 -
P a,h~ -Bab.y, 

0ta-?ftlQ1'1.POfUt,'J, 0.t.""'1tS 

ISNARD· 6 ClA. 
. RUA :i)4 kíE MAIO, 88 

. Phon,ea a 4-3GS1 • ,-..M61 

- ----, ..... ,. - - ·--·· -~! 

LICO 
~etço, peffieriam, e(siu ver, .. um 
ltempo precioso qüe pçidei·ià ser 
~1_11pregado no apostolado da sal
~ão do Jjtoximo. Não alimentan
do 'li tiropria àl.tna, á-Ssemelliaín
se it csfü.l:v.eres a.mbulàntes que ti
:Vessem t!::pretensão dê transmittir 

Eiáiminemos uma terceira ca
tegp á qual como ás duas pri-
1neiràs não po.de, com proprieda
de; caber ·º titulo que foi dado aos 
humii~~ pescadores da Galiléa ! 
Pertencem a esta cilasse os que, 

,a vida. Ninguem pode dar o que estando no seio da Igreja Catho
ln!io tem: eis porque taes aposto- lica, poi- misericordia de Deus, 

Corppr~m EXCLUSIVAMENTE suas . .Joias e seus ~resentes 
JQA,LHARIA 

na nh • V 
CO CClGú 

! los nada cónsegÚem. Semeiam .receberam ta:mbem de J(!sus .. 
le é uma illusãÓ sua colheita; al- .aquello .\l\lblime man!la,to que Ellle 
Ícan~ .s-J,orias e ellas se desfazem depositou no coração· dos disci
/entre süás pÍ:ó'f}rlas mãos; edifi- pulÓs escolhidos: "Ide e ensinae 
jcaíri ãtanhá-ceus sobre areia e a todas,as·gentes". Receberam-no, 
~4B:~(j!~.;:~ obra paréce conclUida guard.a!'àm-no; nã9 deram cum
t\G~~o .. l'ót1àU,~~-. ~e em::.ruinas. ,.cmt-· .. 1,ii)merito algurri·, q'uer para o .seu 
[®de~~;.c,ôtn·o·:·.PÓ da terra. Pe •:·progresso espiritual, ... quer patà o 
,qÍfü°.v.a1e::,ôperar"niarav1Íhas .e·,lni- . bem dàs almas. Não tratam de 
~~!if.~'s 'ituàl).clo não Íla. éqÚÍlibrio estudar a sua religi~o, nãÓ se pre
[e)?.tr~ â . aj;ipàrénte grandiosidade óêct~pàm com a convers(ó de pa
~~:;;;~cçã~ e a perfeição ilJ,teriór? rentes e extranhos. Pertencem a 
~te P. rimeir.o aperfeiçoar-Se quem Pia União,· ou a algumai·frrtiàn
f,~.ia irradiar perfeição. ·dades, onde ás vezes, até exer-

CASA CASTRO· 
OFFICINAS PROPRIAS 

RJJA 15 N O VEM B R O N~º 2 6. (Esquina éià Rua Anchieta) 
concessional'ios dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A '! 

~. 

DE 
Unicos 

o 
"<·4post<iios que ·reduzem ao mi•' .cem cargos importantes, mas em 

11\tno :>. oração porque é· preciso nome de seu liberalismo, tão ap-
11i:i~, que raró · elevam· os Ôlhos ao plaudido pela sociedade, não ac
,.ceo ... porque operam ·na terra, que ceitam, tota1mente a doutrina da 
f:mi!s co~fj~m nas proprias forças lgreja e "concertam" manda
fº 911,e na graça dê Deus, são mentes a seu bel prazer. Não se 
,àpostolós sem àlma: não nos alis- interessam nem pela alma do 

(Conclusão da 1.'' pag,) 

so.mma total. Segundo affirmam 
os poucos .relatorios de correspon
dentes serios do exterior, a som
ma. deve ser multiplicada por 10, 
para·obter a,pprximadamente o al
garismo real, calculado, pois, para 
1937, em 4Ó a 50.000 execuções. 

bem que é impossivel· exprimir o low, Siwkow, Ludri, Vlktorow, 
horror dessas coisas, .. Compre-! Koshanow, Kirejew, Duchonow, 
hende-se agora, que Stalin, dis- Muklewitsch, Smirnow, Swerdlo

tam melhores motivos no terrene 
da aviação, onde por ex. Tupo1e,p 
e seus auxiliares no Zagi tiverav 
a sorte dos camaradas da mari 
nha, como confirma, unanime . 
ruente, os engenheiros e technico, 
franceses ou americanos que tra -
balharam na construcção c7 • 

aviões. E' esta tambem a opinfü, 
de Lindbergh, a sciencia personi 
ficada da aviação. [~em:o.s entre e_nes. proximo, nem pela propria sant!-

'i,, ficação. Sua vida religiosa é mor-
" :A 2.ª categoria, ao contrario na, preguiçosa, regida pela lei do 

{aa primeira, reune os aposto los mínimo esforço. Não tem corpo_ e 
\que só têm aima; trabalham só não tem alma de .apostolo! Sao 
para si e um unico pensamento os I valores negativos, responsaveis 
preoccupa a "propria" salvação. : sempre por um "defici~:~.!._: 

DIO 

Esse calculo é confirmado, ple
namente, pelas confissões de Lus
chkow, chefe da GPU da Si.beria 
oriental, fugido para o Japão; diz 
que o numero de execucões aue 
chegaram a seu conhecil~1ento; é 
de 40.000. Tem valor incontesta
vel essa confirmação, attendendo
se á differença das fontes. Alias, 
não ha divergencia de opinifto 
dentro da União dos sovlets, que 
só no exercito desapparcceram 
mais de 30.000 pessoas, tendo se
guido, na maioria dos casos, a 
execução. 

As prisões, os encarceramentos 
e as deportações chegam a alga
rismos vertiginosos, calculados por 
W. Kriwitzk!, 1.º auxiliar do che
fe ela Informações do Exercito 
vetmelho, de janeiro a maio de 
1937, em cerca de 300.000; em de
zembro, cm 500.000, emquanto um 

: correspondente francez, em nota 
' reservada, os calcula em 1 1)2 a 

2 milhões. 

pondo dos presos como trabalha
dores, nào pagos, possa empre
hender grandes obras publicas sem 
maiores dispesas. Comprehende-se 
porquê o dictador, occupado, no 
interior, com uma guerra sem 
treguas contra o proprio povo, não 
·pode manter guerra maior contra 
inimigos eld:ernos. Comprehende
se, fit1almente, o tom despresivo 
da resposta poloneza á nota' rus
sa, quando Moscou apparentou 
um gesto a favor da Tchecoslo
vaquia pela ameaça da possivel 
denuncia do pacto russo-polonez 
de não-intervenção. Nunca um 
Estii,do de 35 milhões de habitan
tes usou de semelhante tom na 
resposta a um Està:do visinho que 
allega possuir mais de 180 mi
lhões de habitantes. 

Allega; 'pois o resultado do re
censeamento de 1937 deixou de 
ser publicado. Tão pouco o mun
do soube, porque motivos desa1>
pareccram depois de!;se trabalho 
insano e revelador todos os ho
mens occupados nelle. Sabe-se, 
entretanto, por W. Krawitzki, que 
a somma total é inferior a 145 
milhões. o 2.0 Plano quinquenal 
prevê para fins de 1937 unia po-

Petrow, collega • de Luschko,;• pulação dr 180 milhões de habi
fugldo para Mandschukuo, cal- tantes; quer dizer, para prlncip!o 

. cula só os presos dos campos de do anno de 1937, ct'éscontando o 
concentração - sem os das pri- accrescimo, 177 milhões. Dado o 
sões e dos isolamentos e sem os augmento normal da população 
desterrados - em CINCO MI- rnssa, ha, pois, um deficit de 82 
LHõES. Uma corrcspondencia milhões de individuas, consequen
communista, pub1ica no "Mensà- cias demographicas da excessiva 
geiro socialista", russo, a 30 de industrialiação, da col!ectivisação 
Julho de 1938, orça o numC'ro dos da agricultura, da fome, resultan
presos só nos campos de concen- te, das privações continuas e da 

· tração em SETE MILHÕES. terrivel oppressão. 
, O comll)-unista .iugoslavo A. C!- A politica de anniqu!lamento, 
l 1iga, fugido das galeras dos so- por parte de Stalin, custou á Rus-

MODELO 5 R $12 ·1 viets, conta que os presos dos iso- sia perdas 12 vezes maiores do 
On<lás longas:, de · 545 a 1. 740 K.C. , lamentos de Werchnje-Uralsk, que as da guerra mundial. Nessas 

(55o·· â 172 métrâ's) durante 5 annos, calcularam o condições, o silencio de Moscou 
corrente .. alternada. - 110/220 volts numero das prisões em 5 a 15 mi- nas horas decisivas dos ultimes 

·.. lhões (cfr. Au pays du grarid mezes é excessivamente eloquen-. Pt'êçof ·, 1: 15()$ÓOO longo prazo . Mensonge, da casa edlt, Galli- te .•• 
· ' mard). Baseando-se em observa-

:~. ·wft~Iiií~~o.· d, iífo. ';::.~~ .,G válvulas ME'l'AGL_ ASS. Fiel reprodução de 
~ i .1-~·" ções pessoaes na Siberia e em es- ••. "Ha dois mezes, o orgão da. 

'tom ~r "- ~j~àiaú,~ el~~~~âmlco .de 5 "· Grande alcance e itatisticas directas e indirectas, marinha sovietica A Esquadra 
'êêtellvldat'té ·:êm olt~ ló~~. Siii.tonizagáo automática trans- concluiu, em 1935, que o numero Vermelha falou das execuções na 
•üinêntâi>'para.,;4 >_,ta.ç6és. ]Selfsslino m1>vel moderno de Bakelite dos condemnados, de facto, é de mar1'nha de modo perfe1·tamente 
· , •r ...... ·.. ·. • .... · d~ SixtOxl6 cm.s, cerca de DEZ MILHÕES, o que claro, comprehensivel tambem ao 

~ê{~ ~~~OlíSttaçõ~s sem· c~tnprontlss~ l)_$ ~~t~u~~r ª~~~;:ºes~~: ~~ec~~c~~~ :i1
~~~np~~~i~!ni~,~;; 1::~::~ 

iPhóu.e :·:::a..'A-423 seia em outros dados. As infor- sobre a sorte tragica de Tuchats-
.. · :"···"",'} mações dos ultimos 3 annos per- chewski e de seus collegas, e hoje 

&-:Nf ' . .(f;f(. f. tlô. 1~ l: a !'ltli· A r1:t1':X :~~~!m~~~~~~:je~ e~m~;IN~~j' ~~e~~~~~~ .. t·t~l~S ~e:t::r!~1aB1;~:= 1 
· MILHÕES. saram quasl desappercebidos: o 
l~::f!~!:::i~IDQff~JA®.Vég,9_j ·~ Ap e:.,crever essas linhas.. i.e.1 a,~a.s~~:m,e,n.t~ elos al.111,irll.ntes Or-

wski, Iwanow, Kndatzki,. etc. re
presenta uma expurgação ainda 
majs drastica e, talvez; mais san
grenta, do que .no exercito, 

NA MARINHA RUSSA 

Vê-se dum artigo publicado na 
Esquadra Vermelha, em fins de 
agosto, que na marinha russa (co- •.. "Stalin realisou n destn:'. 
mo nas demais) existia uma es- ção de duas gerações de commL 
cola antiga, que se pronunciara nistas e socialistas, cuja exist01 
pelos dreadnoughts e cruzadores, eia elle considera incompatiYc 
- e uma éscola nova, partidaria com o proprio poder. . . E,,te cs! 
dos submarinos, torpedeiros e hi- em perigo, porque o regim•· 
droaviões. Deste modo - escre- actual não pode viver, mants·: 
veu o representante de Stalin, - do-se, na impossibilidade de m, 
os que se oppõem á construcões thodos normaes, só pelo terrc. 
de couraçados, evidentemente ·são Este, por sua vez, augment[l, , 
inimigos do povo, pretendendo pri- difficuldades a ventrer, dcsn óe 
var a Russia de uma esquadra po- funccionamento das org'.l.nizaçC 
derosa: "Os inimigos não conse- existentes, impede o progresso ( 
guiram despojar a União sovie- sociedade, desorganisa a prodi:
tica de sua esquadra de guerra. ção e torna. todo o trabalho este: 
Os funccionarios gloriosos do Para desonerar o Vérdadeiro Cl' 

Commissariado do Interior corta- pado, ha necessidade de pseuc' · 
mm a esses reptis a cabeça". culpados. E' preciso sempre, se::. 

Eis porque foram fuzilados os pre matar gente, para sah: 
chefes de esquadras, os comman- aque1le que está com medo. o th 
dantes dos couraçados e os pro~ ror cria a necessidade de augmo. 
fessores da Academia da Mari- tar o terror; nesse caminho, fü:. 
nha. Não se pense, entretanto, lin não poderá parar até a cL. 
que os defensores dos grandes tastrophe final. .. 
navios, para maior interesse da "E' particularm1mte funesta 
marinha sov!ctica, tivessem sido continuação da acção de limpe 
poupados; tambem ellies eram por assassinatos no exercito, vi: 
réus de crime imperdoaveis, por to que, assim,. a Russia não m8 · 
terem prégado theorias que eram pode cumprir sua missào na 1. ,. 
como um compromisso entre a ral na Europa. o desapparecimc', 
tat!ca aggressiva e a defensiva, o to, ha pouco, do marechal Bh: 
que os fazia serem inimigos do cher e do general Fredko, pr0, 
povo "par excellence ". Numa pa- que Stalin não cessará jámais e 
lavra: os gloriosos tchequistas a acabar com aquelles que, por nir·. 
serviço de Stalin cortaram o. nó de tivos todo pessoaes, chama e: 
todos os problemas, cortando a inimigos do povo. Eis as razõ: 
cabeça de todos os reptis, quer pelas quaes no jogo actual da E1: 
dizer: fuzilando todos, sem exce- ropa, a Russia não está presen' · 
pção. (V. Daily Telegraph, 29-8; O silencio de Stal'm é silenc' 
- Temps, 30-8; - Times, 31-8). da morte". 

•.. "Stalin fuzila a quem resol- o estudo de Boris Souvarln 
veu fuzilar; deporta os que resol-1 dispensa. commentarios, a não s".· 
veu deportar, sem necessidade de um laconico: As mesmas causa. 
pretextos. Est,í. excluído que exis- terão os mesmos effeitos .• , 

~ -~.· 
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Realtzou-se na <i.uarta-fei
,a da, semana. p, p., dia 3, a 
~9lw-.des novas e ampliadas 
,iiista11ações das officinas gra
;:pl:?.icas "Avej\far,ia ", dos R.R • 
• '~P. •. ,i,- y(:)ngl\'i~~- do .Co- . 

lavra.os Drs. Lellls Vieira, re
preirenfunte de S. Excia. o 
Sr. Interventor'Federal, .e JOsé 
M. Llsbôa. Junior, Direétor do 
"Dia.rio· POJ.)U~r_'.'.. 

E PiH'a .. f4}.il.i!!~.r, o i:tevmo. 

~Durante a ccr.i.1.nonia. <lc ín~Ca~!açao <las no-vas officinas dn 
''Ave l11ari2 .. ": no ccn!"ro, S. Excia. Revn1a. D. Attlco Eusebio da 
Rocha tendo ::i Sürt <lí~cHa o H~vmo. l'adre ,João ravesio, Dlre
c\01· d~ Obra das Vocacões, e rt 0tc;:ue1·<la. o n.cvn10. l.,adre Anas-

ta.cio \ra:'jq_uez, Dlroctor tln. "Ave :\la.ria".., 

ração Imnmcufac:o cfo l',!..",• 
, ria, em amplo e vistoso pre
i, dio, sendo qu~, a benç[o foi 
•officiada por S. Excia. Revmu. 
o Sr. D. Att1co Euscbio da 
Roc:1a, Arcebispo de Curityca. 

Apó:-> a benção e alg·urna3 
phc~gra:ohias, foi ncrvid:i. 

. UlT'..!'!. 1:ariarla n1c5;a de <loces, 
~s.."tntlo e}~ pa!&vra, nesta oc
. casi:w, o Dr. Pllnio Con-êa de 
:Olfftcha, Dir~ctor do "IJ~. 
;ÍOION!l.:UiO", que resaltou, 
'em n&m::, tleste jornal e da 
população paulista, a meri
,toria c!n•:c'\ é:e a:;,ostolll.t'::o, que 
'com ~n.crii'ici~s a torJa n. pro
.. va; tê-m feito os Rzvmos. I';'. 
idO Coril.ç1ro :.:le Maria, cem as 
iroe!gas r,umvras de amor a 
:Nossa Se~ora, atrav~z de 
sua progressiva "A vc m:arla ". 

Em segult1a, fa'.ou o Exmo. 
,e r,;oynm. Sr. D. Attico, que 
coir{fa·m~antes r..i!avras mui• 

.'to elogiou o inoansavel csfor
i'ço ·:·do Revmo. Pc. Anastacio 
::.VàsQuez, Director da "Ave 
,: 1\-1.a,ria ", pela causa da Bôa 
'Imprensa. 
· Ainda fizeram uso da pa-

Pe. Anastacio Vasques, falou 
agra!lccendo. a todos presen
tes, bem como, a S. Excia. 
Re,·ma. o Sr. D. Paulo de 
Tarso Campos, Bispo de San
tos que, impossibi!f.tado de 
comparecer. enviara um te
lcgrarnma de felicitações. 

Entre as pessôas presentes 
se encontravam S. Exda • 
Rcvma. o Sr. D. Attico Eu• 
seblo da Roc.ha. Arcebispo de 
Curityba; Revruos. PP. Paulo 
ROlim Lourci~Ó, representante 
de S .. Excia. Re,ma. o Sr. 
D. Josê Gaspa1· .· <le Affonse
ca e Siiv:i; .róão Pavesio, Di
rcctor da "()l,i:as <las Voca
çõ.cs", Menàicl!tti, s .. J, re
pr~sentante du Revmo. Pe. 
J. Dante, l"-!ito,· do Collegio 
São tuiz; o Irmão ~eitor elo. 
Col'.egio Archic!focesano; I.uiz 
Gom,aga de :\lmeida, Vigario 
de Santa ('~ema; o Vigario 
da S:i.-ude; e o~- lllmos. Srs. 
Vice-Consnl em e--:,•rnkio da 
Hespanha; Rocha Lima; João 
Castellar, presidente da /1.. 
J. C.; J. M. Lisbôa e I.ellis 
Vieira.. 

i(Conclusão ~ I.• p::.g.p ministrado !1a 22 annos. coroaes 
essa série de confere"'ncias ,por 

mer ioram sempre acompanha- um bello estudo sobre a, Contem
das ·com grande interesse pelo plação. E' .para ahi que o vosso 
Se.nto Padre, que as abençoava zelo apostolieo quiz conduzir to
'carinhosamente. Ao ser .publica- dos os vossos ouvintes, esse é 
'do·o·volume contendo as ultimas o fim cujo caminho vós ensi
conf.erencias q u a r e smaes do nastes. 

0

.RevÍno. Padr,e Janvier, o-.autor - ___ ... ._ . ·-"E agora, _:iue essa coroação 
'ireeebeu de S. E. o Cardeal Gas- foi attingida, desceis da cadeira 
parri, então Secreta.rio de Esta- de Notre-Dame, feliz ,por ter 
,<lo de S. S. Pio XI, uma affe- evangelizado, ,por ter feito o 
;ctuosa missiva portadora da ben- bem; entraes na solidão do vos
_ção do Papa. so claustro "afim de vos ,prepa
;. ~~á~~~i~·~-~ Cardeal rar ,par-a a. morte", dizeis vós. 
:Gasparri: "Ha muitos annos vin- "O Santo Padre, sentindo-se fe
'des ·evangelizando de tão nobre liz .por esse a-postolado, vos feli
co.thedra, uma assistencia nume- cita e agradece vivamente, ,pe
'.rosa e escolhida; expuzestes to- dindo ao Senhor que vos dê por 
'dos os ,princípios da Moral Ca- muito tempo ainda as forças ne
'.tholica seguindo o vosso Pae ·e cessarias ,para continuar a ,tra
\Mtistre· Sto. Thomas de Aquino. balhar ,por -sua Gloria. e pela saJ
~o.ssas ,conferencias, bem difun- vação das almas, e vos dá, de 
'.didas, terão ·,.contribui.do ,bastan- todo o coração, em testemunha 
Je. para semear as verdadeiras âe ,sua .particular bencvolencia, 

1
miçõ:es :de moralidade, fazer co- a Benção Apostolica." 
,nhecer e ama,r as virtudes theo- Quinze annos de vida teria 
:aogi,i.es e moraes, indicar os obs- ainda o Revmo. Padre Janvier, 
~eulos a vencer, os vícios a com- na solidão do seu claustro, espe
. ibater. Conduzistes as almas -á rando afinal o momento agora 
\duz dos -princípios superiores tão chegado em que o Senhor have
;claramente expostos, até á ex- ria de chamai-o para a eterna 
'pansão de nossa vida sobrena- bemaven'turança, essa ,mesma 
)tural, á -união jntima da alma I bemaventurança. cujo caminho 
;com· seu Creador e Redemptor, elle, ·indicou a tantas almas e so
:Nol!So Senhor Jesus Christo. Eis f bre a qual tão bem soube dlseor
•!P_Q,rque, ao deixardes um ensino· rer nas -suas pregações, 
1 .·'./:-::-,: 

.. Escola Remington 
·,·.-

Diretor: HERMINIO GOMES MOREIRA 
Cursos P r ªJJ c os e R a p i d os d e 

DACTILOGRAFIA 
Português, Correspondeucia, Taquigrafia, Caligrafia, Calculo 

. Comercial, Contabilidade 

AULAS DIURNAS E NOTURNAS PARA AMBOS OS SEXOS 
Matricula sempre aberta. 

Curso de Aperfeiçoamento e Secção de Colocações 

R. José Bonifacio, 148 - S. PAULO - Tel. 2-6562 

~~~~~~~==~~=·~-:.-:~~~~i~~~>l!,.t,!:".;r~m,, 
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Prosegue o fterrorismoJ sovieticoi 

::· Um dos orgãos mais bem in- J Munich, 4 estadistas resolviam á j de(,appareceram (com 3 excep
formados sobre. a situação euro- vontade, como se não houvesse ções) todos os· membros das com-
péa, Dér Deutsche Weg, de OI· uma Russia. Como foi isso? missões centraes do partido com-
de_:1zaal, Hollanda, fala, em seu munista e do escriptorio político, 
n. de 30 de outubro p. p., da pos- A "CAÇADA HUMANA" DE nomeados no tempo de Lenine; 
sibilidade de se· unirem "o metho- STALIN desappareceram 5 dos· 7 presi-
dismo prussiano r:om a força das "Na Europa e na Amcrica - d,entes do comité ":Xe8nt1vo dos 
massas russas", dizendo: "Valha- explica Oouvarine. - r.f.o fazem soviets: 
nos Deus. si se realizar essa idfo justa elo trnb,\lho d~ anni- desappareceram os pre~identes, 
união!" E' que. por ora, o bol- quilo.mento feito por Stalin no vice-presidentes e secretario:, dos 
chevismo russo voltou suas furias interior cl:1 União soviet!ca de ha comités executivos das 11 repu
contra si mesmo. como expõe Bo· 3 annos para cá, em particular blicas federadas, na propo,:çr.J '.:!e 
ris Souvarine no "Das Neue T3- no ultimo armo ... Houve ,·crda- D para l~; em alguns casos de 
ge-Buch .. de 5 ele novembro p.p. clelro pasmo, sabendo qu~. r;ir ra- 10 pam 10; 
Ess<" orgam de emigrantes recen- zé~s incriVcis, foram fuzilados os des~pparcceram os commissari,1s 
tes (já que ha .iornacs dí' cmJ. melhores chzfcs militares: Yerifi- elo povo e OG :i.uxiliares da5 i1 re
grantes antigos) está longe dP. se- cou-Be o desapparecimento ele publicas federadas e do Conselho 
guir a orientação catholica: isso. quasl todo o antigo pessoal diplo- dos Commissarios do ]JOVO da 
porem, não impede sejamos jus- matico; leu-se. todos os dias, a Uniúo ~ovietica,· na propotçi'í,o de 
tos, aeceitando o que ha de bom cronica macabra de prisões e fU· 9 para 10; 
e recusando o que reconhecemos zllamentos. mas mesmo somman- desap~areccram 3 dos 5 mare
errado. do tudo isso, o quadro está longe chaes; 11 commissarios e auxi-

"Sem duvida, - diz Boris Sou- de ser com11leto. Alem disso. !'s8as liares ela forca armada. íl elos 8 
varine, - a crise européa de se- acções niío terminaram; não ha generaes do Tribunal Militar que, 
tembro teria terminado de modo pausa. Dia por dia, desapparecem no anno passado, condemnaram 
muito düferente, se tivesse exis- personagens insignes"... um marechal e 7 generaes: 
tido uma potencia russa". Stalin "Actualmente, a eaça~a (hu- desappareceram csrca ele 75 cios 
manteve-se calado não só duran- mana) de Stalin e seus novos au- 80 membros do Supremo Cotiselho 
te O longo r:eriodo de hosti1idade xiliares Jeshow, Meklis, Berja e de Guerra (marechacs, a1mirali· 
mutuas na questão da Tcheco-slo- , Malenkow, em grandes linhas é tes, generaes e commissarios), em 
vaquia. mas ainda quando, em esta: particular TODOS os comman-

dantes dos districtos militares e: 
TODOS os commandantes de es•'. 
quadra; · · i 

desappareceram 9 dos 10 com-· 
missarlos pol!tioos do exercito, e 
7 a 8 .dos ~() generaes; 

desa:p);)aréceram TODOS .os 
Commissarios da Segurança do 
Est-0,cio ... ; 

d~so.ppareceram quast todos os 
socios da commissão da Consti..: 
tu!ção sovietiça ... ; 

desappareceram quasi todos os 
economos, technicos e politicos, 
organizadores dos planos quin
quennaes ... ; 

desappareceram embaixadores, 
ministros, encarregados de nego. 
cios, consules geraes em porce'n-. 
tagem que ninguem define, mas 
que é muitissüno alta; 

desappareceram quasi todos o~ 
chefes e subchefes da chamal:tá 
Internacional communista, metn• 
bros antigos do partido; 

desappareceram funcclonarios, 
professores, escriptores, jornalls• 
tas, artistas em grande numero 
que n!nguem poderá precisar; 

desappareceram flnalme:t;1te, 
nessa infinda Nofte de Bartho~ 
lomeu, milhares, dezenas de n:ii• 
lhares, -centenas de milhares ,de 
communistas sem nome, de pa
rentes, amigos, eollegas ou subdi• 
tos das v!ctimas ". 

MORTES i,: PRISÕES 
OccoJTendO no <!la 18 do cor

rente mez o centenar lo' elo nascl
ment.o do Revc1·e11do Pe. José 11·b· 
rii:. Mantera, S. J., que tão lare-os 
serviços prestou á nossa Patrla, 
a Associação dos Antigos Alu
nmos dos Revmos. Pes. Jcsultas 

llllrn enh'ou pam 11, Co:n1ian11:a 
tle Jesus e estudou phUosophía, 
partll no Cllllcgio Romano c par
te na Bclgica. 11'.I::.fa furde voltou 
ao CoHegio Ii:omano r,ara Ieccio
uar, e ctn 1870 te1·m!nou brilhan
temente o cetudo do thcologfa, 

cltieta de Nova Friliul"go. LOgo 
mais, foi rcitPr de Itu' e vice-su
perior <la Missão, e durante as 
epidemias que. farik vicfünaram "E>C1$tem, na Un!llo soVlet1cá 
as cidades de It'U', Cai:nulliàs e: _:mais dé 10.000 jornaes, dos 4uáel 
$:mtos, sua caridát1e p1·est-;,u todo :cerca de 20 são accessiWJis ào~ 
o apolo a.o apostolado·. dos PP. correspondentes do exterior, em 
Rarfüolomeu Tad6ei, M2-'io A1·- Moscou. As noticias sobre mortes 
cioni, Pedro Ma-ttéuccj e ()1J,rlos baseiam-se exdlusiv.amente nessas 
Turie1·. Quanilo supcr'.t..:.- d.1. rins- folhas. Assim., no correr de 1937, 
si!> fl.mdou <.im .·sr,;ó::Pltulo n lte- poüé:ra.m ser registradas cerca de 
sJdencla · <'lê :;:mio:·: Gl)tl,,12.l!> e em 4 a 5.000 execuções, originando-se 
Campanha' cj. Nqv.~c'i:icii{~1,~ . .f!~nto a falta de exictidão nos. algaris
f':.!.tan~ú. PQr · motivo'·:(ie doen- moi das vagas informações dessa 
;,a, teve do <1ei.iar c.m 1896 o car- impron:ia e da ambiguidade de 
;r::i tfo supe,rrt1i-, -funlfan.a;:, .. su,n,. ::,,c- suas eJ;;pressões. Em todo o caso, 
t!vidz.iill :.1, fürecçfüo csp:ir!tusl no a conta representa apenas uma 
'.;:'.~llc.;io El~o Lu!~ e íi. direcção fracção, sendo difficll calcular a 

REVMO. PE.'' JOSE'.::·MARIA MANTE_RO. S. J. 

mandará celebrar u:ttia Missa na tendo ido passar o ultimo amw 
Capella do Collegio São Luiz, as de sua formação espiritiiàl na,: 
9 horas, e logo apos inaugurará Austria. Chegou ao Brasil em 
<luas placa•; de bronze, uma no 1872, sendo destinado primeira
proprio conegio, e outra na sua mente ao Collegio do Recife, e no 
sepultura no Cemiterio do San- anno seguinte ao Collegio de Itu', 
tissimo Sacramento. fundado seis annos antes. Em 

O Revmo. Pe. Jósé Maria Man- , 1877 foi reitor do COlleg.fo São 
tero, S.J., nasceu em Cei:iana, na Luiz, tendo fundado antes a Re
Italia, a 18 de Maio de 1839. Em sidencia do Rio e o Collegío An-

Paschoa da Colonia A 
Agrico.la Bussocaba 
A Colonia Agricola de Bussoca~ prensa e innumeras--pessoás ami

ba, uma das realizações da ·Assis- gas; e, foi-lhes offerecido gentil
tencia Vicentina , aos Mendigos, mente um "churràsco". 
realizou no dia 3 p. p., a Commu- E' com alegria, que esta folha 
nhão Paschoal de seus abrigados. publica uma noticia como esta, 1 

A cerimonia religiosa teve oé- em que está patenteado .o grande 
casião ás 8 horas da manhã, ten- desenvolvimento que veni tendo a 
do sido officiada pelo Capelão da Assistencia Vicentina, graças á 
Co'lonia Re:vmo. Pe. Damião Kle- acção extraordinariamente effi-
nerkamp. caz do snr. Dr. Vicente Mel!llo, 1 

Durante o mesmo acto, reali- figura que se tem. imposto á ad
zou-se tambem, o santo baptismo 
de dez adultos ali abrigados. miração pelo alcance extraordina-

A' estas festividades compare- rio das obras_ que. tem levado .. a 
r.eram os represen~\\ntes ·dá,· Im-... cabG. 

t:<'t .Congree':il)lio l'r.JJ>ri:.i:'lt!:'. do llom 
,r.;;i:,.~lho. V:.Ztãnmtlo nor uma 

'.ô:~~ cm:ili21oo., ralieceu ~ 13 de 
,fo De=bro,_ -&17; ;ít!)98, d~~:am de 
,.~~·:!!!'?' a a~.'(,:r,,69 e o :-sacra
>rironto IÍA ~n,m U.ru:çíw. Foi ' 
crm homem ilmt~do de l)J:Ofu.n.da e ' 
&f!?SPiC!tZ intelligencia, e de um 
iroração. bo.ndllso, nobre e gene
t:t;GO. A elre se deve a revogação 

~ leis pom))alfnas na Consti

tuição de 1891, a elle- a prosperi
~ do Brasil da. Companhia de 

Jts;us. F.at o apostolo da educação 
eaQiolica no Brasil, 

(COnclue na 7.ã pag.) 

..._,~ 

Fructos do famoso eixo 
Adhet:'tn<lo ao famoso "eixo" 

Roma-Berlim, teve a :Hungria, 
~mo é evidente, que fazer cer
tas conétissões;.:·tan:t<1 assim, que 
leis racistas, 11,nti-sem,itas, e mui
to natur11,lmente, Qll,tras anti-ca
thoUoás, tpram ·promulgadas. 

O Carcteal seredi, primaz da 
Hungria;·. se opPQZ · ás novas leis, 
mos.frango· o p~rlgo que ellas re
p~lientam para a Igreja. 

O "stu:rrner", jornal nazista, 

se irrita com essa ín.trepida at. 
tltude do em1nentissimo prela.do;: 
como (!e costuro~. d..espeja inJu~ 
$s, chama o Çardeal Seredi de 
judeu convertido, etc. 

Na Hungria, toclos os deputa~ 
dos, sem . ctistin~o de partido, 
lamentam essa d~loravel attltu.;. 

de da Imprensa nazista. No en .. : 
tretanto, );'Ol'.que approvou a Ca~ 
~ara semelhante lei?-•.•• 

·,, 

j 



t' ·•, 

.. 

:Aipprova.mos sem".lt'~es· 1a· 
resolução do CP.nselho de I:mmi· 
gração -e Oolon-isação, que elimi
nou, a 22 rp.;p., qualquer eJ:igen-
1Cia do Umi.te cumerico flal'8. a. 
entra.da. de IPº~ IDO B~ 
si!. . ::-

Esaa. medida. veio eom;pl~r à· 
·deliberação e.nterl.or de nossas 
autoridades, de iPerm!ftlr tl!Ji)i! 

iPOrtugue~s - d 'liUf:erença · do 
qúe acontece com estl!Qgeiros 
de- outràs ipro.cedencfa.5 :::_ que 
tlonstitua,in · 1111cleoa <lO.lonia.es em 
nosso· it,á:tz. 

São .tão evídentea . 8.$ ~ta., 
gemi dessa orlenfa.çã.o, ;para a 
,conservação e t'eVigoraiitreJ;J;to das 
tra.dfções·,bm~. qne .filspen-:. 
t.ain e:ir:pl!ca.çã.o. 

Por outro iado, -os catholicoa 
d.evem 41ster · UI.o empenha.-dos na. 
conserva.çllo de nossas tradições,· 
que -nãa t,odem deixar de enca
rar ,com sy.mpat,h!e. ess11., \l'.~olu~, 
Sã,o. 

, .. 
'A 111ot,w mais curiosa do noti

cia.rio politieo da 2emane. pas-
19ado foi fornecida, sem duvida., 
!l)el08 Tumores Insistentes sobre 
uma a.pproxime.ção teuto-russa. 

A' ,primeira vi-sta, essa versão 
Item contra si fortes probabi!!
de.des. Dada a. ,ca,mpanha espe
ictacula.r que o <nazismo e o com
anunlsmo dirigem um contra o 
outro, seria deveras surprehen-
dente que ambos ·se ·Teconcilias
eem ,um contra o outro .• ,. 

e 
Os observadores menos super

ficlaes, entretanto, não conside
:rara.m tão inverosimil essa .hy
iPOtltese. 

Em primeiro Jogar, ,nenhuma 
!Pe!!soe: medianamente culta .po
derá, negar a intima afinidade 
·rneoiogi<\8. existente entre o tota
at.~rlsmo e o communismo. . 
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·A Paschoa dos militares em Santos 

Realisou-se domingo ultimo em Santos o. :t'ascho11 dos mllltares daqoella 
~idade, Um grande numero de offlol11es e soldados se approxlmou da Mesa 
Euol1àristlca para receber o Pão dos fortes. 

·. Na Cathedral de Santos foi celebra:do o Santo sàcrifI_clo, a que compa
receram militares do Forte -de Itaipú, destacamento local da F!)roa Publica, 

Base de A vi~ão Naval, Corpo de Bombeiros, Guarda Ctvn. ~ 4,'o, Oueua. " 
Escolas de Instrucoã,o Militar. 

A cerimonia realisou-se sob o patroclnlo de S. Excfa. Bevma. o Sl.-. Bllq,O 
Diocesano, D. Paulo de Tarso Campos. . 

O nosso clichê representa. os mllltares que fizeram ~ Paschoa, .iom as suaá 
bandeiras e a Imagem de São _Jorge. 

~-~~~ª~~~ tta!'ios. Se, na Russia, o bolche-
vlsmo ;procurou nivelar todas as 
ielasses 43oclaes ;pela força, Hitler 
!Pl'0cura fazel~o :pela. astuci~,De
!IJOÍS de ter, aifastado iperemnto
trfamen~ qualquer ,possibilidade 
de restauração .monar'Chlce., Hit
mer iproiregue na ,sua. ,polltlca. nl
-veladora, chega,ndo a ;prohlbir os 
lfu:ilcclonarios ,publlcos a fre
quentarem os dreulos arlstocra
tlcos ;por ser o es.pirlto na
zista avesso ás dlfferenças de 
iclasse. Pequeno indicio, entre 
mi-! outros, d·a rprol6ta.rlsação da 
:vida social ,na: Allemanha, que é 
a grande ~racteri-stica da ac
ção social do nazismo. 

Yigorosa replica a um jornal fascista 

• 
QuM1to ás ,concepções (PO!it1-

oas, -são .communs a . ambos os 
:regimes, e consistem no surra
disslmo a:ny.tho da soberania po-

, ~ulàr de Rousseau. 
'· (Conclue 11a. 2.ª pag.) 

·oôR oa 
CABEÇA? 

Combato o cau. 
110 tombem com 

ENO ::~ 

~'Não são sufficientemen
te catholicos aquelles que 
acaeitam que as relações 

entre os povos são somente 
determinados pela força". -
declara S. Excia. Revma. o 
Snr. D. Gounot, Arcebispo
coadiutor de Tunis. 

• 
Tun!s 9 de abril - O orgão 

fascista' "Muione" publicou uma 
c~rta aberta de um ital!ano, a S . 
Excla. Revma. o Snr. D. Gou
not, Arcebispo-coádjutor de Tu
n).s, na qual criticava o sermão 
pronunciado no Domingo de Ra-
mos, na re@ectiva Cathedral, 

por aquelle Prelado. 
. "La Tunisie catholique", em 

numero apparecido no dia de 
Paschoa, deu o texto completo 
da ilomilla ·e o faz acompanhar 

· de uma nota, na qual o Arcebis
po-coadjutor precisa seu pensa
mento, ,estrlctamente conforme 
a verdade dogmatica. 

1.0 - A discipl!na catholica 
1 não permltte, a nenhum roem-

Um bello discurso do Em· 
baixado, brasileiro. iuntc, 

á Santa Sé 
'"o-"Osserva.tore :Roma.no" em seu numero de 8 de Abril p. p. 

'.e!Ógia. o discurso pronunciado por s. Excia. o Sr. Hildebrando Pom
peu Pinto Accioly, Embaixador do Brasil junto á Santa Sé. 
• Em seu · discurso, s. Excia. disse que era uma consolação inefa
·.vel ver a Igreja ' de Christo manter sua grande autoridade e sabe
dor.ia num momento tão grave para a humanidade. Accrescentou 

bro da Igreja discente, erigir-se 
em censor publico das autorida
des ecclesiasticas. 

2.0 · - Um jornal, que abre vo
Itmtariamente suas columnas a 
essas polemicas censuradas pela 
autoridade ecclesiastica, mostra
se, ipso facto indigno dos verda
deiros cathol!cos. 

3.0 
- Em todas ª' épocas da 

historia os Bispos têm cumprido 
o imperioso dever de recordar a 
esses fieis os princípios dá mo
ral, tanto privada como publica, 
afim de prevenir as immorall
dades de facto. 

O jornal do Vaticano, "Osser
vatore · Romano", no seu nume
ro de 3 de Março u:Itimo, accen
tuou a preeminencia do direito 
e da justiça, nas relações 1nter
ma,clone.es; 

Si as relações entre os povos 
sómente são attingidas pela for
ça, os catholicos de todas as na
ções devem fazer um esforça e 
pedir a Deus para que seja de 
outro modo a conquista da paz. 

A Iembra:rwa de taes prlncipios 
não pode chocar senão áquelles 
que não s!b sufficientemente 
catholicos. 

4.0 
- A união dos cathol!cos 

da Tunlsia,, por aquelle Prelado 
sem d!stlncção de nacionalidade 
pode e deve ser feita para ~ 
maior bem e para a paz da Tu
nísia, e essa união se deve man
ter quanto ás verdades dogma
ticas e praticas do cu1to, mas 
tambem sobre os principias de 
justiça e de caridade que se 
impõem aos palzes como aos in
dividuas. 

o ~tom.ata patricio que, com a eleição de Pio XII, continuaria fe- 5.0 
- E' um facto reconhecido 

llmnente a riotave(l obra de pacificação que o grande Pio XI iniciára. pelo direito, que ha, neste mo-
Pl continuando, a escolha de Pio XII tem uma dupla significa- mento, na Tunisia, um governCI 

ção: de um lado o ardente desejo da Igreja em defender os prin- que mantem a boa ordem; e a 
clpios da ciVilização cathollca e, d'outro lado, o seu não menor de- moral catholica olhará como cri
sejo de · paz ·para os povos. Diante: da exaltação de odio, · de culto minosos, e é preciso que se sal
~ força, de asse.ltós constantes -das ideologias subversivas, é ainda ba isto, aquelles que semeiam, 
:a ]Breja. o signar verdadeiro, em torno do qual devem reunir-se os obedecendo a imperiosos moveis 
'.esforpos doi, homens de boa vontade. . . de acção/a divisão e a discordla · 

E ainda, · que sendo· escolhido Pio XII para novo chefe da na . Tunisia. 
ltgreja, a :P.rovidencia vinha dar ao mundo um continuador do dUl· O Arcebispo-coadjutor tem sem-
,cfSsfriit> paclf.lste. que fôra o grande Pio XI.. pre pregado, com a Igreja, a 
. s. Excia. acabou seu discurso pedindo em nome da nação bra- fraternidade humana; que Deus 
i1Ue51'a uma. benQão apostolllca para o presidente e o povo do Brasil dê · aos Tunisianos um fraternal 
cathollco, que escutA, coxii resJJelfi!> p e~çição a. palavra, ~ :Verclade espírito · de paz no resJ;Jeito de 
~-QA ~,!!i.._

4 
· · 1 tc;,ll~ direi~o~ 

Um expressivo noticiaria do orgão c:fa Santa Sd 
Do "Osservatores Rmano ", tra

du,zimos o segul.Ilte noticia.rio que, 
na serenidade gelice. de suas ex
pressões traduz fielmente a se
quencia dos rumorosos aconte
cimentos que nenhum communi
cado ou documento podia prever. 

"Esta manhã correu a noticia 
Jogo diffu.ndida e commentada 
pelos jornaes em edições extraor
dinarias da partida de tropas 
.italianas para a Albanla, sob a 
protecção da l.ª esquadra que 
aportava em Santi Quarenta e 
Sam Giovanni de Medua, e de 
grupos aereos. 

E' sabido que era voll corrente 
nestes últimos dias, uma Inter
venção it~iana na Albanla, sem 
se precisar por que forma ella 
se faria, e provocada por UIUa 
obscura situação local. 

OS PRECEDENTES 

No dia 5 publica.vamos uma 
communlcação da Radio-Bar!, 
apparecida ainda na "Gazeta 
del Mezzoglorno" que affirmava: 

- "As noticias diffundldas no 
exterior sobre a situação e as re
lações entre a Italla e a Albania 
são tendenciosas e infundadas. 

Por pedido expresso do. Rei da 
Albania est"ão em curso conver
sações, para um reforçamento da 
all!ança defensiva entre os dois 
paizes. Nota-se a sympathia que 
a Italia nutre pelo povo · Albanez, 
sympathla de que o povo alba
nez teve repetidas provas. 

Não é intuição do Governo 
Italiano attentar contra a inde
pendencia e a integridade da A!I
mmla ". 

Publica.vamos, na mesma data 
que o Departamento de Impren
sa do governo albanez commu-

nicava, por sua vez, de Tirana: 
., "Alguns jornaes extrangeiros, e 
'não pessoas 1rresponsavels, dif
fundlram nos ultimos .dias noti
cias tendenciosas sobre a Alba
nia e suas relações com a Ita
lla. E' fora de duvida que taes 
noticias têm o objectivo de apre
sentar de uma maneira. errada 
as relações amistosas existente 
entre a Albanla e a Italia ". 

Accrescentavamos que o repre
sentante em Genebra da imprensa 
official albaneza fora autorizado 
telegraphicamente pelo seu go
verno a fazer saber que: 

1.0 - era inexacto que uma 
occupação qualquer do rerritorio 
albanez pudesse ser feita com o 
consentimento do rei. 

2.0 
- ser igualmente inexacto 

que o governo allbanez pudesse 
acceitar medidas de qualquer ge
nero que trouxessem prejuízo a 

independenofa ~ integridade ~· 
baneza". 

Na segunda. edição de hOntem 
demos as declarações do senhor 
Chamberlain aos membros da 
Camara dos Communs, sobre tu. 
do isto que naturalmente não 
podia deixar de despertar a at• 
tencão ingleza, num momento em 
que esta se volve mUito partl,o, 
cularmente ];>ara ~ delicada al
tuação europea. 

o "Premier" declarava que lf 
Inglaterra, embora sem interes
ses partlcúlares na Albanfa, tl· 
nha porém 1ntereime geral de 
conservar a paz. 

Neste ponto, a determinação 
do governo italiano foi a.n:nun
c!ada no seguinte communicado: 

"Nestes Ultimas dls,s enquanto 
se desenvolviam as conversações 
en~ o Governo Italiano e o Rei 

(Conclue na s.a pag.) 

Einstein ea Igreja 
:interessante nota do "Osservatore Roinano" 

Em recente declaração, Alber
to Elnsten, conhecido physico e 
mathematlco, acaba de reconhe
cer a Igreja como a unica de
fensora da liberdade. Diz elle 
que confiou na escola, na im
prensa, na lltteratura, como~ pro
pugnadoras da liberdade, porem 
todas falharam. Só a Igreja se 
manteve firme como defensora 
da liberdade. 

E' interessante notar que o libe
il'alismo do secu!o !Passado, com 
todas suas rompancias de sc1en
cia, accusava a Igreja de abso
lutista e perseguidora da llber-

dade. No entanto todas as .theo
rias libertarias dos scientistas do 
secúlo XIX, apenas levaram ao 
completo absolutismo .da sden
cia. E é um scientista de , hoje 
que vem reconhecer a Igreja; CO• 
.mo baluarte da liberdade,· prtn~ 
cipalmente com a completa au
sencia dos defensores . que existe 
no nosso seculo. Essa noticia <li! 
"Osservatore Romano" ê , uma 
prova do pouco fundament.o dl 
todos os ataques dos inllnJgos da 
Igreja, que por elles mesmos: de 
depois destrUidos. -

e Patria" 
A Carta Pastoral de S. E. o Cardeal GOMA 
:y TOMAS, ~rcebispo-Primaz da Hes;(Ja• 
nha, -condemnando o Estado Totalitarif 

-
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' LEG:IOXAWIO. ·\ Em meu ultimo artigo, mostrei a at

titude intransigente do Santo Padre 
Pio XI para com tres importantisslmas 
correntes ldeologicas contemporaneas 
que, tacita ou explicitamente, offerece
ram á Igreja seu apolo no combate a 
inimigos communs, e assumiu o com
promisso de explicar as razões dessa 
intransigencia. Tal exp!lcaç[o, aliás, é 
indispensavel para a boa comprehen-

lanche vermelha, certos como estavam 
de que poderiam jugular o perigo do 
mesmo modo que o fizeram na Austria, 
a dois passos apenas da Allemanha, os 
invictos catholicos da infeliz Osrnark de 
nossos dias. Assim, pois, a situação na 
Allemanlia era francamente favoravcl a 
uma restauração religiosa que acarreta
ria automaticamente a restauração eco~ 
nomica e social. 

nos alta e multo menós difficil de ser 
attingida. Não faltou quem suppuzesse 
que essa pousada pudesse fornecer a:lento 
para vôos ulteriores mais altos. A expe
riencia, entretanto, provou que não. Ca
hidos no pouso nazista, os espíritos, em
polgados pela propaganda violenta, pela 
acção de pi·incipios funestos, pela exal
tacão do nacionàlismo sobretudo, se 
deixavam rolar por um abysmo mais 
profundo ·do que aquelle que tinham. 
procurado evitar. 
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HACHINAS DE 
J.>O:PULARIDADE 

••• 

,Ha; já !Ya.ste.nte tempo ,um cer
lo "dr." José de Albuquerque ap
pareceu em ,publi-co .c-0m•uns t-aes 
clrculos de -educação -sexual, 0\1 
coisa, que o valha, O que seria 

,esta educaçâo, quaes os seus 
·fins e methodos não .~ão coisa·s 
que se ,possam mencion-a,r num 
Jornal honesto, 

, P dr'. José, ,entre'tanto, não .pa• 
,,, í-"eêi'a ,pe,i!sõ"à ,capa?. cie ,provoék.r 

rn.al-or-es ,males, visto ser eviden
te a ,sua falta de senso de i)U· 

blicld-a,cle. ·Começou ,por organi
sar os -circulos á. moela -dos .mo
dernos ;partidos ,politicos: com
cam!sa, -saudação e juramento. 
Este -ultimo, ·então, era impaga
vel: o circulando tinha de fazer 
umo. :piruet-a, •exquisita -emquan
to ,pronunciava umas 'tantas pa
lavras - h-a,bili<lade 1·ara e dif
flcll. No meio destes circulos 
reinava o dr. José, especie _de 
ducezinho de ta.mancos. Como se 
póde vêr, é difficil de -se ima
ginar -um amontoado -de coisas 
mais suplnamente ridlculas. 

Pois o homem não foi -ridicu• 
le.rsa.do. E' verdade que os c!r
.culos níio fizeram multa onda 
n!lo ,chegaram, mesmo, a cons
tituir urna ·!'emota o.meaça á so
lidez das instituições. Tanto as
sim, que o Est-ado Novo nem e.o 
d~ leve velu fer!·r os -seus inte
resses, o contrario <lo que acon
teceu a out.ros ,movimentos me
nos afortunados. Este fracasso 
porém, não ·impediu que a im-
~rensa, .por exemplo, e muito es-

.• são do pontificado de Pio XI, uma 
vez que ella está em apparente con
tradlcçãu com outras attitudes do 
grande Papa. Effectivamente, como ex
plicar que um espirito largo como o 
de Pio XI, que declarou estar prompto 
a se alllar ao p1·oprio demonio se por 
absurdo este lhe pudesse prestar um 
concurso nt!l para a causa do bem, tenha 
regeitado ullianças como as da Action 

,, . FrançaiSt"!, do nazismo e dos partidarlos 
da "politlque de la main tendue"? Se 
por um lado, innegaveis obstaculos sepa
ravam a Igreja de qualquer destas cor
rentes, é impos~ivel negar que uma larga 
linha de interc11ses communs podia ser 
encontrada entre ella e qualquer das 
tres. Pio XI fez um appello a todos os 
homens, de todas as religiões ou palzes, 
a que se unissem para salvar a clv11i
zação contra o atheismo coinmunlsta, 
comquanto taes religiões ou pa!zes esti
vessem no mais profundo antagonismo 
reciproco sob muitos pontos de vista. 
Ora, exactamente no momento em que 
a possibilidade dessa cooperação concre- : 
ta e extra doutrinaria se apresentou de l 
modo mais positivo, o Pontifico parece ' 
ter agido de modo diametrn'.lmente op-

Diante da affluencia de sympathisan
tes que, de todos os quadrantes intel'le
ctuaes, rumavam para a Igreja em bus
ca da Verdade e da unidade, os catholi
cos tomavam uma caridosa altitude de 
comprehensão que facilitava immema
mente o accesso das ovelhas perdidas, ao 
unico aprisco de Jesus Christo. E, as
sim, no melo das tormestas e das crises 
economicas, numerosas resteas ele luz 
deixavam entrever para um futuro pro
ximo a salvação da German!a, 
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CARIDADE 
E TOLICE 

posto aos seus proprios conselhos, regei- (: Surgiu então Hitler. Alistando em suas 
tando qualquer combinação ou coll!gação . fileiras innumeros indivíduos de todas as 

,ee forças. Como explicar essa conducta? ;. tendencias intellectuaes, unidos entre si 
, * f graças á exacerbação de um patriotis-

\ ·~ mo ulcerado pela derrota e pela dôr, le-
A explicação não é simples. Para '' vantou tambem elle uma bandeira anti-

comprehender a attltude de Pio XI, é :. communista e antl-Hberal que empolgou 
preciso jogar com certos factores im- · as multidões. Por meio de uma critica 
ponderaveis, cuja justa percepção e ava- f ,, mordaz da situação allemã, critica em 
liação só podem ser feitas por quem ti- ·1,1_· lho e pa a e - - -que as me r s ss g ns nao sao senao 
ver antenas especlaes para tanto. Por uma appllcação dos princípios cathollcos 
isto mesmo, os que não teem estas ante- de que elle finge abstrahil·, Hitler man.1-
nas que constituem, por assim dzer, um festou multa afinidade com o pensamen
.sexto sentido no domínio da inteíllgen• to da Igreja. Mais uma corrente de sym
cia, difticilmente poderão perceber a si- pathisantes marchava, pois, em demanda 
tuação concreta dentro da qual se viu do Catholicismo? Muitos dentre os .ca
o Papa, e que explica sua conducta. tholicos creram que sim. E, com o in-

; Aliás, a comprehensão dessa situação tuito de transformar ,essa afinidade em 
não é um méro problema de Historia uma solidariedade plena, levaram as 
Ecclesiastica. ENa se relaciona intima- concessões ao nazismo a limites verda
mente com as oircumstancias actuaes do deirncente extremos. 
apostolado individual de cada um de Hitler, entretanto, não era um verda-
11ós. E, por isto, merece de nossa parte deiro sympathisante. o que sua corren
um sério esforço de attenção. te apresentava era totalmente máo; máo 

O caso do nazismo é, de todos, o mais naqui:llo em que divergia da Igreja e máo 
dellproso. Essa'· corrente surgiu na. Alle- tam_bem - o P\1-radoxo _ é. j~st,Cl ,-~ll,Ó/i, o 
man1la quando o liberalismo estava no exptlcar~mos abaixo --- naqumd·êYfi"'que 
auge, de sua acção deleteria. Corroendo ::: se . .assemelhava a ella. 
as intell!genclas com ·a acção lenta do 
scepticismo que lhe é inherente, depra
vando os costumes com a tolerancia cri
minosa que prega, desorganizando a. vida 
politica, economlca e social pe'la ànar
chià que traz inevitavelmente comsigo, 
rJ liberalismo tinha levado a Allemanha 
ás portas da ruina total. Percel)endo 
claram.<mte os motivos profundos da cri
se, muitas esplritos eminentes se incli
navam para o Catholicismo, no qual 
viam o unico fanai salvador. Quanto ás 
massas, guiadas finalmente por aque!'la 
percepção segura das realidades que ás 
vezes possuem, tambem ellas se inscre
viam largamente nas associações catho~ 
l!cas, com manifesto prejuizo para o pro. 
testantfsmo e o socialismo. De um lado, 
pois, o Catholicismo lucrava immensa
mente com a situação, pois que ella 
constitula uma apologia indirecta das 
verdades pregadas pela Igreja. De outro 
lado, entretanto, tambem crescia o peri
go communista. Mas os catholicos, for
temente organizados no terreno politico 
e social, de accordo com as prescrip
ções de Leão XIII, nlio receiavam a ava-

Pelos pontos de contacto que apresen
tava com a Igreja, Hitler conseguiu os 
seguintes effeitos pessimos: 

1) desviou para si as sympathias que 
naturalmente se encaminhavam para a 

·Igreja; antes do nazismo, tornava-se ca
da vez mais evidente que o unico recur
so contra a anarchia e o communismo 
era o Cathollcismo: depois do nazismo, 
o Catholicismo passou a ser considerado 
como "uma" das soluções possiveis, não 
porém "a" solução por excellenc!a: 

2) comprehende-se facilmente que, 
falando uma Hnguagem parecida com a 
da Igreja, o nazismo tenha conquistado 
sympath!as mais facels do que esta. A 
adhesão á Igreja Catholica suppõe uma 
profunda revolução interior, pelo qual 
não se passa sem soffrer dôres cspiri
tuaes muitas vezes lacinantes, e sacrifi
clos !ntimos cujo preço transcende im
mensamente á da renuncia dos mais va
liosos bens materiaes Para as almas, 
que, anojadas da putrefacção Uberal, 
emigravam em massa para o Catholicis
mo, o nazismo offereceu mna pousada 
intellectual a meio caminho, muito me-

3) Effectivamente, o nazismo appare
ce1t desde o inicio, como uma verdadeira 
caixa de prestidigitador, cujo conteudo 
era muito diverso do que a apparencia 
fazia suppôr. iHtler, no "Mein Kampf", 
estabeleceu duas partes inteiramente di
versas. Na primeira, elle faz um ataque 
vio1ento ao liberalismo, com um exito 
realmente extraordinarlo. o segundo, elle 
procura descrever a sociedade do futuro, 
constituída sobre bases nacional-socialis
tas. A propaganda nazista se utilizava, 
em geral, apenas da primeira parte, para 
attrahir sympathias. A segunda parte vi
nha depois: era ministrada cuidadosa
mente aos membros mais seleccionados 
do partido com habilidade e uma desleal
dade perfetiamente identica á que carac
teriza as successivas iniciações da maço
naria. Assim, pois, havia uma arapuca 
immensa dentro do nazismo. E só no dia 
do juizo final se poderá saber quantas 
almas foram apanhadas e trucldudas por 
esse diabolico artificio, 

4) Finalmente, poucos foram os ca
tholicos sufficientemente perspicazes pa
ra perceber a manobra satanica do na
zismo. O Episcopado, evidentemente, deu 
o brado de a1arma. Mas entre os pro
prios catholicos a preoccupaçãq constan
te de adquirir, á torta e á direita, sym
pathlas para a Igreja, fo\ tão longe, que 
chegou á Indisciplina. Abertamente, ac
cusou-se o Episcopado de ser intransi
gente e de comprometter com tal intran
sigencla a conversão do Partido Nazista 
ao Catholiclsmo. Era preciso conquistar 
o nazismo. E como conquistas, certa 
gente só as ·sabe fazer com sorrisos, gei
tlnhos e gracinhas, houve todo um se
ctor de catholicos que começou a "flír
t.ar" com o nazismo, "chamberlaines
camente" Para os nazistas, tinham elles 
toda a tolerancia possiveI.. Mas o màxi
mo de sua mais aguda e virulenta into
lerancia era para com os ·catholicos -' 
inclusive o Episcopado - que não se
guissem a mesma· orientação chambçr
lalnesca .. ·. 

Tendo subornado no Partido Catholi
co a1guns Judas - von Papen foi um 
delles - Hitler poude entreter essas ·di-, 
yisões il)i.test~r~as, ,,até q,p9ni> de, PJOVOt .• 
car uma 'sc1sao entre os catholicos, 41". 
custa da qual elle tomou o poder. 

Ora, Hitler, não contente com tudo 
isto, ainda quiz se arvorar· em, campeão 
da Christandade contra o communismo. 
E, emquanto com os pés esmagava im
placavelmente os catholicos allemães, 
apresentava com as mãos, ao mundo in
teiro ,alguns tropheus arrancados (?) 
por elle .aos communistas. E com estes 
tropheus pretendia o apoio dos catholi
cos do mundo inteiro - com o Papa á 
testa - ú. causa do nazismo. 

Podia Pio XI acceitar essa eollabora
ção? Evidentemente não. Porque isto 
não era uma collaboração mãs uma tra
hição. Uma trahição propria á época em 
que vivemos, época que, disse Pio XI 
referindo-se _ó. situação allemã, lembra 
ao mesmo tempo a crueldade dos tem
pos de Nero e ar trahições vis do tempo 
de Juliano, o Apostata. 

,_Com filhos prodlgos que gemem fóra 
da casa paterna, ha collaborações pos
síveis. Com trah!dores, não. Caridade e 
tolice são coisas multo diversas. 

Veremos, no proximo artigo, o que se 
deu com a Action Française e a "PO"' 
litique de la main tendue". 

pecialmente a irreverente im- -
prensa <?arioca o poupasse. Mui-

to pelo contrario. os jornaes C A __ T H O L I C O S sempre -se iret'eriam ao dr. dos 
círculos como a -um grande ,per
sonagem. Em ,torno do seu nome 

eemp~ se ;Procurou e
st

ªbelecer Comprem EXCLUSIVAMENTE suas Joias e~ seus P_resentes º···ª·· .·conne·c· ,;da uma aureola <le ·respeitabilidade ..... , , .. • ·· '!> 

E •e ainda não .<:onqulstou a ;pie- :• '' J Q A L H A R I A 
:na popularidade; sahindo da C A S A C . * 
mela,luz em que se'<encontra rto- , A S T R O 
davla, é porque o dr. José de 

OFFICINAS PROPRIAS 'Albuquerque, ipositlva.mente, ê 
uma !l.)ess~ desageitada. Sopro 
inão füe ,têm iregateado os amf- R: :cJ '.N, , 1 5 
gos, -~ara, enoher o balã.o da 

DE 
Unicos 

NÓ VEM B R O N.º 26 '(Esquina dâ Rü~ Atichiêta) 
concessionarios dos AFAMADOS relogios " E L E e T R A " gloria. 

Mesmo neste· :Instante ...-emos 
uma IW)tl<.J!a, proveniente de L:-1 como os arrumadores de mane- que a machina é internacional, Collegio San.ta Igne.z 

Festa da Bemaventurada Maria Mazzarello 
ma, em que se nos dá conta das 
horoon:isens que se lhe estão 
pre:,~.ando 1110 Peru', para onde 
:tot -como convidado -de honra ã. 
:Jornad:,; P.eruâna. de Eugenia. 
:A.tê fóra do ,paiz jã. .se estendeu 
a irMe incensatoria; e a :pro
pr!a agencia Havas, que tre.ns
mittiu o .telegramma, jâ .se tor
nou ,cumpllce. Convenb=os, jâ 
~ desperdiçar muita. .cera .•• , 

~udo isto, ientretanto, .serve 
pa (!)TOVar que ,existem certas 
•chi-nas que funccionam ad
·~velmen't.a bem, com o fito 
118 IPOr iem evidenoia determina* persona.g~m, ipara. que clla 

,poisa. .realizar ·uma. tal'efa. deter-
~- ~§-W_ ~llill~, _@.-.1::~B.l 

pois que attinglu o Peru', Ma-s 
qual .será a. :ta.-ref·.u do manequim, 
logo que estiv.er devidamente 

quins, que de um boneco qual
quer fazer uma grande dama ou 
-um elege.nte ,cavalheiro. No caso 
do dr. José, a. obra ainda. 111J.o 
lhes .sa.hiu de feição: ora é a 

preparado? _ Será a·ealizar a Encerram-se hoje, no Colleg!o das ex-a,1umnas e Filhas.de Maria. 
Santa Ignez, desta Capital, os A segunda, na Mat1·iz de N;;, 

roupa., que não assenta. bem; verdadei-ra finalidade dos <ilrcu
ora, o gesto, que não consegue los de educação sexual: ia, cor
o 111ecessario primor. Sabemos rupçã.o da. juventude brasileira. 

AO DRAGÃO DE INDIANOPOLIS 

festejos <iommemoratívos da bea- S.ª Auxiliadora. 
.tlficação d-a, Beata Madre Maria ,A's 10 horas, solemne Pontl
Mazzarello, oo-fundadora do.s fica! IP0r i;i. Exa: Revma. 0 S:-. D. 
"Filhas de Maria Auxiliadora". José -oà'rlos de Aguir.re, DD. 

O ,progra,mma de hoje está d!- Bu,)?o de Sorocaba. · 
vidido em duas partes. A's 16 ;horas, hymno coral á 

Sob a gerencia de ERNESTO CINQUETTI A primeira, na Capella. do Bemaventurada, Panegyrico pelo 
V. S. deseja ser bem servido? Procure conhecer a nossa Collegio, onde são c,:ilebre.das Revmo. Pe. Dr. Eduardo Ro-
<iasa, onde V. S. encontrará artigos domesticos, artigos ,para dua.s missas :festivas, ás 6,45 e berto, oração da Juventude Fe-
{Presentes, materlaes para construcções e artigos para :pin- ás 8 horas, :respectivamente ,pa- mi-nina, -benção do SSmo. Sa-

tores. O mais barateiro do bairro. ra a communidade e .para as sec- cramento pelo Revmo. Pe, Theo-
Av. Cons. Rodrigues Alves, 376-iB INDIANOPOLIS J ções externas, h'avendo, nes'j;~ phi!o Tworz, DD. Vigario da Pa.-

,,. ____________ ,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,..,.,:,,.,.,,,,,,,..,~,..'"!:::::-, ......... ..,. __ ., .. _____ ... .-.... ,.,..,.,.,,._.J. •__ 1,\1.tm_!e,. QQ.m...lfill.n..1!!2, P.~J:._hoàl ir. si~_li::_ &, ~~~'±~,ifü,,~g_!'!!-,_..,, -·· 
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Hitler affirmo. que, se exerce 
o governo, deve-o unica e exclu, 
-sivamente á delegação do ver
dadeiro ,soberano que é o povo . 
El!!ito pelo ,povo, é só do -povo 
que .Jhe vem todo o poder. E a. 
tal ,ponto não é elle senão um 
preposto do .povo, que, -periodi
camente, elle convoca plebisci, 
tos ,para pedir a. approvação po
.pulo.r. Se a approvação não lhe 
for dada, deixará. elle o poder .. ,. 
O regime nazista, se é anti-li
bera.!, não é anti-democratico. 
Pelo contrario, Hitler sustentou 
em recente discurso que a demo
cracia allemã é muito mais e.u
thentica. que a ingleza. 
qual a <lemocráciq, que não vive 
mais ou menos <te farças? Po
tlem ser co11t.:tdas nos dedos, :i@ 

lanto, ·- · 

• 
Restaria a. questão Teliglosa,·: 

que parece separar ,a.mbos os re
gimes. O nazismo tem deuses, e 
o -communismo é atheu. 

Entre o atheismo e o po.n
theismo, a distancia será tiio 
grande? Níio demonstra a His
toria que as épocas de maior ln
credulidade são ao mesmo tem. 
po as de maior superstição? 

Aliás, do que vale, como bar. 
1·eira ao atheismo <?ommunista 
(que tem tonalidades fortementE 
pantheista.s) o .pant·)lei~mo na,. 
7.lstaZ 

Quanto á collaboração effect!-. 
va de <lireit,as e esquerdas, no 
sccnario <ln. política internacio
nal, <?ollaboração que é, muito 
ma.is do que uma convergencia 
doutrinaria, -uma verdadeira "en
tente", o LEGIONARIO. se :tem 
extcndido tanto a este respeito, 
que niio deve senão relembrar 
alguns factos. · 

Quando Hitler entrou -na Aus
tria, os -oommunistas franoezes 
pax;~I~ram, a 11r,eacção .. ; ,p,i::ov.o~ 
cando a queda · do gabinete por 
questinculas de .politica interna, 
Emquanto isto, o Mexico ,com. 
munista rompe carinhosamente o 
cerco economico em que está a 
Allemanha, para lhe mandá( 
petroleo e outros artigos de ,pri
meira necessidade. Po1• outro la
do, Hitler -se recusa formalmen~ 
te a •apoiar um movimento ukra
niano de caracter antl-commu
nista que esteve a ,pique de ex. 
plodir. E assim .por diante, os 
indícios se somam uns aos ou
tros, constituindo mn conjuncta 
impre~sionante. 

• 
Nesta semana, <, d:i. Rtrnsia. 

que vicr!\.m as principaes ind'.ca
çõcs sobre o assumpto. 

Segundo tudo indica, a Ru,r. 
sia, conservando embora seu ca
racter communis'ta, está assu. 
mindo ares nacionallstas que lhe 
-díio muita. analogia com o na. 
zismo. 

Nesta ordem de ldéas, um fa, 
cto -expressivo é que a formula. 
do juramento <lo -exercito russo 
foi recentemente modificada. An
tigamente, o juramento era dei 
defender a causa do proletaria~ 
do. Ha -pouco, passou a ser da 
defender o. Russla, 

Ao mesmo tempo, indícios -Sé• 
rios permi'ttem suppor que o ·an
ti-semitismo insincero do sr., 
Hitler tambem passará a. ser os
tentado pela Russia. As coisas 
foram, mesmo, tão longe nesta 
ordem de idéas, que certos tele
grammas noticiam que Lítvinoft: 
foi ·dem!ttido por ser judeu. 

Aliás, e. radio-emissora de 
Moscou irradiou um discurso do 
sr. Molotoff, successor de Lit, 
vinoff, discurso este fol'temente 
ap.ti-jtidàico e· nacionalista, qu11 
foi ouvido nesta capital, 

•• 
!Que deduzir de toda esta 

historia? 
Que muit:a .:razão rtinham o~ 

governos russo e allemão esqui .. 
vando-se a desmentir ta-es ru .. 
mores. 

A Allemanha é ,naciona1-socla .. 
lista. A Russ!a -está ficando na .. 
,oionalista, .sem deixar de sei( 
communista, 

Pezem-se bem as ,palavrast 
entre um "-nacionalismo socia., 
lista." e um "nacionalismo <io~1 
~1:1.~.i.S.!1\t)(-: O..Ut::~!/~!l~!J:,;~}1~}:..,. .. 

1 
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São Paulo, 14 de Maio de 193!) 

f e i ti ç ar i [Açãff anti~toxicãido~Jigado 
1 

~aDe o leitor amigo o que é a ação anti-toxica do figs.do? E' 
O resumo do 1. 0 terço do livro I rn 11

M~ :tllemãs d" Pxpnr'"""º. a t1, açf::> pela qual ele elimina as toxinas e os res!duos venenosos que 
de Norbert Muehlen, intitulado · não entregarem logo ao Banco; tanto perigo oferecem para a saude e para a propria vida. As 
"O Feiticeiro", mostrbu º s_uf::i- Ftei Pedro S8NZIG, o.. F,, M.. ao Reich o~ tituJos teceoi<los, mo!estias infecciosas, as extravagancias, a idade são fatores que. 
ciente ,para se formar opmlao mas a comprarem -com e!les, nos acanetam o enfraquecimento e até mesmo o desaparecimento dessa. 
sobre o que diz o subtítulo: A G respectivos paize~ estrangeiros, ação. As conseque11cias são faceis de prever, bastando para isso 
\•ida e os emprestlmos do dr. 'r _ d titulos allemães de cambio 1:>a.i- lembrar que as toxinas e 03 residuos venenosos ao invés de serem 

. . coopere.çao de Schacht,, pou e 1936, foram obrigados a paga- xo, remettendo-os em seguida eliminados, vão-se acumulando no organismo. 
HJalmar Horace Greeley Scha- riscar de sua -divida total de rem · suas divida:s estrangeiras á ao Banco do Rei eh que, .por sua H h"l n 
cht Parece mesmo que a sem Caixa de Conversão do Reich, Atenção, pois leitor amigo. Lembre-se de que o epac v a 

· , S h ht j 19 bilhões -nada -menos de 2,5 vez os vendeu á emis~ora a x·~vter i·cstabelece e aumenta notave.1mente a ação anti-toxica do cerimonia com ~ue de ac_ rea.-, bilhões. A sorte sorriu-lhe no- segundo o cambio antigo! Scha- • -
Jiza a sue. max1ma e pisar os 1 n 6 d S pari (pelo Yalot· de emissão), - fiaado. E' o que centenas de medicos atestam, acrescent;mdo ser Vamente q ua11c o a , e e- cht cobrou -duplamente: ao ex- d' t º " 1· ce .,, 

d 1 • 'd s ' · - quer izer, 0 es r,.n'°e ro ,·e · - 0 Hepacholan o remeeio MAIS SEGURO E MAIS EFICIENTE para call_os e ª guem,. nao ,po e er tembi·o dt:' 1936, 0 franco suisso terior e ao interior e, para com- b · t · d 
facilmente excedida. _Engano. b . . 1 30<1 di qi, no maximo, ª me acc, 0 todos os males do fígado: colicas e congestões hepaticas, iteric!as 
EU mesmo bate recorde sem- aix~u cci ca e e ·º e, no ª pletar essa. cobrança, decreta.- valor nominal; 0 Banc0 '10 Reich infetuosas, colites, angio-colites, cólecistites, cirróse, etc. Multas 

e . d á 1 a· -segmnte, o florim hollandez se- ram-se, no mesmo dia, impos- ro ·t do lucro para fl t 
;pre novos de1xan o onga. is- app ve, ou · · perturbações 'digestiYa.s: azlas, dispepsias, prisão de ven re, mau. 
:iancia t~dos os -concorrentes. gui_u o ·exei:nplo: as. d~as_ desva- tos sobre os lucros provenientes nanciar exportaçiíes allemãs a hal!to, etc. decorrem da anormalidade do figado e desaparecem-

Vimos como •acabou com o .pa- -l~ri_sações Ju_ntas dim,~uiram .ª da differença de cambio já fel- ,preços ridicuros. completamente com o uso do Hepacholan Xavier. No interesse de 
amento -de ·uros dos empresti-l d1v1da allem,i. por marn 0,5 b1- tos, até lá, pelos devedores ai- "Schacht agiu assim: - diz em sua propria saude guarde bem esta verdade: Em liquido ou em 

g t J 1 ra O Jhão, tendo sido reduzidos os 19 lemães. resumo Norbert Muehlen -- Um õ.ragcas _ Hepacholan: 0 remedio que CURA as molestias do figado. 
mos a cur 

O 
e da ongot ,p z.' · bilhões a 16. Esta vez, porém, dia pediu emprestimos, garan-

sem que os -cre ores es rangei- . t t l\IAIS "{;.!li PASS~ 
. d f não foi umcamen· e .por -sor e:- tindo ·a.os crerlorés juros equiva- ,, .. -.. "'-. 

TOS encontrassem meio e or- Schacht amoldou-a. deu lentes e amor'tisação: - em se- o rex .. 1smo e a Allema"nha 
<;al-o ª· .pagar. º:ª• recusa

nd? os E' que as leis <le honestidade O feiticeiro não parou ahi: guida, prohibiu a m0rtisações e, _ iuros necessariamente vem o . . · d 
" ,' f t tanto I financeira que levaram outros ma.is um passo, riscan o, sem depnis, pagamento de juros, eco-cpe't1te ;pa.ra a.zer ou ro . , . ., b' 1 h d li Ia 
~o os -capitaes. Era -claro, dei pa1zes a baixa "º cam 10, va- paga -as, as e -ama G.s n, s nomisando assim niio só as des-

m _ d" t , liam tambem ,para a Allemanha, abertas, quer -dizer os creditos

1

.peza.5 · com amortisações e ju-cntemão que .nao ;po 1a rc e.r, · 
1 

- t· 
' l I onde, jii. cm meia.dos de 1934, o a -prazo_ curto que_ ainr a nao 1- ros, mas ta mbem occ3.sionando 

e. g0.Slal-os ,
5
cm , :11ª s nem 1 :~- marco deve1·ia ter sido declara- nham s_,do ·a.pt'Oveitados, quando ,

1 
a baixa rapid<t desses titulos no f fi7eutiras, despistamentos, rracassos ... 

nos, na integraf, Ja _qdue -slede e r-
1 

elo clesvalor1·sado off1·ç1'almente, b t a ReSlilta so rcve1u a mora or1 . · , - i cxtc1·ior; - feito isso, mandou rem á -somma orm1 a.ve e ce - ' - O 'll -
oea de 19 bilhões de marcos, des-' por cerca ele _50':e .. ~cha.cht. I'.ª~ do: mais 56 mi wcs, a se'.·em i comprar 0s titulos dcsvalorisa-
contados O 1 114 bilhão de juros o fez, pref.ermdo ,1ma. pchtica, descontados da d 1v;cla antiga, dos nos paizcs estrang~!ros; _ 
annuaes. Em todo O caso, sedu- llo aventureiro, dourando o mar- sem pagamento algum, Feitiça; era todR. uma. corrente de 'trans-

i ,.0 a tarefa ·de e.cabar pelo co dcsvalor1sad? ~o estra.ngetro ria. gresssões da honestid<Lde de de-
:,; u . . d t dos cli- pela imagem f1ct1c1a do ma1·co l~nccrrados os capit-aes cstran- veclor e dos direitos do cred9r. 
-menos com gian e par eb no Reich, do antigo valor-ouro. gdros no campo de concentra- Com esse mcthodo sendo c.mor-
:rcitos dos credores so re essa - · - l d · l 

h t t' e t gran- O jogo-duplo de Schacht (mar- çao fmance1ro. cerca( o e ara- tisaclos 800 milhões dos empres-
,somma P an ª_s icam ntc C co-o~ro, ficticio, dean'tc de do!- me farpa.do, <londe nfto sahiam ti111os, o credor rccE'bcu, no m;,,-
dc sem fazei· -pagamen o. omo 

1 
-

1 
· ,J' 

1 
ti 

' . ? 1 lares, florins e francos dcsva o-! sena.o ('!11 esca a ri 1cu a, os - ximo, apenas a metade: 400 mi-
-conscguil-o · d tt 19 risados) rliminuiu, pois, ·a. di,·ida tulos allemães nos mercados es-1 lhões, perdendo outros tantos. 

Antes de tu o, me cu os allcmii por 3 bilhões de marcos; trangeiros baixaram considera- A maior parte dos capitaes re-
ibilhões -de me.rcos numa espe· , t' 'D 

d t - isso, quem sabe, teria sido jul- velmen'te; os do empres uno- a- -cebidos, longe de ser resti'tuida, 
de de campo d e -ctoncen ~açao g-ado talvez h3 bil (abstra.hindo wes, .por ex., de 79,18 cm 193Z, continuava no campo de concen-financeiro on e es avam mac- ; . 

1 -, ' t t f Ida, honestidade), si não tivesse depois da moratoria gera. ape- traçfto financeiro, inacceoivel aos 
cessiveis aos rlonosd, e _an(o cz trazido mais tarde, consequen- nas valiam 37,00 (ele 7fl,18 a 37 !) ; donos do dinheiro. Em nova. 
que quatro ,annos epo1s a sa- . t' y bai 

' f' d 1936) 0 19 bi- cias muito -sérias e graves, -- os do empres 1mo- oung - sessão de magia, Schacht <'m-
ber, em ms e t· h' 

8 
ba.i·xa Si Sehacht registrou lucros xaram de 59,50 2. 28,63 ! : - a pr<>hendeu levar os credores á ]hões de marcos m am · - . , 

1 
f · éd' d 

-do a onze! Onde ficaram os formidaveis,. não ganharam eo1- baixa gera 01, !"lll- m ia, e rf'nunciarem espontaneamente á 
sa alguma, em tudo isso, os ele- 50%, mantendo-se nesta base. .parte de seus capitaes, median-

oito? veclores allemães, .pols estes, ,por Que tentação ·para o feilicei- tf' um engodo digno do magico: Dois bilhões, quer dizer, 9,5% 
ordem de 23 -de Dezembro de ro ! Autorisou e •a.té a.nimou as promettcu-Jhes, -neste caso, po:ia somma anterior foram pagos 

O rexismo que no.,.a mais é si- -buindo toda •a. especie ae rrau
não a fórma belga da nazismo, des ao governo belga. Assim « 
<>m todo o periodo da campanha que, em Eupen-Malmedy, a.s ELU•. 

eleitoral não -deixou de utlli- toridades da Belgica fizeram im
zar rr.ethodos ·identicos aos do migrat· 2.000 belgas, o que modl• 
nacional-socialismo. No princi- ficou o resultado oà. eleição. No
cipio, apresentara-se como um te-se que a Allema,nha ,procura; 
pnrtido catho!ico com o intuito exercer influencia nessa r.egiã<>j 
de conquistar a grande maior::,, com o intuito de tomai-a. UtiH• 
r1· 1

• nonulação belga. A autorida- za-se dos mesmos processos usa;,, 
de .religiosa, porem, apprehcnden- dos na região dos ,sudetos: em 
do a mentira, e comprehendendo primeiro logar :ignora ,todos 011 
o -perigo que repJ'C.sentava pa~·-1. movimentos immigratorlos de 
a Belgi~a a victoria de um par- 1919 para cá, -considerando ·ape• 
tido que "-briria c-.uninho paro. ::t n-a.s a influencia que exercia -an• 
invasiio alJp•n~.. condenou-o, O tes da. guerra; e intensifica a; 
rexismo ent:lo procurou despis- propaganda nazista -nessa_s -re• 
!ar O sr. Degrelle -começou a giões. Com o argumento coloca• 
injuriar a Allemanha, emquanto -do contra o governo belga, des
que os jornaes nazistas at-1ca- vendam.se esses -:ola,nos. 

tilireitinho; 0 resto, de G bllhões derem dispor de outra ·par'te ele 
(6 .000.000.000,00) de marcos... ~!fllllf9"1,,.B;ilfllPJ seu dinheiro, até então inacces-
tinham voado. Como? Vejamol- sivcl aos donos legítimos. Se>rviu
o. 

Antes de tudo, Schacht teve 
se, p8.ra esse fim, do chamado 
S110rrmark, "marco bloqueado", 
verdadeira varinlla magica, com 
:a. qual se enchiam os cofres .'l.a
zista.s, 

vam-no. Porem, os catholico~ Como Ge vê, o nazismo têm o!f 
belgas niio se de;xaram lograr, mesmos methodos -dos agentes 
e o resultado foi a completa d€r- 'de Moscou, dos quaea se -diz ad• 
rota do r,..xismo na Belgic·~-- En- vei,sarlo. Tudo é mentira .. e desJ 
tão -desvenelou-se toda -a trama. 1 
Os jornacs de Berlim, como ô seu pistªmento, mas que, graças el 

19orte grande: logo nos -primeiros 
tempos do governo nazista, o 
<lollar ·americano passou -por for
te desvalorisação: o <lollar que, 
até Já, fôra. pago co,m 4,21 mar
cos, em 1933 -só val'eu 3,40; em 

·1934 ainda menos: 2,51; e, em 
1936 apenas 2,48. Dos 1.430.525.000 
rlollares ·emprestado·s, dos quaes 
a Allemanha tinha que pagar 
ninda cerca. -de 4,5 bilhões, a 
quéda do doll-ar fez o Reich ga
nlrnr 1,8 bilhões, além dP. 539.6 
milhõeH gnnl1os, pelo mesmo mo
tivo. nos flmprcstimos a prazo 
curto. e de outros, ganhos nos 
emprest.imos (e hypothecas) ele> 
outros paiz<'s, feitos sobre a ba
se do dolla.r, 

costume, -puzeram-se a participar Deus, redundou nnni complet.Q 
a derrota do sr. Degrelle, atri- frecasso na. cathollca Belgica 

EXPLICAÇÕES .... 

01t -credores, quer quizessem, 
quer nã-0, :Coram leva.dos a gas
ta'rem seus crcditos - p.resos em 
Nazilandia - para fins ditados 
por Schacht, a saber, -para: 
custeio de processos e depositas, 
,para •a,dministração e concerto 
de ,predios, para impostos, obras 
de caridade, -caças e pesMs ou, 
então, .para viagens á Allema
nha, ou •ainda para exportações 
allemãs. Muchien explica, o me
chanismo desse numero de fei-

Em visita ao ''Legiona ri o 11
• 

Assim o Reich, sem nenhuma (Conelue na. 7.ª pag.) 

Na quinta-fefra p,p., rece.beu 
esta folha a visita do' Revmo. Sr. 
Pe. Saboya, S. J., e do Sr. Dr. Lu
ciano de Carvalho, director da 
"Exposição". 

O Revmo. Sr. Pe. Saboya, que, 
por seu talento e cultul'a, é uma 
das mais relevantes figuras de nos
so Clel'o, é professor do Instituto 
Superior de Cultura Religiosa. 

Recebidos pelo director àfzsta 
folha, foram os distinctos visitan
tes acompanhados á sala da d.ire-

ctoria, onde mantiveram a.nlmadâ 
pàlestra: Em seguida, visitára.m' 
detida.mente as installações gra. 
11hicas e redactoria.es do "LEGIO•/ 
NARIO". · 

Durante a visita, o Dr. Plinlo 
Corrêa de Oliveira teve occasião 
de ex1ior detidamente a ctrientaçã-o 
desta folha. Ambos os visitantes 
tiveram palavras ele plena e calo• 
rosa sympathia pelo que lhes íoi 
dado observar durante a, visita. 

MOMENTO DE RECEIOS 
E DE ESPERANÇAS . ... CATHOLICISMO E PA. TRIAI ~;~~s~e·~a;~nst~: ::t:~:~~~:r:: 

tibilida".le social. 
Sã.o estas as ,primeiras .pala

\·1-:1s da Carta Pastoral: 
"Neste momento em que já ve

mos, graças o. Deus, o te1·mi110 
da guerra civil e se está -elabo
rando, ·entre receios e esperan
ças, o futuro da Patria, qucre 
mos mais u,na vez falar-vos elo 
eterno thema das relações entre 
a. Religião -e a Patria, -envi·a.ndo
"'·os esta Carta "Catholicismo e 
P·atria", em que nos propomos 
n1inistrar-vo8 os -ensinamento~ 
que as circumstancia.s iactuaes 
e~tão a exigir." 

1. Justificac:ão do thema 

Declara S. Em. o Cardeal Pri
maz da Hespanha que volta ar 
assumpto: 1.0

) - pelo desejo de 
que •a.s ·provo.ções da guerra se
jam -compen-sadas ;pela -ressur
r<>ição religiosa da. Hespanha e 
pelo 'temor de vêr frustrado tão 
grande sacrifício devido á. falta 
de orientação espiritual. 2. 0

) 

- á vista. de certas vozes des
controliadas que ·se levantaram 
,de um lado e de outro dos com
batentes,' a :proposito dos proble
mas da Relig!ão em face do, 
,postulados da Patria, 

E' de -se esp3,ntar que jornaes 
provenientes não das regiões do
minarlas pelos vermelhos, mas 
da Hespa.nha de Franco hajam 
publicado cousas deste jaez: "A 
obra de edificar um pia.no de re

do Cardeal 
e Estado 

A nova Carta Pastoral 
e patriotismo Nação 

socnalidad,e humana, 

Gomá y ·romãs 
O Estado em face 

da familia e da Igreja 

Religião 
da per-

precisa de patriot'l.-s -sem outros As ag·<'ncias tel<-graphicas transmittiram para <-sta. Ca1>ltal timos para a· sociedade, mas a 
funcção <la Ig-r0ja se adul"tc·ra, um rc•sumo infelizn1cnlc incompleto da magistral Carta dirigida sociedade existe par3. nós. 
debilita e morre." Sig-niflca isto por S. I~m. o Carilcal-l'rimaz da Hcspanba, o Arcebispo de "Procla.ma-se hoje um principio 
a separação -entre a guerra ck1 Toledo. que é incompativel com a nossa 
-Hespanha, que -teve um car11c- Damos ab,tixo um resumo exacto do referido documento. Como doutrina, a saber, que tudo d~ve 
ter de verdade!nt Cruzada, e o so ,·<-rá pela leituni, o Cardeal Gomá y 1'omá.~ julgou dever, existir para o Estado. Não; a 
Catholicismo patrio, emqu·,.nto attentlendo ao ambientr- hcs,,anhol, consagrar toda a sua l':11'· pessoa humana tem direitos ina-
alguns espiritos mesquinho~ torai t,. refutatão .do totalitarismo da direita, lineaveis que o Estado nã-0 pode 
querem construir uma nova desconhecer: o santuario da 
Hespanha naH bases de um ma.- quer objectivamcnte fala.ndo, seus immensos recursos ,para ,a, conscienda, a eleva.\;ão d,:, seu 
terialismo ou um racionalismo quer -considerad-os em nossos af- valorisação e formação da pes- pensamento, a livre tendencia .pà
incongruente, ou ainda um e.-;. fecto,i, ·pelo que difficilmentc soa humana, "verdaà-eiro micro- ra os seus fins segundo a .lei -su-
pirito de heroismo sem Deus. um delles pode soffrer diminui- cosmo que vale por si só mais prema de Deus, são inaccessivcis 

2. Deus e Patria ção sem que o outro soffra tam <lo que todo o universo inani- ao Esta-do! 
bem um reflexo -com isso. mado", como disse Pio XI: o ho- "Por isso, não ha ·persona.Iida-

"Ca,tl1olicismo e Pa'tl'iotismo l "O Catholicismo -sublimou O , é, para a philosophia e a theolo- des mais fortes nem caracteres 
são <luas ,palavras que expri- amor da Patria" e disso nos eleu gia. catho!ica, 0 mais precioso mais robustos do que aqúelles 
,mem a ·pro,i0cçft0 -sodal dC' dois I e>xhuberante prova Pio XI, ao adorno do mundo visível. que o Cathoiicismo tem forjado". 
g1:a.ndes concc1tos: Deus ? Pa- j offcrcccr sua vid-a, pela paz in- A Revolução, com seus s'ucees-
t D l t 1 , "Para a nossa philosophia, · d 1 · t l"b · ria.. eus rcc ama para s, oca j terna <la I'talia, sua Patt·ia. s1vos csenvo v1men os, I eral1s-
a 1a,ctiviclade <la vida humana, pc,;sôa significa "aquillo que é mo, socialismo, anarchia e com-
como fim ultimo dti mesma: e mnximamenle perfeito em toda munismo, deixaram o homem cé-
a Patria exige todos os servi- 3. Nação e ESíado a natureza". A pessôa é espírito go e inerme. Na sociedade ·mo-
ços que lhe possa prestar o ci- e não ma.china nem ma.teria pu- derna, pelo estado inf-eliz em que 
dadão, .resalvadas ·a. dignidade "A Nação é como a substanc!a ra, e como tal é intelllgencia se acha, é preciso clamar, com 
da pessoa humana .,, as exig?n- humana do Estado". Compre- immortal, capaz de elevar-se ás S. Leão Magno: "A.gnosce, chris-
cias das outras instituições." h,.n,le fa.milias e povos com ca- mais altais especulações, escru- tianc, dignítatem tuam !" 

Ass[m, Oatholirismo e p,1trio- racteristicas ethnicas, tradições, tar a substancia e as leis, dispor 
6 
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língua e costumes proprios. o 1- d d · .. • a O ICISmo, un a-tismo representam p--ira n6s doL; 1vremente e seus estmos . 
conceitos de ma>:imo alcance E:stado é a nação politicamente 
c,m nossa vida: 1.") _ porque organisada, por uma. autorida
tuclo no homem tem seu ?.specto ele qu-e deve tender {t superva

mento da grandeza da 
Patria 

lorisação da vida nacional. Tudo 
de caridade christã. Tanto maiG 

surgimento historico é cousa que social, 0m ordem á patri:l ter
se póde realisar sem appel!ar rena e celeste; 2.") - porque 

if , · d r. forte, poderoso e .puro é o amor 

5. O Estado e a pessôa 
humana 

Sto. Agostinho desafiava os pa
gãos de seu tempo a enconti,a.
rem cidadãos mais honestos, ma
gistrados mais incorruptiveis 
solde.d-os mais valorosos, indus 
triaas e commerciantes mal-s jus
tos que os eatholicos. E' porque 
duzir na. sua vida quotidlana a 
o verdadeiro ~atholico deve tra
grandeza do ,pensamento de Deus e 
da lei divina, com a missão de ser 

"1:1m homen:1 -Pe:!~~-~'-~-~o Pa.e 

para o sentimento catholico do os :mcr 1c1os corrcspon cm a 
d d _,, l ele. Patria quanto mais unido á povo hespanhol." "A Hespanha gran czc, os uons e e "'Ossos 

isto deve ordenar-se a um bem bemfcitorcs, e o ·maior d • 1 que religião. 
commum, que é a vocação do recebemos foi o de Deus, fazen
Estado, conforme as pelavras ele do-nos seu filho, seguindo-se-lhe 
Leão XIII: supperaditarc ,,f. logo o que nos dá a Patria, com
tae ~nfficlentiam perfeetam". pleta,ndo em nós, na ordem na-

4. A dignidade de pessôa 
humana 

A Hespanha é a Patria, a Na- tural, a obra de Deus e de nos- "Não ha nenhuma doutrina 
ção, 0 Estado elos hespanhóes l sos ,paes. philosophica ou religiosa mais 
que a d-evem amar com amor Donde, Catholicismo ~ Patrio- vantajosa para a Patria do que 
e,ttrJb\ÜQS,~ "Ç) ootrlotismo .em tismo unem-.se estre1ta.menJ~.._, o Catholic11Smo com t~dos os 

A' vista de. nobreza do nosso 
ser e do nosso eterno destino, 
"não é de maravilhar-se que a 
politice. christã 'tenha feito da 
pessoa humana o centro e o ob
jectivo de todo o mechanismo do 
Estado. Já não somos parias ou 
escravos, como nas antigas so
dlviduos que se computam nume
cicdades pagãs; nem meros ln
d~a.mente, como na Ruuia. Exis-

Provou-o mais uma vez ~ Hes• 
panha, a.o iniciar-se o movimen• 
to nacionalista, trazendo r:omsi
go uma verdadeira expi,>são de 
patriotitsmo. Se não frictse um vi• 
gor ei<pil'itual sobrehuma.no, te-
1·iit ella sucumbido. NP.m a estir• 
pe, nem a historia., nem os sen
timentos de Patria teriam pro. 
duzido tão alte. tensão do espi• 
rito nacional, mas só Deus, e 1" 

forÇa, que Elle c:immunica aos 
fieis. 

"O numero incalcula,•el de "ver4 
dadeiros martyres", como os cha4 
mou o Papa, esse que morreram 
para conservar sua Fé e não, 
manchar sua alma com a apos•: 
tas!a, tudo por e.mor de Deus:· 
esses milhares de homens que 
correram em defeza autcs ·de t,u, 
do e sobretudo de seus ideaea 
rellglosos demonstram que Deu:, 
é ainda o vigor tenax de grande 
numero de hespanhoes". ·· 

7. O- perigo do Estatismd 
Devemos prevenir-nos oont~ 

um :perigo que surgiu em nossct 
tempo como natural :reaeç§.oi 
contra o 1iberalismo. 

Em e.lgun-s povos da Europa. 
deu-se inicio a uma nova forril.$ 
de attentar -contra a personalida...; 
de humana, com a t-endencia. de 
alg~ns Esta,doR de abso1·verem, 
toda a. actividade social. Forme..· 
se asalim uma. força artiffcfal. 
mals ou menos brllhantes, qut 
pretende -regular, num schell16 
inflexivcl, o pensamento e a. ac-: 
tividade de todos. ! 

Entre as instituições ,que fa.z<1m 
a grandeza. da Patrla, -catá em 
primeiro logar a familia, e essa.r 
tendenclas veem prejudicar enor· 
memente os fins -naturaes do ca, 
Bamento e e. educação ehrltl, 
cujos prlncipios fixos om dua.e 
-celebres Encyclicas de Plo XJ 
são recordados brevemente. 

(Conclue ~-~ 
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ACÇÃO CATHOLICA LITURGIA 

fls Campan~as fascaes· da J. o~ C; · J. o: e. f. · e ·'J. f. e. f. 
, ~i!I. . Cil.mpanhalf . Communs 
constituem um , poderoso melo de 
i)enetração na :massa com o fim 
tle -recathollsa1-a: 

-._ Que ~ qUíe tenho com (ÚÕ'if INoufaoâ 'êasa, Já pelas 9 e mela 

Epis'tola 
Ultimamente a Juventude 

Masculina e Feminina v i v e u 
momentos de grande intensi'Cla
~Ie, ,por occa,sião do. Campanha 
Paschal e neste pequeno artigo 
vamo& dar um apanhado de como 
ena se desenrolou na JOC e na 
JOCF. 

O trabalho teve inicio nas sec
Qóe~ entre simples membros e 
m1htantes, :rior meío de circuloo 
nos que.es se preparava. a g,ran. 
de offensiva. 
· Só depois, .então, é que 00 or
ganizou o serviço de propaga,n
d·a,: d-ividir-am-se os gru,pos, ca
da ·q-ual em sua ·secção e a esses 
grupos .foram confiadas as :ruas 
da-s_ ,pt'/roch-ias a ,serem ,percorri
das e a:s foa.b:·icas a serem visi
•.adas. 
· Começou então e. v:i-a sacra, de 

.r;xw~a- em !l)Orta, -chegando a 
19.820 o numero de casas vi-sita
d·as pelas joci-stas e a 7.400 as 
visitas tt-ealizade.s pelos jocistas. 

Nas fabricas, nas officlnas, 
nos hospitaes, em todo lagar on
de trabalhav,a, um jocista ou 
ume. jocista a obrigação do pile
c"eito da Igreja era lembrado. 

A JOCF visitou 30 fabricas 
d-ei~ando neU,a,s ~onv'ites, folhas 
de ,propaganda •e cartazes. 

. Outl'E!: coisa a salientar é o es
á)irito com que foi -realizada ia. 

Ca,mpllinha: d-istribuiira.m-se con
V;i'beli, -collocaram =ta.zes aqui 
la_ acolá, fizeram vi.sitias, mas 
-:,em ia preocupação do· numero. 

Semea,V'am a ·boa semente ,es
rorl;ayam-se, ma,s entregay~m o 
resulúú1õ· 11. Deus. 

E nem -sem.pre o. acolhida era 
d'all!. anelhor-es, nos logares onde 
ia,jn;_ .como se :Poderá ver nesses 
ca;s<'is vividos: 

-Do~$-· joeistas batem a um.a 
p_orta. Era uma casa de opera
rlos" Nwto apaTece um homem 
ifo (l.\\ra a,ma.r.rada: 

- O que querem? 
- Nf.-s somoi, da JOC. 

- res~ond-eu elle. . da noite. Os donos já. estavam 
- E que illós ,esta;mos !l)romo- recolhidos, ;pois o frio era, for-

vendo 'lime. Campanha de P/l,s- te. · O jocista ,bateu. A demora 
coa e vlemos <eonvlda.r., • foi g.re.nde. Afinal de -contas SUll'· 

- Isso não me dnteressa - dn- giu uma mulher !COm cariai de 

[(CÔnt, do núinerd anterfor)'.~ lê. e1éfüãdd. Dürâiite muito témpõ, 
ORIGEM N is o celebrante só escutava a leitu

- as m sas . c~n- ra, como todos os fieis, sem lêr !~i::· oº c~ebrante com as maos elle tambem. Do seculo XI ao 
M1Ssal lê ª Epistola, e_m· seculo XIII, alguns padres, não 

quanto o subdiacono desce ao pa- ouvindo bem devido á distaricia 

·dhrêmi'ó, -~ !nhcQ!!o ae càntar a'] 
Epistola era ·exercida pelos Lei-! 
tores. Silo Cypriimo j~gou :a:.00 
poder mefü<li' recDmJ)ellllll>f e he-. 
roismo de Aurelio e Celerio sti,jlo· 
conferindo-lhes o lelto:caáo. "'11rs.
da é mais conveniente, diz1a el• 
le, do que elevar á dignidade. de 
leitores aquelles que confessaram 
a fé diante dos tyranos. O Evan
gelho que faz os martyres, ~"St§ 
bem nos Iabios daquelle que !> 
sellou com seu sangue" •. 

-terrompe o homem, e dá com a isôno: · 
·porta illla, =ra dos dois jodstas. - O que é? 

Elles não desanimam e batem - A JOC va,e irealizar uma 
ílla !()Orte. seguinte. Sâ:e o mes- Pa:scoa e nós iest•amos convidan
mo homem que os encara furio- do. 
so: - Ora, 'Vão tra;ba;lha.r seus ve.• 

- Porque é que não vã.o amo- ga,bundos ! 
lar sua avó? - Outra -coisa 111ão estamos 

- E' ,porque ella já fez ia, Pas- fazendo, minha senhora - res
coa, :- responde ·um dos rapazes ponde o jocl-sta aleg-remen'be ... 
sorrindo. . . Esses 'PeQuenos espln'hos eram 

Resultado: o homem amansou bem recebidos e off-erecidos pelo 
e alguns dias depois lá foi fa- ,exito da Campanha. E n•a, épo
zer a Pa,scoa com os jocista:s. -ca ,tão imbui-a.a de ,respeitos hu-

Noutra casa os rapazes batem mamos como é e. nossa, elles 111ão 
á porta. Depois de muita de- <r~esentam IJ)0u-0a coisa ..• 
mora, su·rge um mocinho, anelo E Deus abençôou tanto esfor
desconfiado com um guard<a.- ço -e tanto ,sa,crific!o com o se
chuva erguido.·• Estava espe- gui.nte .result:ii,do, que é bem con-
rando o homem da IJ)l'estação. solador& · 

vimento para cantal-a. A episto
la. é uma instrucção para o povo. 
No Antigo Testamento, era feita 
a leitura de trechos c;l_a lei de 
Moysés nas synagogas, bem como 
a lição prophetica composta de 
duas partes, seguidas, cada uma de 
um canto. Um dos assistentes era: 
ás vezes convidado para commen
tar algum desses trechos. Nosso 
Senhor, de volta á sua patria, lê 
e commenta uma passagem de 
!saias, _que se refere a Elle mes
mo. (Luc. VI, 16). Ainda hoje a 
cerimonia de Sexta-Feira Santa 
começa por um trecho do Antigo 
Testamento: lição prophetica se
guida de um canto. Depois vem 
e. leitura da lei seguida do canto 
da Paixão, segundo São João. 

• Duas jocistas chegam â uma 
casa e :se a,presentiaim: JOCP'. 

- Nós ,somos da Juventude 
Opera-ria Oa't-olica... Communhões ••. ,,. ·.;,; .,, :14,406 

Nas primeiras assemb'.léas chrls
tãs, as duas lições do Antigo Tes
tament9 .. foram conservadas a 

175 principio com o .. mesmo texto. 

3 Logo porém, uma dellas cedeu 
lugar aos escriptos do Novo Tes
tamento,. entre as qµaes o Evan-

- Olha, -moça _ grita de lon- 1.as commu n h õ e s de 
ge ,a dona. da casai - dei uma adultos .• • .. , .. •''• ••• ~ 
esmola agora mesmo e não te- BO:Hsados de adultos '•'• ., 
nho mais dinheiro trocado, ..• Legalizações d e casa • 

Me.is adiante: '-3 gelho que, dada sua importancia 
mereCj!U um lugar á piirw, . de
pois da leitura e dos cantos. Em 
substituição á leitura de um tre
cho da lei, eram lidàs, por or
dem de São Paulo, as cartas di-

- Communhão é só para os 
.santos - dizl•a um senhor de 
idad:e ,em cuja cà.-sii.- 'haviam en
trado dois joclstas, ··para convi-' 
da-rem a familia ,para a Pascoa. 

- Talvez o senhor tenha ra
zão - disse o jocista concor
dando. Mas diga-me uma coisa: 
quem necessita imai-s de fortifi
oamte, uma pessoa f,re.ca ou ou
t-ra corpulenta e -robusta? 

- Ora que pergunta, ,rapaz; 
naturalmente que é o fraco. 

- Pois bem, meu caro senhor 
os ,santos são os atletas, os for~ 
tes na vid•a sobrena.tuz,al, e nós 
os fracos. Quem é que necessita 
mais da communhão, nós ou 
elles? 

Convencido :pelo argumento do 
jocis'ta, o homem prometteu fa. 
zer a sua Pascoa. 

JOC 

Communhões 
1.a,s commu n h õ e s de 

adultos .••....•.•• , 
Batlsados de ,adultos ., ,.-.J 
Legalizações d e casa -

40 rígidas pelos apostolos aos neÓ-
4 convertidos. As cartas de Santo 

Ignacio de Antiochia, São Cle-
mentos ••..•. , •• ,. -.. ,J 4 mente, S~ Polycarpo, foram li-

As activldades jec!-stas foram 
, grandes t:ambem e a P-ascoa da 
JECF se -realizou nas Igrejas· do 
Braz com 150 Commurihões, ,Í°m 
Santa Gen,ero-sa com 600, São 
Bento com 050 e San.ta Cecilia 
com 450. 

Foram dlstrlbuida,s 8.000 folhas 
de ,propaganda, nos meios estu
dantinos. Aulas de Teligião era,m 
dadas em -gymnaslos -leigos, ·mui
tos dos quaes .pediram a conti
nuação das me1,mas .durante o 
anno. 

das durante a Missa. A essa lei
. tura dava-se o nobe de "gesta" 
- · actos. Liam-se ás vezes em 
vez dessas epistollas, . as cartas 
chamadas' irenicas, palavra gre
ga· que __ signlfiea paz. O fim des
sa . leitura-. era consolidar a união 
entre os fieis de differentes dio
ceses. 

Bem pouco durou em Roma o 
costume de ler duas lições até 
o V seculo; e assim mesmo pa
rece que nem sempre eram el
las lidas. Santo Agostinho só fala 
das cartas do Apostolo e do Evan

,gelho, e São Leão cm suas ho
mellas se refere á lição aposto
lica e â evangelica, nunca á lei
tura prophetica. 

em que estavam do ambão, onde 
era lida a Epistola, tomaram a 
dellóeração de lêr o· trecho que 
estava sendo cantado; l!l~te uso foi 
genip;A~do

1 
-· · · · 

:e: 
os J;)àgãos e os judeiis, os ca

techumenos e os possessos, os pe
nitentes de segunda .e, .. terceira 
classe, podiam assistir .á 1nstruc
ção, retirando-se logo após. . O 

.Concilio de Carthago deter~ina 
no seculo IV: "Que o bispo não 
impeça n!nguem, pagão, judeu. ou 
heretico, de entrar na Igréja. e 
ouvir a palavra de Deus, durante 
a Missa dos catechumenos": .. · 

Era no ambão que os pa~e.s e 
ministros sagrados na~ . ou. expli
cavam as Escripturas: os ,b~os 
instruiam de sua. cathedrli, no 
fundo da abside. ' ·' 

Antes de ser reservada aó ~ub-

Depois dll ha.ver cantado.• 
Epistola, o subdiacono,. trazendo . 
o livro fechado, vae .beJjar a p:úío 
do celebrante - bençam que ·ê 
uma recompensa . da. acçli.o . que .. 
elle acaba de fazer, Nas--~; 
de defunctos não he, esta .cél!inio• 
nia. . 

Nas missas cantadas- sem,~-
cono, um cler!go em sobrepel]U. 
deve cantar à epistola. nó '·lurei. 
orclinario, e não beija.rã .depri!á 
a mão do celebrante. Eniquanta; 
cantam a Ep!stdla. o -~te-' 
deve lei-a. · a. meia· voz, •tendo. J)O-i ·: 
rém, o cuidado . de não .-~e 
antes que o ct>rcf tenha ;respon,l, 
dido "Amen" á ultima :oraoão •. ·· · 

Palavras aos Consr9.sado~. 
Meu Irmão, 
E' muito nosso desprestigiar as nossas coisas e ousar «> CÍÓf. 

vem de fóra; deixamos em casa o ouro e .a prata. de lei, fascbu!,ndo,t 
se os nossos ollios com o brilho faiscante iíe joias falsas ou nienOlf 
custosas. Hoje interrompo temporariamente a série de ·m.Jnhàs · ex .. ' 
hortações afim de te mostrar.- que DO teu "Manual" de' Congre.i 
gado encontras normas precio~s de vida espiritual; Cumpre· o·.teú' 
"Manual" e ficarás santo. Lê e medita o n.0 1 .de tuas Regras: 
"As Congregações Marianas,·. têm em vista fomentar nos seus mem:. 
bros uma ardent!ssima devoção, reverencia e amor filial para ,côm 
a Bema.venturada Virgem Mari:a, e, por esta devoção e pelo patró• 
c.inio de tão bôa Mãe, tor11;tr .. os fieis, reunidos em nome della., 
bons çhristãos, que slncerameft'8 se esforcem por santificar-~ :i,tc, 
~eu estado e se ,dêm. devéras,. ijífanto a poslção $0Cial ~ .pemiittk,, 
a. salvar e santificar os outros e a defender .a . Igreja de Jesm 
Christo dos ataques da ilnpiedade." 

Pe. Ml\RlANO , .. 

,.,.:-....:: 

No dfa 18 do ,~orre!lte a Côttr-: 
panhia de Jesus commemorarâ. 
com:· profmwa gratidão o prlmei
r~.- .cen,tenario do nascimento do 
inesgtiéé:ivel R. P. José M. Man
tero, S. J., que como bom filho 
de. ·Santo· Ignacio soube continuar 
condignamente ·à grandiosa e im
mo_i:regôra obra dos Anchietas, 
Nobregas e Vieiras. 

Mantern. ·s. t 
trogação das leis pombalinas na 
Constituição de 1891, e ainda 
mais, a prosperidade que deu a 
Companhia de Jesus no Brasil. 

Estes fa;ctos elotiuentes , de
monstram o quanto efflcien'te é 
o ,apostolado do :meio :pelo meio, 
unico capaz de r-esolver o an
gustioso ,problema da irecathoJi
zação das varias çla-s-ses soclaes. 
Apresentamos somente numeros 
e factos porque :os fructos in
teriores da graça derramada so
bre os corações ,permaniecem 1n
v1s1vei·s e.os olhos humanos. 
Elles representa.m verdadeira
mente os benefícios 'tz,a.zidos pe
las Campanhas Pascaes promo
vidas pelos sectores da Acção 
Catholica. 

Quanto á escofüa do t.exto a 
ser lido na Missa, ficava ao ar- f • 
bitrio do Bispo, poi~ por muitos , . 
seculos não houve uma determi-.' 
nação da IgreJa a essP, respeito. / 

DIO 

O que resalta, sobre maneira, em 
toda a sua operosa vida é a de
_dicação com que se con;ag;ou ao 
?Usino aqui no Brasil, tornando 
ramoso, nas mais altas classes so
claes de então, o nome do Colle
glo São Luiz, e bem como, a des
tacada, ~ctuação que teve na re-

O R. P. Mantera foi de uma 
tenacidade de trabalho a toda 
prova, nos fornecendo uma bio
graphia. das mais brilhantes, per
paspassada de acções de real va
lor. 

As obras do R. P. José Maria 
Mantero não só o seguiram para 
a eternidade, mas a sua seara 
magnüica ainda continua a fru
ct.iflcar para a felicidade de nos
sa querida patria e para a gloria 
de Deus. 

-OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

· • Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fru,ctas .• ,. 
Biscoutos 

.. _EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq; R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

.. ~N.lÊRCEARlA AVENIDA 
· ~y. ;BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á. Igreja, 

Immaculada Conceição) - PHONE 7.5453 
distribuidores da. · 

MANTEIGA "BA,NDEIRANTE" 
. (A ,nata das manteigas) 

LIGA DAS SENHORAS 
CATHOLICAS 

Essa, benemerite. dnstituição, 
que actualmente acha~se :insta
lada em séde .propria á Av. Bri
ga:deiro Luiz Antonio, 580, man
tem diversas escolas, destinadas 
ao preparo das moças em varias 
actividades. O curso de prepa
ratorios á Escola de Commer
c_io vara Auxl-lia,res de Escripto
rio, recomeçou agora a funccio
nar, estando ·ainda. abertas as 
inscripções. Esse curso é de 
enorme a.ul!)ilio para ,as moças 
.que trablham em escriptorios, e 
vem mesmo ,resolver satis!acto
rlamente as difficuldades que 
necessitam para a vida pratica 
a que se dedicam. 

As interessadas poderão pedir 
maiores informações pelo tele
phone 3-1261. 

e 
Quem deve lêr a Epistola? 
Quando coro os padres e dia

. conos havia outros ministros in
feriores, os chamados leitores, que 
formam a mais antiga ordem co
nhecida, estes receberam a mis
são de lêr as lições na · Missa e 
fóra della. . Já os encontramos 
com essa missão desde o III se
culo. 

Hoje ·a epistola é lida pelo sub
diacono e o Evangelho pelo .dia
cono. 

;f 
As epistolas dos Domingos são 

tiradas. ainda de S_íj.o, Paulo, das 
outras epistolas e cios Actos dos 
Apostolos. A escolha dessa leitura 
não é cousa arbitraria, mas ê · 
feita de accordo com o mysterio 

(xternato MnROUtS Df ITO 
Para ambos os sexos 

Internato Fam!liar - Semi
Inter-nato - Externo.to -
Curso Pré-Primario - Pri
maria anexo - Comercial 
- Datilografia e Taqu!-

grafia. 
Diretor, H. Blaokman 

R. Bento Freita.s, 250 

,(Conclusão da 3. pag.) 

~- A lgre~a e a ordem social 

A:cu-sou-se a Igreja de se dm
miscuir ,nas cousas :politicas e 
,reduzir a activida.de dos cida
dãos no Estado. Tal. accusação é 
um absurdo. A Igreja quer que 
os cidadãos se occupem do bem 
commum -temporal do Estado, 
por dever de justiça social, de 
religião e de caridade, tornando
os, ;por melo da Acção Catho!ica, 
"mais aptos .. <a, cr-eger os negocios 
:publicas, ,graças a 'lima severa 
formação, á santidade da vida 
e ao cumprimento dos deveres 
chrlstãos". 

Catbolicimo e Patria 
Depois dós direitos e deveres 

da P-~_óa. .. .hume.n,'L e da. familia, 
passâ e.· Car-ta P.flstoral a consi
del:ar a .ordem sociàl. 

T~tii,i;tdO-/le,.~~ Ó~em social da 
111ação · .h~_spa,nb,ola, . não é .possi
:ve1-•. _.aind~ ~bi;t~)a.!r do, Catholi, 
cismo,· profun~!f~ente iradicado 
na consciencja: nia.donal ·e na hls
~rlS.: ipatrla. 

Como nã.o ,podemos prescindir 
das duas sociedades a ,que per
tenóetrios ":pelô noso nascimento 
e pelo Bapt!smo o· mesmo se dá 
com o Estado. e a Igreja: não 
podem- ser indifferent-es um ao 
outro, ma:s devem trabalhar uni
!l&mente !Para o bem ,temporal e 

~.;~ ~~$-~~~~-

''Quando o ;pensamento oatho-

9. Caracter essencialmente 
moral da política 

A !POlitice. "no seu mais :pro
fundo significado, não :pede se
!!)arar-se da ireJi.gião", e ia. irazão 
é obvia,. ;pois o Estado dev-e -pro
curar o bem :publico, o qual "só 
se -encontra. mima orge.nização 
social que não ponha, obstaculos, 
ma-s f·a.cilite a vida &uperior do 
homem e a consecução do Bem 

llco debilitou-se, entre nós, -co- supremo". · · 
_meçou e.· decadencia da Patria, Se uma sociedade só ,procura. 
Catholici-smo e Patriotismo, Deus fins -e vantagens exteriores, e. 
e Pat·rla, são os dois grandes no- riqueza ou a cultura, não é dlg
mes que d-espertaram ia. Hespa- na de se chamar verdadelz,a so
nha para defender a. ,sua !Pro_· cledade :e (C<>mmunida.de de ho-

, i5_.l,a, existenci~~ . E!:ª.!lili,, , 

Dahi os beneficios que o Catho
licísmo !()roporeíona. á Patrla, 
mesmo no iregime ,politico desta. 
A politica. tem um carn,cter es
senciaJ.men:te moral; donde, a 
tutella que a Religião deve exer
cer ,sobre ella. 

10. Vantagens temporâes 
proporcionadas p~lo Ca-

tholicismo' . . ' 
Entre taes beneficios, estão o 

equilibrlo entre ó poder ,politico 
e o ,povo, rp.roblema d-e todos os 
tempos, agrave.do :pelo excesso 
de poder que se dá. ao ,Estado 
ou pela. soberania que se conce-

~-~Jli!.~1:t.ú~ ~e».i~--ª,M 

. MODELO S R 31! 
Ondas longas de 545 a 1. 740 K.C; 

(550 a 172 metros) 
Corrente alternada - 110/220 volt!i 
i,··:.::···-- .. 

Superheteródino de 5 vâlvulas METAGLASS. VFlel reprotlu!)ão dá-'· 
som por alto-falante elétrodinâmico de 5". Grande alcance e 
seletividade em ondas longas. Sintonização automática trans .. 
continental para 4 est-ações. Belíssimo movei. moderno de· BakeJÍtt,. 

de 3lx20xl6 c!ll!I. 

~eçam demonstrações sem compro~. :p~lQ 

Pho.~e: 4-#23 

A .. MERICú 
18 - 1.º Ramos de Azevedo 

doutrinas irevolucionarias do ;po
vo soberano e tambem á.s que 
procuram fazer do Estado 'llm 
fim em ,si, aevando-o ao desco
nhecimento e c-onfi-sco dos direi
tos privados. A Igreja ensina 
sobre este ,a,ssumpto: 

1) Que a autoridade vem de 
Deus, qualquer que -seja o -regi
me :poli-t-ico; dahi o ôever de 
consciencia de submetter-lhe a 
liberdade individual. 

2) Que a autorida.de existe ,pa· 
ra servJr ia.o povo, e o :povo para. 
o~edecer ,a autorida;de. 
· Desse modo o Catholiclsmo 
equilibra e garante e. constitui
ção interna dos Es'tados, sendo 
que ta:mbem vromove a :paz in
ternacio111al, :pela boa haTmonia 
entre os diversos Estados. 

PELA HESP ANDA l1N~ 
GRANDE E LIVRE 

Não he. outro ca,n:µnho :para • 
ressur.reição da Patria que illãO' 

seja a !Plena .restauração do Oa;. 
thollcismo do povo ·iheape.-nhol, 
Será esta a grande obra. da .Ac~ 
ção Catho!lca, obedecendo o 
Summo Pontlflee, -em uniii,o.co~.
a hierarchlia. da Igreja •. 

Assim, ,a :S:-es;pan.he. será. un~· 
grande e liva-e: "-una, ,pela. unida~ · 
de icat:hol.k,a;, .razão de todli.:c e;-
111ossa ihliftoria; gra,nde, pe~ 
grandeza <lo pensamento e a. :vir~ 
tude de Chl'Jiato, qtie tizer$.m oit 
maiores :povos da. h!stórie. 'I.Uli< 

versai; livre, [)'ela Jiberd:a.de co~ 
que Chr!sto nos i!iberta, (POis qu, 
fóra de Chclto lll-~?, h1+. ,_.,_rda4ei• . 

~1>.el1d.J.11!~~a., '. . . . 

; 

' 



go Paulo, 14 dé Mafõ éfe 1939' 

São Joio Nepo,mucenoEVANG{LHd~.. ... 
__ ....... '". "'"·· ••..•• ,:~~:. ~A~~~ ,....., .. ,. ~ ... a.~" ""' A e f bc ac1 a · d a O r.~ ç a o 

%&'"' z&Z , * ;11 .,, l,.,.tf 

11.emfa, de NepOll!,UC, vivia um l conf-issões. Duvi<ian.do da virtu- ~tlrii:do no ir:10 MoldÍi.'via.. Entende,se e s U l- 'QV.IN.TO DOMINGO DEPOIS DA PASCHOA 
Jea;sal ihonest~ e :humilde. Todoa de de sua esposa, :W:enceslâo i!)ro- A'8$!-m que o cor,po· · ocah!u = E.vange1ho melhor dct _ ;, 
<is dias· os vl-rituosos ,esposos !Pe- curou o confessor de sua esposa, agua, anilhares d~ iest:reit-ais d.es• São João, XVI, 

23
•
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0 

d
. N _que se leu no domin• 
1am a ossa Senhor.a., que J.he.s e tentou fazei-o a:.evelar o que corá.ri) sobre IO'. :oeoi,:po do IIXffl.ft.Ytt-, Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discipulos: 

" Sistii', pois, ã~-,.' 
;. tal-Qs-~m. nossa. m,r-; 

cesslio, para, que <>:;~ 
Celeste, de prcimpto conC'edesse ia, graça. de 1Um :filho. oeUa, ,confessa,ve.. Horrorizado aCOl;l'lpa,nhandO'-'o .rio e.bêJ!xÓ'. A, go passado. Ambos são Em verdade, em verdade, vos digo: se pedirdes a meu 

/,Afine.-! conseguiram .eQS, graça, oom ;proposta tã.o i-~pia, JiLo ine- nolt.e lliãó ,conségutu esconder. 0 .. trechos · da palestra Pae alguma. cousa. em meu nome, elle vo-Ia dará. Vós 
·'.·~\ . ' . ' 

)e o menino foi baptiza.do ICOln o gou-se ,com polidez, :mas fi-rme- ,crh:ne. A Imperatriz vl-u, ~irse>e':í,~ até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi, e · que, ~pos a ultima' · 
mome de João, isw é, dom de anen't-e, a satisfazer as 'Vontades .tranrio iPhenomeno, ,chamando O recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Eu 

nos envie suas graças. 

Ora, estai intercessão 

iDeu;a. do Imprrador. Este, absoluta- Imperador á. jiirella. Ve.1).do se-· cela, na lmminencia vos tenho dito estas cousas em parabolas, chegou o 
Qúando ~~u-eno; o ISeu :maiOI' lll).ente .r.esolvido a fazei-o fe.ra:r, melhanta ,couiá w:enceslâl> ficou :Ie sua paixão, teve Je• momento, em _que vos não hei de falar já em parabo-

é, no dizer de S. Pau .. 

Jo, ininterrupta. De.· 
pois, não é sómente a' 
efficacia da oração, · 

ll)razer 10ra ajudar e. 1(iissa in,o usou de todos os :meios ipa.ra ds- apavorado, ,primeiro 1Pelo extra- sus com seus dlscipu- las, mas abertamente vos falarei do Pae. Naquelle dia 
j09nven1lo dos 4,terci~oes. 18 so. Cobriu-o de U.sonjas e aner-cês. nho ,caso em ·si, ,e depois iPOrque pedireis vós em meu nome; e eu vos digo que hei de 
,JOuf<la.r d<>.s a.r,ràmjos do alta!:'. V~do- iporem que esse !Processo 'to'do O povo assustado também los para fortalecer- rogar ao Pae, por vós outros. Porque o mesmo Pae vos 
fz\-sslinl ,q.ue ,sue. ddade o !Peronit,- el'a, d~efl-ce.z, a:~olveu (PÍ'Ocurar ,testemunhava O extranho ,es. lhes O esplrito, não ama, porque vós me amastes, e crestes que eu sahi de ~!ta em seu nome, que 

Jesus promette: Per
maneceriam os apos-. 
tolos na condição de 
simples servos, que as.l 

.. ,u ,enti!leo-ou ~ ~ ,_. .. d .,L "'ln out'ro •· 1 Deus. Eu sahi d!> Pae, e vim ao mundo; deixo agora o 
~ , · ., -.e,, ~o =•u o ne "· • pecvaou o. viessem a desfalecer 
~êolog~a. distbigulndo~ de to- U.m dia i!)(ir uma falta dnaigni- No dia seguinte, 0 ,corpo de mundo, e torno para o Pae. Disseram-lhe os seus dls-
d 

· ·· nos dias amargos que cipulos: Els que,' agora falas cI~ramente, e nao· dizes 
OI,\! os ~eus ,companheiros ~Ia ficante 'COmlnetida pelo, ,cosinhei- S. João, foi oencont-tá:do sobre a ~ 

IB!fé. •gi'á.hde intelligenolà, e ;p_élo tro do (Pala.cio, Wenc.esláo man- areia do fundo do rio. ·!riam atravessar. Nes- nenhuma parabola. Agora conhecemos que sabes todas 
'--"""' . .. ,+ • as cousas, e que não tens necessidades que ninguem 
!"'~OT ,com. que (Pro<:ura:va -conhe- dou-o Q>rendcl-o ,e jógal-o 111uma. :Bento v III, canomza.ndo-o, te diSC1;U'SO promette 
iceh- as ,cousa-a de Deus. fogueira. O unico q\le se atreveu ,confirmou ,com a ,sua in~llbili- Jesus o Esp!rito Para- te pergunte, nisto cremos que sahiste de Deus. 
, \~~á. vez o~en'IIJdo, iret:i-rou-se a ~eVánt.a.r ,a voz contra essa d,ade a fama de que já gozavia, 
.lll'll.'\ mez pare. ~ó'gar ,solitario, an- oerU:él.da.de do Imperador, foi João Nepomuceno. cllto que aos apostolos ensinará toda a verdade, e 
ite:/, de -celebrar a sua primei= João. Iro-mediatamente, (Por or- Quando, 300 annos depof.s de a Elle o glorificará. Nesse dia, os apostolos ende

sim iseriam misert-
1 
1 

cordiosamente contemplados pelo Senhor. Não. Ha). 
mais. E' o amor do Pae Celeste que aos dlscipulos\ 

reçarão suas supplicas ao Pae, em nome de Chris
to .. Então, . de feito, entenderão que Jesus, Deus 

r"M~;sa. Quando -esperava iuma dem dmperia.l, elle foi !PT'eso e sua morte, e.brj.ran{ a •l!ua sépul
jhll!milde 1C01locia.çã.o, o Senhor Oôndenado a mor.te. Insinuaram ture., encontraram -~ :·.sua ilingua 
íB~ de Prag;i. ,confiou.JJ;t.e a então ao "-rande ora.dor qual se- dncorrupta., -como até 'hoje s,e ., Homem., é o mediador interposto pela actual dlspo-

,. . 
assegura o Mestre. Como esta promessa deve ter~ 
dilatado os corações dos apostolos amarguradoSI 

com a previsão dos dias tenebrosos, adivinhad<ij 
1Propria Igreja. d·e Nossa Senh'o- iria o meio de salvar a vida, mas -conserva. 
)re.; 111a C8.i)ita.l. Logo foi ,elevado eUe volunta.rlamente :não jperce- r.============~·I, sição da Providencia entre o Céo e a Terra, Deus 

1 
até na gravidade das palavras com que o Senhorj 

1B. -oonego, .recebendc- a missão de beu . .A colera do Imperador che- Indianopolis e os homens. De sorte que, as graças todas são 
1Pr·~ga.T ,na Sé, o que fez ia,té a I gou ao auge, iporque !llil.o queria concedidas, unicamente, em attenção aos mereci-

os predizia! Já agora nada os amedronta. Perse-, 
gu:ções, soffrimentos, pouco importa. Tem o amo,. 

:v~era de sua morte. 1 perder o unico meio 4e conhe- Pharmacia Confiança mentos de Jesus Chrlsto. 
' poZXl.o ipregador, e. ;sua fama ,cer ,perfeitamente ~-- :vida de sua A mais antJga do bairro Nem para. tanto se {az mister uma oração humil-
fohjegou a. .ser ,tão :extraordinaria, mulh·<"r. Fingindo um .grande ar-

' de seu l\<Iestre Adorave'l que lhes assegura a affe1-;· 
çüo terna do Pae Celeste. Poderiam acaso allm.en-'. 

tar ainda. maior ambição? 
quie a.ttrah~a a:os seus sermões ,rependi,mento ,pelos s~us desman . Av. Cons. Rodrigues Alves, 481 de e suppl!cante do Filho. Seus merecime.-ntos dão-
io jp!'õprio ;rei Wencesláo da. Bo- dos. mandou ,prepe.ra,r um gran Caixa. Postª1• 1·574 - 8 • Paulo lhe o direito aos favores do Pae em nosso bene~icio. 
lb·eaxrla,, illllP8rador da. Allema- d~ banquete, ,para ond·e condu 
'alta,, e à toda a -sue. familia. ziram a João afim dé ;se ,reconcl 

,A,p-ezá;r de· ,ser máo e dissoluto, Jiarcm. Logo •em -seguidiài tre.pe-_ c··'t''Ca c,·n' emato···g· r!t!Jl_ph,·ca.·. ,Ja A. 1,, 
la, !·adtniraç!to do mon:areha pelo ,tlu-lhe a. mesma. ,proposta. Co li I li 6 g U 1 U J 
~mdé :pregador iera. tanta que mo .elle <!ontinuasse a negar 

e. ... ;: .. ·· 
(~ . offereceu exponte.neamente ordenou que o queime.s~m i!)Or SEGREDOS DE UMA :ACTRIZ 
,a .:dlooese de Leibneritz, e ve.- melo de tochas. 

anteriormente apreciado pela Oi 
M. E., ten,do .recel>,i,de>: a~ cÕtáç°ia 
"Acceitavéí)•~< lri<~s dons .riquissimos. João, po- A·penas convalescido, isem na

ire;n, :percebendo que a ·.sua mis- da dizer a ni-nguem, o -sa,nto sa
iSãió ,era a. de !Pregal' e de dirigir cerd.ote continuou a sua missão 
icqríisclenciall, !!)Teferlu o i!)Ulpito no paço. Recebeu então um avi
li).(>S dons 1mperiaes. so do -céo, que deveria morrer 

na :festa. da Ascenção de Nosso :(\.. Imperatriz Joanna. quiz um 
,'.<ltii. $~ confessar com oelle, e te.h
;to :· o e.preclou que o escolheu :pa
'.~ éeu -c<>nfessor e esmoler do 
·jpa1;0. Teve então inicio o marty
t-Jo' do san'to. 

Sénhor. Subiu então ao ljrnlpito, 
fàJando •sobre ,este 'texto: "Mais 
um ,pouco e nã.o mei vereis", .re
comen~•a,ndo que a :·rtodo o custo 
os fieis ,se defendessem das he-
~es!as. 

"IIV-encesláo era ipara todos um.a. Na vesp'era da festa, foi cha-
t,eclra de e.scandalo, e ipelós seus mo.do á ,presença 'elo Imperador, 
costumes depre.vados <tornava · fn oo; 

1 
'd que ,bruscamente lhe disse: "Ou-

!upor ve a vt a da Impera- ça., a :tua morte é ,cert,a,, :se :não 
.tJrí:z. llfüs -como a Deus :nada é infe contares ,a, confissão da. :rai-
m,111port1a,vel e.-vlda:.-da. Impera- "li.,.... · ..... , .,.:·., 
11:e r.ecorrta ;para qu~ Ihé desse n ; 0 ~ 0 0 Santo se ~ega,sse, 
itoi-ça. de cu.mpr!.r os :seus deve- ,mandou-o 'Prender. ·immed-1-ata
~,. Procura.va. !Por.tanto cons-
ta.~ente Jo5.o, que dirigia as 
~uae ora!:Ões ,e pen1tenciia,s. Lêr e propagar o 

''(da Wamer, com George ,.,, t· I 
Brent e Kay Francis. .. Orlentaçao moral dos espec acu os 

Sem IJ?Ossuir :scenas !l)ropria- . vence, e alem disso ha muitas apreço ser visto apenas por 
mente condemn&.vels a não ser "liberdades" conjugaes e situa- sôas de cr!ter!o formado. 
uma de embiaguez feminina, o Ç~fi dublas que são moralmente cotação: - Restr!cto. 

pes-

presente f!Jme é no e11tanto ina- repróvaveis. Só pode ser visto -
ceitavel, por apresentar um am- por adultos •. RAINHAS DO AR 
biente de sympathia. pelo divor- cotação: 
elo. Só o divorcio poderia solu- adultos, 
clonar de maneifa fél!z, a situa-

Acceitavel para 

ção -criada no filme. As pessôas 
de criterio formado, verão o ab- NANCY Ttl\1 ·ums AMORES 

(da 20th. Century-Fox, 
com Alice Faye, Cons
tance Bennett e Nancy 
Kelly). 

surdo da these, ficando a salvo 
de sua influencia. 

Cotação: - Restrlcto. 

PEQUENA SAPEC& ' 

(da. Metropa, com Danlel
Ie Darrleux e Albert Pre
jean), 

(da .'.Metro, com Janet 
Gaynor, Franchot Tone e 
Robert Montgomery). 

J!'ilme de grande emotividade. 
Desenvolve-se em torno de faça
nh!',s . aviatorias de. moças que 
procuram alcançar exito nessa 

iEste filme, ·bastan·te ,movimen- arriscada profissão. O enredo é 
tado e cheio de peripécias, conta prejudicado pelo sulcid!o de unia 
a historia de uma jovem simples. aviadora, influenciada por pala
que vae sosinha, do interior, para vras da Sagrada Escriptura erro
a cidade. neamente interpretadas. (Este é 

•.l'lLMES QUE SE~Ó· -APIÍj~: 
CIADOS NA PJWX]MA<:-.~ 

SEMANa, 
'.-::d -

ZAZA' - Aeceitavef~ id,)PI 
tos pela "Legião ~ Decencta"J 

" ( r 
A PEQUENA DE OUTRA NOITJ!f 

. ... :,,,,.1_ 

' Aceeitavel ~. pari· adqltos ~ 
"Legião da Decencia" •. 

NASCIDOS PARA CASAit ~-~ 
Acceitavel para·· ad~tos --~li 
"Legião da . Decencl&';. .; · - • 

ANJOS DE CARA SUJA - ~~-' 
tricto pe!la Central Catho~ue e 
"E! Pueblo''. .., ..... ··· 

Wen,cesláo de mãos olhos ob-
servava a i>iedade de .sua espo
sa. Como a v!-sse· recorrer fre
quentemente ao ·sacramento da 
!Pemttencie., -começou a .pensa,r 
.que esse sa,orame~to nã.o era o 

LEGIONARIO 
Apresenta-nos este filme as 

1 

maluquices de uma moça que 
quer a todo custo casar-se com 

Ha no decorrer do mesmo, bas- pois, · um dos resulta.dos praticos 
tante humorismo mas, contudo, do falso principio do "Uvre exa
muitas passagens de certa mal!- me"). Por essas razões, e ainda 
ela e certo exaggero podem ser por algumas soenas inconveniell
presenciadas, donde apresentar tes, o filme deve ser vedado aos 
alguns inconvlmlentes. O filme adolescentes e mesmo ás peasôas 
em questão não é recommenda- facilmente impressionaveil,. 

COM OS :BRAÇOS ABERTOS:...;;, 
Acce!tavel pela "Legião da De•. 
cencla'". E' DEVER DE TODOS um rapaz e acaba casando-se 

com outro ... 
OS C A T H O LI C O S Uma tentativa de sulcldio é 

------------------------------ encarada com bastante naturali

Indicador Commercial 
BICYCLETAS 

TODAS AS MARCAS 

(

TODOS OS PREÇOS 
.,..________ ISNARD & CIA. · 

ACCESSORIOS 
pf automoveis 

dade e , um dos princiPaes per
sonagens nos é apresenta.do vi
vendo irregularmente; são estes 
os prin:clpaes motivos que nos 
levam a classificar esta pellicula 
como um trabalho cinematogra
phico que não deve ser assistido 
por adolescentes e · pessôas adul
tas facilmente infJuenciavels. M!LHOR SORTIMENTO 

lmporta'1o Direeta 
tsNARD & CIA. 

:l VIülENTOS 
J)f alfaiates 

~-2'00~ 0-0IIIPLB'J:O 
C.JISllltem a 

CASA ALBERTO 
'laAB<Jo S. BENTO N,0 10 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMO 

Importação Directa 
CA$A ALBERTO 

Ll\RGO $. BENTO N.0 10 

Aurora - h!ntes - Pirituba 
Na.clonàes e t,cti:-angetras 

CASA A.l,BERTO 
LARGO 8, BENTO N.0 10 

Cotação: - Restricto. ,, 
UMA NOVELA EM FAMILIA 

(da Paramount, com Shlr
Iey Ross e Bob Hope). 

ama complicada historia da 
vida de -um -casal Tecentemente 
casado. O enredo,· no fundo, tem 
bôa intenção e é mesmo correcto. 
Contudo, o desfecho não con-

vel ás crianças e adolescentes. 

Cotação: - Acceitavel p!J,ra 
adultos. 

FAIXÃO DE ZINGARO 

(da 20th. Century Ftix, 
com Charles Boyer, Lo
retta Young e Jean Par
ker). 

Novamente na tela o filme que 
há alguns annos nossas plateias 
conheceram. O enredo contem 

passagens que não podem ser ac
ceitas sem restricção; assim um 
contracto de casamento feito de 
inaneira irref!ectida, scenas sern 
a devida d!stincção, como de em
briaguez, etc. 

Pelo exposto, l)Ode o filme em 

Cotação: - Restricto, SÃO PAULO 
CHAPfUS 

* 
NOTA: - o fllme "Jtrv.ÊN

TUDE VALENTE", que vem 
sendo exibido juntamente com 
"Uma _novena em Familia", foi 

Mme. Carmen 
Rua Sebastião Pereir~,. g11 

Teleph. 5-5795 . _ _, 

Não temos filial 

• -·-/rr: Alfaiataria lngleza · 
~ ,'.l li Acceltamos FEITIO de ternos, trajes de rigor 
u. ~ 1, e tallleur. 

:i PREÇOS SEM CONCURRENCIA : 

1 ; <lrande sortimento de casemiras naclonae1 • '' 
, ,, f 

J1.i1 :.,.: 

estTangelras. -···---- ' 
Rua Benjamin Constantt, 159-161; 

ULEPHONE: 2-597' 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo lndicad or Prof issional1 
DR. VICENTE DE OLIVEIRA' 

RAl'ilOS 
Da clinica Obstet::-ica da P'à .. 
culdade - Clinica Medica. _,; 
Hyglene Pre-Natal - Parto, t,àO& da.136 N.0 21 - :::J;O aDdat DR. 

ANDRADE DENTISTAS 
CARLOS MORAES DE l 

Bata 18 

i)r. Plinio Corrêa ae 
Oliveira 

:..... Qµtnt!no Bôcayuv. N,0 H 
j.r - êaJa 323 - Tel. 2-'72'18. 

· Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

.;huà Qulnt!no Boeayuva N.0 H •·º ... 8ala 319 - Tel. 2-0035. 

·~ ' 

:~oac»uim P. Dutra da Silva 

Rua. Benjamin Cons'tant, 23 - -------------
4.0 andar - sala. 38 - Phone 2-1986 

S. PAULO 

DR, PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Phone 2-6769 S. PAULO 

ENGENHEIROS 

DR. CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm. e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras ana.tomlcas 
e sem abobada palatina. - con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Corts. Rua. Direita, 
64, 2.0 andar, sj 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

ttu,. ~jam!n Constant N.0 23 AMADOR 
. '-º andar - Sala 38 

Phone: 2-1986 

Clt'iTRA DO PRADO Arnaldct Bartholomeu 

Engenheiro Architecto 
Ralos X - Dlathenn.ia - Clinica 

ClrUrgião-Dentista 

Architectura religiosa, collegios, Dentaria em GeraL 

DR. VIC~NTE BALZANO 

I 
MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

Ràlos X • Cirurgia - Dlathermle. 
- Vltallda.de Pulpar DR, RENATO L. MORAES 

Rua da Liberdade, 512 - Sóbr. Molestlas das crianças 
Telephone 2-1346 S. PAULO Cons.: R. Libero Badaró, 488 

Das 2 as 4 horas 
M E D I C O S Res.: Rua Tamandaré n.º 977 

Phone 7-3128 - S. PAULO 

CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Reafdencla: Largo s. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Com.: R. Qulntlno Bocayuva, 36 
Das 3 ás 5 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

CIRURGIA - VIAS URINARIAS 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas. - Cons. R. Quintlno Bo
cayuva, 36-4. and. si 53-55-56. 
Te!. 2-9566, das .t4 ás 16 horas. 
Res. Tel. 7-5265 - s. PAULO 

GYNECOLOGIA 

- Molestias de Senhoras -: 
Cons.: Rua Xavier de To~ 
do, 16-A, 3.0 a. - Das 1:, ~ 
15 horas - Res.: Avenld•'' 
Tumallna, 90 - Tel. 7-0401 < 

= 
HOMEOPATHIA 

.DR. REZENDlÍ:, Fi:ÍíJi:O,·:. 
Ex-Assistente do Dr. MuninJte 

:N'obre 
Cons.: Rua Sen1",dor Fe!J6. 205 

2. andar - Phone 2•0889 
Das 15 ás 18 horas 

Resid.: Rua Ca.~tro Alves, lSfl't 
Phone 7-8167 

.,.. PROFESSORES~ 
DR. MARCOS VINICIO D B b d B PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA r • ar osa e arros pela. univer:,idade de s. Paulo, 

MOREIRA Cirur~la, molestias de senhora,, Aulas particulares de: Mathema 

resldencias collectivas. 
Libero Badaró N,º 

Rua Frederico Abranches n. 
641 (provisoriamente) 

Molest!as do .A:pp. Digestivo e Cons.. Rua. Sen. Feijó, 205 - n.0 tica Physica ChUll H aq t 4 
e,no-rectaes. Hemorrhoides, fis- l?redto Itaquerê - Phone 2-2741 ral 'Musi • .... .':!":.,.ft,. · ...... ~ ~ 

467~uras etc. - R. Xavier Toledo Reald.: Rua Alfredo Ell1s N.0 301 ' . Cca e ~Illa.., .. fa_•_.e • ...., d 
' o • Pbone 7-1268 --- urso uymnas i. 

98. 4. andar - Res. õ-3332. Cous.: das 10_11 e das 1' "- _,,,. AVENIDA RA?'.{G~ FES'twâ .. 
:3, a.V:t!5A, • ," . Slah _. ,ru,., ?.t·O 2!i'7 'CI, · ' . ": ... . . • ' _,..____ .. -~ ~lls.,, ~:,, ~-~~~~ ~§..~ 



Monopolio Postal 

O Ministro da Viação e Obms 
!'uMicas communicou que, d.e 
ordem do :presidente da republi
C".., ficou suspenso .por 30 dias a 
execução do decreto sobre o Mo
nopolio postal, afim de serem 
a'ttendidos os numerosos pedidos 
e reclamações dos -interessados, 
entretando em execuçilo a 4 de 
Jnnho p. f. Ta.! como está ou 
com as modificações <J.Ue forem 
introduzidas. 

Interventores em viagem 

Seguiu para o Rio de Janeiro no 
diA- 10 do corrente o interventor 
fcd,wal cm São Paulo, Dr. Adhe
<m:a.r de Barros. 

O interventor no Rio Granle do 
Sul, Cel. Cordeiro <le FarbL, que 
se encot.ra no Rio de Janeiro, 
conferenciou durante a semana 
com varios Ministros. 

Chegou á Capital Federal o Sr. 
Heronides de Carvalho, interven
tor federal ~m Sergipe. 

Regressou á Bahia, ;pelo "As
iturias", o Sr. Landulpho Alves, 
int.cn·entor federal naquelle Es-
1~ do,_ que se encontrava no Rio 
dP. ,Janeiro, 

Semana do Transifo 

Encerrou-se no dia 7 o 1.º 
Congresso Nacional do Transito, 
sendo -no, ,mesma _occasião inau .. 
gurada a._ "Sc1nana do Transito". 

A cerimonia foi presidida ,pelo 
Sr. Nf>grão de Lima, ·chefe do 
i;abinete do Minitro da Justiça. 

Ministro da Viação 

O General MP.ndoça Lima, que 
·se achava afastado rio seu car
go por se ter submP,ttido a. uma 
Dperaçii.o, cst.a.nrlo já rP.:st~ bcle
cido, .reassumiu o P.Xercicio do 
,seu r.argo, 

Decretrn:,-lei 

O presidi'..nto da republica as
iignou· nm decreto autorizando 
a adopção de ·posturas po.ra cohi
bi-r o ·excesso de ,ruido urbano no 
Rio de Janeiro. 

·e Foi 0,ssignano o decreto .pro
hibindo qua.líJuer funcciona.rio 
:!)Ublico de :se ausentar do paiz. 
em qualquPr missão, sem desig
nação expr<>ssa do presi<le-nte da 
!t'epublica, s,i.lvo aos ilos minis
terios do Exterior, Guerra e Ma
l'inha. 

Notas economicas e 

commerciaes 

O Ministro da. Viação enviou 
no Conselho Superior <le Segt1-
rança Nacion:i.1, po.ra. apurnr. o 
pedido d1.. "Alia Litori<J." pa.ra o 
es·t.abecimP.nt-o de um:,. JinhA-
9.<'rea li_~a.nrlo Roma :to Rio de 
Jan<"iro e Buenos Aires, · 

O Director da Fazenda Na
cio;in.l -mandou ·espedir -carta-pa.
tcnte a.utorisando o funcciona
mento do Banco Nacional de 
D<!ccontos. 

e A .c'~issão de technicos, 
e--:)~~ e interessados ga.u
cl os, <-"'l<"-'1is·ada pela Feder:tção 
d1s AssocL'lções Ruraes de Porto 
Al~;s"e, para discutir os -prejui
zos causados aos criadores gau
chos pela fabricação de succeda
neos d·a, lã em São- Paulo, tele
graphou ao presidente da Repu
blica ,congro:tulando-se -pela ·pro
mulgação do decreto 1.185, de 3 
'11.e Abril p. ,p. 

'e Re_aUzou-se a i,istallação dos 
trabalhos do ConMlho Federal 

L 'R G TO N 'A R TO São Paulo, 14 tfe Maio ele· f 93911 
~ JJ> 

;parada da Victori~ 

-· WWWWJriiFl?i 

Espera-se nos circulas -politicc( 
da Hespanha que o General Fran--, 
co iPronuncie importante discur~ 
so depois da ,parada da victoria/ 
definindo e. politica exterior da; 
Hespanh,a ou p~la neutralidad~ 
tradlcclonal ou Ugando-se· ao ei .. 
xo 'Roma-Berlim ,por :Um .pacto 
militar identico ao assignado en• 
tre o Eei,ch e !1- Italta.. , 

O O Conselho de Immigração e 
Colonisação adoptou varias me
didas iIJara ,protecçií.o dos immi• 
grantes nacionaes. 

BRASIL 
3 TRIL'l'tfPHO - O commis-

0 O presidente do Instituto de • 
Aposentadoria. e Pensões de 'R.e- l s'.1-riado do Brasil na Feira 
cife· convidou O Ministro Walde- ! Mundial de Nov~ Y_ot'k commu
mar Falcão .para inaugurar uma nicou qu: o pr1mc1_ro concerto 
Villa Operaria, r:ompos'to de 80 no pav1~hao ~o Brasil consl1tu1u 
casas, construidas por aquelle vP,rdade1ro trmmpho. 

6 GUTTEMBERG - ª Asso-
• ciação Brasileira <le Im

prensa. resolveu ·preparar gran
des homenagens <para o 5. 0 cen
'tenario de Guttemberg, que oc
correrá em 1910. 

A posição da Russia 

A demissão de Litvinoff do 
cargo de commissarlo das .rela-
ções exteriores da Russia, no 
qual foi subsUtuido ,por Molotoff, 
causou grande inquietação nos 
circulas -políticos euro.peus. 

A proposta russa de .triplice 
a.l!iança. mtlitar foi recusada pe-

11 -Nú.foi eras
do Mundot -------\ 

Instituto. la Inglaterra, .::uja contra-pro-4 ARCIHVO - Editado pelo 7 LARAN,JA - O sr. Gastão 1posta é de que a Russia ;preste l , .. '.ABA'NJJONo'·:::::·'.A: He.span11i 

0 o presid-cnte da Republica • ·governo, apparecerá po.r es- • Fo.ria, director do Departa- immediato auxilio á França e 
approvou a resolução unanime tes dias o 1.0 volume do fl.r- mento de Producção Vegetal, Inglaterra em zaso. de guerra. 
do Conselho de Immig.ração e. chivo do Marechal Floriano re,presentou o Ministro da Agri- provocada ·pelas garantias dadas 
Colonisac:ão, isentando de qua.l- Peixoto, que deverá •n.pparecer cultura na "Festa. da Laranja", á Polonia e á Ru\nania,"sem ha-
quer restricção numerica fl. im- em 12 volumes. roalisada em Limeira, neste Es- ver reci·procidade. 

iretirou-:se da Sociedade da.1 
Nações, IPOr considerai-a contl'a, 
ria á i~eologia. do General 
Franco. 

. .;j 
2 PROTESTO - 'A In.glater•' migração de portuguezes -naro. o t d O governo de Moscou P,Studa: 

~ X t V · ' 1· a o, te.rritorio nacional. v. " creu cs arws rnc ws I essa ·contra-propo.sta, nada t.en-
Xerentes foram reccbidos[B CANINA' _ Inaugurou -se do ainda respondi-à.o. 

• ,ra iProtestou junto ao go.; 
verno de _Tokio contra. o bom• 
bardeio do consulado inglcz dEI. 
Chungking. 

Noticias Militares pelo Ministro da Agricultura, ao • A ·agencia "Tass" desmente ás· 
qual pediram 1hes fossem forne- ihontem, :nesta. Capital, a informações estrangeiras de. que 
cidas armas. exposição canina. a União Sovietica consentiu em 

garantir os ,paizes ,Jimitro.phés. li) Realisou-se dia. .7 a Paschoa 
dos Militares do Districlo Fe
deral, sendo celebrante o Ex
ccllentissimo e Reverendíssimo 
Sr. Nuncio Apostolico, D. Aloi
sio Ma·sella. A Paschoa. realisou
se na Matriz de Sant'An'na, com 
a .participação do numerosos of
ficiaes e ·pra<_:as da.s forças o.r
mado.s. 

USE 

H 
SO'MENTE 

3 REVOLUÇÃO - Foi desco; 
• berto um •movimento revo• 

lucionario no Equador, .tendo si ... 
do iPresos l!lumerosos civis e ·mi~, 
litares. · 

Ao mesmo tempo <iorr'em nu
merosos rumores de um-a, appro
. ,:x;imação ,gfirmano-·sovietica, ás 

:: · quaes foram oppostos -evasivas 
,,·. pa,rticulares ,por personalidades 

.. l: -'.•ch'egadas aos governos de Ber
rJ@ 01-. ALBERTO· SEABRA'.:'., •· lim e Moscou, nada tendo, ;po- 4. DICTADOR - Em virtudif; 

· rém, .sido dito officialmente a dos :plenos poderes em as ... · 
_;-um nome que representa uma garantia. respeito. sumptos ·economicos e -militare~ 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO 
e· O Ministro da Guerra expe
diu um aviso determinando o li
c0nciamento dos sortE>.ados casa
dos, considero.elos mohili_sados, ' 
mccsmo que não est-,ja.m com 
tempo terminado. EXT E RI O R. 
0 Encontra-se na · Capital Fe
deral, ,para onde viajou de avião, 
o General Basílio Taborda. com
mand-ante da 8.• Região Militar, 
com séde cm Belém do Pará. 

Pela paa-. 
·-----

NoHcfá.s de va.rias ·capitaes cu-
ropéas .informaram tpr Sua Sa.n

e Embarcou a 10 do corrente tidade Pio XII convidado a 
para o Rio de J,i.neiro a missão França, Inglaterra, Allemanha, 
eulh1ral militar uruguaya, que Italia. e Polonia .para uma eon
vem retribuir a visita feita •a ferencia <las ,cinco -potencias, a 
Montevidco .pelo GenE>ral Góes se realisar no V.:tticano, afim de 
Mont0iro, chefe do Esta.cio Maior ser .1·esolvida a questfto entre fl. 
do Exercito. Allemanha e a Polonia, ,para 

preservação da :paz. 
G Teve inicio dia 5 a "Quin- Os circulos <lo Vaticano dei
zena de Congraçamento das Po- xam 'transparecer que O Santo 
licias Militares do Brasil", em Padre tem desenvolvido fogentes 
commemoração do.1,30. 0 anniv0r- esforços para evitar •a MUerm 
sario <la Policia Militar do Dis- 1 tendo ,possivelmente off;reciíl~ 
trielo Federal. proseguindo as sua mediac::ão para resolver 
festiyidades com provas esporti- aquella questão, bem como a~ 
vas durante esta semana. rivalidades entre a !ta.lia. e a 

França, .não acreditando. por,,m. 
@ Tem. se reunido regularmen- na proBabilida<le dA. convoc.a.çã.o 
te a commissão elaboradora do da referid·a conferencia. 
projecto -do estatuto dos milita-

Nenhum desmentido official 
foi ,publicado, ,mas a Santa Sé 
nunca usa fazei-o a respeito de 
noticias <los jornaes, ainda quan

1 
s: a· ass1g~ar qualr{tfor pacto ae 
nao-agressao. 

'I'a.I a·ecusa representa um con
tra-tempo na ·política do Reich 
contra a. frente dP.mocratica .. pe
la. entrada <los ,paizes escandi
navos ,para a orbito, de influen
cia allemil., cuja -recusa não -era 
esperarla, visto serem as quatro 
n;ic;ões, sob o ponto de vista mi
litar, insignifica.ntes. 

Desenvolvimento do Pacto 

An ti-Communista 

Confirmando as noticias ante
riores sobre :,. presença de offi
cia cs -allrmãcs na Italia, foi· e.s
sig-n11.do um t.ra.tarlo militar en
tre ·est.<i poti,ncià e o Rcich, cm 
virtu<IA rl<> qun.l foi unificado o 
i,ommando dos Estados Maiores 
dos Bxercitos elos dois .paizes. 

Tal a.ccordo, que e·ra esperado 
na,s pot<>ncias c]P.mocratlcas des
de que o Ht-ieh "forneceu á. Italia. 
grn nde part<'! do material .bellico 

res. O a·nte-.projecto, termina.do 
em Julho do anno :passado, foi 
envia,lo aos estados maiores do 
Ex<'rcito e da Armada para sug
g~.stões, e recebidas já as res
postas a commissfto espera ter
minar -seus trabalhos em Junho 
p.f. 

do •menos verdadeiras. 
. apreht'nrlido na Tchcquc-Slova-

EffecUvamente, os Nu~c,os ! quia, fazendo-o acompanhar de 
apost?licos . naqueJlas capitaes I art.ilheirc,s e.llemães e officiaes 
tem ttdo varias confe~cnc1as com I para SP.rvirem junto a quasi to
membros dos respectivos go_v 0 r- das as uni<l,ines do exercito. re-

9 O General Góes Monteiro no_s, m·a.s nenhuma nota off1cial prescn't·a .. n11 opiniflo dos jornaes 
communicou officialmente á-im- foi .publlcada a -respeito. dr,mocr,it.icos da Europa, 0 com-
prensa a .proxima visita do ge- pleto dominio de Hitler sobre 0 
nerol Marshall, chefe elo Estado Accorclo regeitado ~ix0 com0 desenvolvimento'.' do 
Maior do Exercito nor'te-amer;__ ----------- Pacto Ant.i-communista. 
cano, ao Brasil. O Reicfi' .procura tamben'l. su-
e. Seguin r,ara o. Rio de ~'1- Após a reaTisa~ão em Stoclrn~- g<'itar ,i.s mesmas -condições os 
neiro o Gef:teral Silva Jurnor, 1 mo da conferencia entre os mi- dPmais ,signatarios do :nado .. Pa
gue deixou .recentemente o Cclm-1 nistros do ext/erior dos Estnrlos ra isso depois da visit.a do Ma
mando da 2.• Região Militar. elo Norte da Euro~a, foi _divul-1 rechal ·Goering it Ttalia e ii. Ly-

1 
gado um commumcarlo clizcndo, bia se~ui·~n log d · 1 • • _ • ,; 1 , ·, ,., "= o epo1s ,pe o 

f!I O '.M1111stro da Ecl11cac:·~o, que •a. Suec1a, Norut'ga, F 1nlan-' chefe do Estado Maior <lo Exer-
isentou d-a. frequencia escolar os dia e Dinamar,xt. desejam per- cito Allcmão, 0 '.l\fari-chal Goe
estudantes dos cursos ,;ecunrln- manecer fóra de todos os gru- ring partiu ·para a. Hespanhe,., 
-rio, commercia.l e superio~. que pos de potencws que SP forma- a fim d'cl conferenciar com O Gc
estiverem em exames de Tiro de rem e em ca.so <lc, guerra cnvi- neral Franco. 
Guerra, de 10 a 15 do corrente. darão todos os esforços para 

8 Noticias 
do Brasil 

manter sua neutralidade, pelo Difficuldarles japonezas 
que julgam opportuno recusar-

Outras ,personalidades, negando concedidos ia.o -presidente Mo·sci ... 
a existencia de negociações, <le- cki, da, Polonia, elle se tornoit 
cla,ram no -entanto não ser lmpos- quasi um·dictador, até o mez d~ 1 
sivel .tal a:pproxima.ção, dada a Novembro f-uturo. 
evolução de caracter -nacionalista f 
e anti-judaica. soffri-da ,pelo go- 5 .VISITA- - O Príncipe Paulo~: 
verno dos soviets. . • !t'egent-e da Yugo-Sla.via, á' 

Excursão· militar 

Varios officia.es dos Estados 

! sua esposa, .;princeza Olga, em•. 
barcaram dl·a, 9 para Roma, ondei 
foram hospedes dos .reis da Ita .. : 
lia.. 

Maiores <l·a, França e da Ingla- 6 APPROV AÇÃO - Foi ap~ 
terra -realizaram uma. excursão • ;provada. em segunda discus ... 
atravez <la ,pavte norte da linha são a -lei .sobre serviço milit-a4, 
Maginot, afim de ins.peccionar ·a.s obrigatorio na Inglaterra. 
fortificações, ,proseguindo nos 
.preparativos franco-britanicos. 

7
_ CONYE,RSAS e o n t 1j 

O General Gamclin, em nota _ 
distribuída á imprensa diz que nuam as conversaçoe: ai1• 

"aconteça O que -a.contecer, esta- glo-rumenas ,para c_onclus· o d~ 
mos ·certos da victoria". 1 um aecordo econom1co, 

Ao mesmo tempo o General 1
8 

Al'PELLO- _ 0 Duque dd' 
Tronside, governador de Gibral- • 

Windsor leu em Ver<ium um tar, visitou ,pela segunda vez o 
General Nogues, residente geral 
franéez em Marrocos, combinan
do detalhes da -cooperação anglo
franceza na Africa do Norte. 

Viagem dos soberanos 

ing·Iezes á America 

appello .pacifista ao qua.J, exee• 
;pto o •ca,racter -escandaloso, cir
culos ·politlcos europeus não de .. 
ram maior importancia. 

9 N AZIFICAÇÃO - A Boli• . 
via enviou um representa11• 

te a Berlim para obter o apoio 
· allemão na. exploração dos 1)0• 

ços de .petroleo desaprop.riados á 
"Standard 011", e .negociar um 
accordo de- -trocas. 

O rei Jorge VI e a rainha Eli
sa.bMh embarcaram dia 6 a bor

tlo do "Empress of Australie" 
para a America, onde visitarão 

os Estados Unidos e o Canadá. 
E' grand€1 a. espectativa na 

10. MANIFESTAÇÕES - 0 
presidente Lebrun .presi• 

diu ·em Orleans as grandiosas 
ma.nifestações <lo 510. 0 anniver

America, onde a imprensa dedica -se.rio da .Jlbei'tação daquella ci• 
longos editoriaes sobre •a.s ,per- <lade ,por Jeanne D'Arc. 
sonalirlades dos soberanos. 

Em Washington os reis da In
glaterra scr5.o hospedes officiaes 
do Presidente Roosevelt a1a Casa 
Branca. 

11 ALL'l'.ANÇA - Continuam'\ 
• os entendimentos .para se 1 

firmar uma alÍiança entre a li 
Poloni-a, ,e a Lithuania. . 

-------------------- \ 

... T7s1~i'À.Rn- G c1A ... 
RIJA .9' IJ'E MAIOo 88 
Pboa .. , · 4-3587 e ~ · 

do Commercio Exterior, com a 1 DEMISSiiO Pediu de
presença do Presidente da Re- • missão do c-a.rgo de director 
:publica, que discursou .por essa da Saúde Publica, da Capital 
..oceasião. Federal, o dr. Barros Barretto. 

FRACOS e 
_ANEM!COS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTAOO 

Afim d~ kvar avante sua 'PO
iítica na. Chin,l cont1·:i, a influen
Ma sovietica. na Asia, o:s ei.reu
los dirigPntes japonezes julgam 
ncc<>ssaria. a -pÍPna. effrct!vidade 
do pacto anti-communish., -pelo 
que cau~ou grande apprehensão 
em T-ol,io as noticias sobre os 
entendi mcntoR entre a Alleme,
nha e a, Russi.a. 

Está 
zado 

sendo reorgani
culto catholi.co 

Madrid 
'e Foi ia.ssignado o decreto a.u- 2 LEILÃO - Foram vendidos 
torisando as operações necessa-1 • em -leilão os moveis e ob
Tias para construcção da séde do jectos da residencia de Paulo 
Ministerio <la Fazenda. Deleuze. 

de João da Silva 
Silveira 

GRANDE TONJCO 

·e· O i,apel-moeda -em circulação 
no Brasil elevoa.-se actualmente a 
i.721 mil contos de réis. DOME·op ATHIA 

PRECISANDO 
- DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

O governo japonE>z, entretanto, 

resiste ás tenb.tivn.s a llemãs no 

s~d;· ·ser concluido um .pa

cto militar anti-democratico, te

mendo facilitor n.ssim os enten

dimentos da Fra.nça e Inglater

ra com os sovle'ts, e por não lhe 

-convir desagradar ,a.s ,potentes 

<lemocraticas, o que traria -no
vas difficulda.des ·na China. 

O Japão concluiria -com pra

zer um a.ccordo mi!ita.r de assis

tencia mutua, com a Allemanha, 

limitado á defesa -contra os -so

viets, segundo declaram os cír

culos dirigentes de-:-:Toklo. 

o 
em 

O culto em Madrid, que fôra 
completamente abolido durante 
a revolução . hespanhola, será 
agora. reorganlsado. Essa reor.ga
nisação será levada a effeito em 
dois periodos. O primeiro, de 
quinze dias, no qual lhe será da
do uma organisação provisoria, e 
o segundo longo, sendo-lhe dado 
uma organisação definitiva. 

Os vigarios nutorisados pero 
Bispo serão conduzidoF, ás suas 
respectivas _ parochias por uma 
rrnarda de honra composta de 
moços cathol!cos. 

Os vasos sagrados e os · orna
mentos recuperados por uma 
eommlssão especial serão em, se

guida repartidos pelas .diversas 

O Vigario Geral voltou das fi- parochias. 
!eiras nacionalistas a Madrid O planQ de reorganisação ae
acompanhado de 50 padres, com finitiva, que durará diversos me .. 
o intuito de organisar os servi- zes, ainda não está completa .. 
ços mais urgentes. O plano ini- , 
eia! prevê a reorganisaçiio do cu!- mente estabelecido, porem será, 

ti:>.~iµ .. 30 parocl:µas de.Ma.4r.ic.l,.. , .. i~~~cAAQ~,: · 
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Federacão 
Ili 

A formação ca:tholica: nas escolas prima:dors 
A idéa de que a "educação do 

;ponto de vista da educando, é 
:mais do que uma preparação á 
\vida, porque é já a propria vi
.da" ganhou terreno, nos meios 
pedagogicos, e a dldactica ren.o
-~ada pede e clama qUe co!lloque
,nos a· êreança em 1!ltu11,ção real 
µentro da escola, vlvéndo, ah!, 
1ma propria vida, agmdo para 
Jlprender a agir, . .1:esoJvendo, sém
~re, no ambiente escola1:, situa
;ções problematicas, preparando
.i,e, emfi..t'n, pa·ra solucionar, no 
;t'uturo, graves probiemas sociaes. 
O mestre appella piira . a capa
cidade construct!va, para o de-

, .1,ejo que ena tem de imitar a vi
~ª dos que a rodl:iiún; sonda·-lhe 
.ps interesses, e ui'i'i pei11.1enmo 
·~undo forii:ia-sc(ao seu .redor ... 
fE essa socieâa'de, em miniatura, 
peva a ér~àri~à:- a tc;!,eaÜzar e a 
~eaUtar projectcis, séib a dfre·c(}ão 
'~arinhosá. do i:Jrofe~ãQr. ASÍÍ!m, a 
~reançii 'torna-::~e:: o maior agente 
~ª acção edticatwa. ·.·: ~ 

Paro. o educador catbolico, o 
~ducando não ·é, s~plesmente, 
:2.1m ser biologico ou/social. Mais 
do que isso: é alma que veio 
elas mãos do Creador e quê a 

AElle deve voltar. Els. porque, "a 
educação consiste, essencia!men
le, na formação do homem, co
:ano elle deve ser e portar-se, nes
',ta vida terrena, em ordem a al
',:!ançar o fim sublime para que 
(:foi creado". (1) O mestre deve 
'·il)reparar ·a; infancia para a·:::vida 
feliz da eternidade, pela veJ:da
~e!ra vida catholica: seria, portan
to, de grande vantagem que, ao 
!invés de falarmos d• ensino da 
:religião na escola primaria·, es
_tudassemos o.problemp da forma
:tão cath9.Uca· das cr~as. Páfo
ce que, 'riunca é demàis insistir 
111a fallencia da instrql)ção, quan
klo ella não se faz atravez da edu
',ração, tornando-se um "fim", 
quando deveria ser, apenas, um 
••melo para um fim". 

Muitos educadores catholicos 
veem um abysmo el\tre a reli
~ão e a escola -actlya, e recor
!:rem, com simplic!dad&, ao metho
:clo catechetico, redush1.do a reli-
1gião a formulas verbaes. Ousa
:mos affii'rtiar que a formação 
~atholica só pode re11,lizar-se. pela 
~scola activa, não existindo op
~sição entre uma e outra, des
~e que )J~o se caia no exagero 
.~e eliminar a autoridade do pro
,lfessor, dand·o aos alwnnos Iiber
c<lade illimitada. Jamais a Igreja 
condemnou, .....; pelo contrario, 
:;empre applaud!u - o ensino da 
,:religião, pela escola activa. Des
lde a idade média, usavam-na, 
;Para ministrar a 1nstrucção reli
giosa aos menores, recursos como 
os que, hoje, são tão apregoados 
3:>ela escola renovada: · dramatiza
ções, rimas doutrinarias, partici
'pação activa e directa nos ritos 
Uturgicos da Igreja. Sirvam taes 
citações para afastar, do espírito 
dos professores, a convicção er
-rada de que a Igreja impõe o 
:methodo catechetico e exige texto 
decorado. Parece-nos sufficiente a 
decoração do Credo, do Padre 
;Nossa, das orações prlncipaes. 

excellencia do que o exemplo damente, diante de suas lições; o 
Professor, modeio vivo que aespirito infantil entra, de facto, 

creança julga, sempre "infalli- em acção e, nessa activi_dade, -
vel ", detentor de todas as qua- mais do que na mov!mcnté:çf1o 
!idades intellectuaes, moraes e... que pode ser, ás vezes, um dcs 
physicas. E' pela imitação, que percticio de energia, - reside o 
os pequeninos adquirem grande verdadeiro segredo da escola ac
numero de habitas. Não preten- tiva. 
demos falar, aqui, da formação A creança. na escola, deve vi
caLholica do professor. Queremos ver a sua religião_ Aprenderá os 
lembrar, apenas, que não nos é mandamentos da lei de Deus e 
dado despertar, em outrem, qua- os da Igreja, por exemplo, pra
lidades que não possuímos. Sup- ticando-os, respeitandq-os, mi
pomos o professor com vida in- ciando-se, desde logo, na pratica 
terior intensa, it'labalavel em sua salutar do exame de consciencia 
fé, esclarecido em si1a religiíí..0. que tanto concorre para o aper
abrazado de enthusiasmo pela feiçoamcnto das almas. E', DO

diffusão do reinado de Christo, bretudo, assistindo á missa, aos 
ardente de zelo pela salvação das domingos, em companhia do pro
almas, cumpridor rigoroso de fessor, quando as circumstancias 
seus deveres religiosos e sociaes, o permittirem, é preparando-se 
cheio, emfim, da graça de Nosso para a grande festa da Primeira 
Senhor. Portador de tanta ener- Communhão e para as festas, não 
gia. e luz, faci! lhe será, por sim- menores, das comú:nmhõrs de 
pies irradiação, fortificar venta- perseverança, que a crcança vae 
des, esclarecer inte:lligencias, plas- se fortificando na piedade e con
màr corações, numa palavra, dar correndo para realizar sua pro
á Igreja almas piedosas, á so- pria formação catholica. Só se. 
ciedade homens de bem, á Pa- aprende a fazer "fazendo". Pa
tria cidadãos perfeitos. A crean- ra saber o que é a caridade a 
ça, recebendo esse influxo bene- creança precisa prntica-la. Nas 
fico do mestre, reage funccional- actividades extra-curriculares, pó-

Hoje ó o dia marcado pe'Jo se
cretariado mundial das Congrc
.gações ~ara. o -di-a. do Congre
gado, Esta <lata -celebra-se ,em 
'todo o .mundo. No Estado de 
São Paulo, a Federação das 
Congi,egações Marla.nà.'s deixou a 
cada Cong11egação a iniciativa de 
or,ganisar o ;programma de fes
tejo.s. O :mais importante é que 
haj,a, >um ,redobramento de fer
vor ,e uma ·perfeita união de vis
tas com o S1;1,nto Padre, de quem 
são os Congi,egados fieis ,~olda
dos. Pode-se ,pois, que, na tar
de deste dia, haja .renovação, do 
e.c'to de ,consa,gra.ção a Nossa 
Senhora, ·e, ,recitação de algumas 
orações ,por -intenção do Papa 
gi9.riosamente reinante. 

CONCE:\'TRAÇ,\O EJ,I 
BOTUCATU' 

Foi uma das .maJs belIM e 
bem organLsadas a 41.• ,concen
tração ipromovida .pela Federa
ção e que se .realisou eln Botu
catu', no dia 7 do corrente. De 
São Paulo :partir.qi dois tnens 
especiaes, -levando 1.050 Congre
gados. De Ourinhos e Bauru' 
viera.m outr.os dois .t:rens espe
cie.es. Assim, o numero de Crm
gregados Teunidos v,eiu a. ascen
der a perto de quatro mil. Tres 
bispos 'trouxerem o •conforto de 
sua ,presença: os de Botucatu', 
Sorocaba 'e Assi-s. 

ta uma collecla para o srcre'ta
riado geral em Romu. O Revmo. 
Pe. Cursino Teceberá. os resnlta
dos dessas collectas e encami
nhal-as-á ao seu destine>. 

Fez depois, ,rec'&mmendaçõcs 
•SQb!'e o Tecolhimento que se rc:::.
lis·ou a 1 do corrente. 

Antes de encerrar-se a reunião, 
foram lidas as poesias dos Con
grega.dos que ,concorreram para 
o concurso "Marcha funebre do 
carnaval"; estas ;pàesias figu
ram na circular-boletim n. 0 81, 
já distribuida,s. 

Finalisando, o Revmo. Pc. 
Curslno insistiu eobre a. percgri
na.ção .paulista ao Recife, por oc
casião do 3.° Congresso Eucha
rlst!co Nacional, a realisar-se em 
8 de Setembro proximo. As con
<liçõeo ,para. inscripção cstii.o na 
eircÜla.r-boletim n. 0 8Z, 

Pela ,manhã, .todos os Congre
gados dest-a. Cupit...1-l receberam a 
sagrada communhão. A' tarde, 
houve um monumental desfile, .;,: 
em que tomaram parte dois ti
ros de guerra, alumnos do Gym
nasio DiocesAno. os Congregados 
presentes e e.s •a.utorida.dcs civis. 

o sr. Prefeito de Botucatu' 
ofereceu aos srs. Bispos e sa
eerdotes um grande banquete, 
em nome da. munici,palidad,e. 

DIA 1.0 DE M:AIQ · - .> 

Mais de mil Congregados re
·uniram-se no dia 1. 0 de Maio, na 
Igreja, de Sto. Antonio do Pary, 
ás 8 horas da manhã, havendo 
communhií.o geral ,por 1ntençiio 
do Santo Padre Pio XII. Após o 
café, foi :prestada uma },lomena
gem ao Re_vmo. Fr .. :l<'.elli,pe, que 
celebrava seu di'a. onomasti<::o. 

Em seguida os Congregados, 
carregando arcos e bandeiras, 
desfilaram para a Praça. da. Sé, 
'Onde, ás onze horas, foi rezada 
Missa -campal, de ordem de 
Mons. Viga.rio Capitular. A est,a 
Missa assistiram todos os Con
gregados, povo e altas autorida
des do Estado. 

Si, pois, a formação catholica só 
:se faz pela escola activa, veja
rnos como realizai-a. Em primei
iro Togar, precisa o proll!!ssor esti
~mlar a actividade do espírito in
:fantil, de modo que o educando 
,reja levado a ag·iJ:, sempre, catho
~icamente; "O essencial no cate
cismo é fazer a creança pemur, 
iaglr, orar e amar". A form&.çâo 
icatholica do individuo depende do 
~res factores poderosissimos: fa
mJ.lia, a igreja e a escola. Para 
não fugir á nossa these, trate
mos, apenas, do factor escola. Na 
escola ha a considel'l',r como ele
,;mentos cooperadores do ensino: o 
íalumno, o professor, o ambiente 
escolar. Embora não_ seja o mes
tre o unlco responsavel pela effi
cienc!a do enetpo, bem como pela 
formação moraf ,!io alumno, pois, 
segundo São Thoinaz el!e é cau
;sa auxiliar, ao passo que o in
tellecto ·cta crean(:,a é causa prin
cipal, tem, no emtanto, um pa
;Pel muito importante na obra 

Apôs a Mis:~a. o ;sr. Interven
tor Federal foi saudado -em no
me dos presentes e de Mons. 

tocante á Vigario Capitular, ,pelo sr. M. 
ieducativa. 

Seu trabalho, no 
!formação moral de cada creança, 
illssumlrá um dos seguintes aspe

V, Azev,edo, 

ttos: 
' ~) 

REUNIÃO l\lENSAL 

continuar a acção educati-
va, iniciada' no lar catho- No <lia 30 de Abril p.p., Tea-
lico; Jisou-se 010 salão da Curia, :mais 

»)· começar, sozinho, essa' ta·- uma Teunião da Federação. 
refa; Nesta reunião o Revmo. Pe. 

'3M•' .. &S't::ln 

ais f e i t r~ arfas 
de o professor collocar as visi• 
kis e excursões, com finalida- ·conclusão da 3, pag.) tem (Pre<lfos netn ii'l1Ímlgos, (lláô 
de religiosa. E' visitando a Igre. podendo, ,pois, empregar\seu ·di .. 
ji, que a crcança apcnclerá a fa- tice!ro :por um exemplo tira.do nheiro e,~ .. :c~i:i:çer'tos de :c.tsa;.;9U 
wuros cl:1. liLur,;ia e da arte catho- d,1 vidu. pratica: em ,procés~i:rs' ju_qii:;ia,es; - -tão. 
~ica. E' confecciom.ndo roupas pa- "Brown, de Lonc1res, cm 1930 pouco deseja:· iP!LBÍlar àigum ~e:fu'" 
ra os pobrezinhos, visitando os concedeu um credito a. Mueller. .po na Allerriânha ou -~mprehe'n· 
collegas doentes, contando his- cm Berlim. contando ser reem- der simplesmente UJ,XJ,a yfagem 
torias ouvidas nas aulas de Reli- bolsado em 1ll32, o que não se até lá. Deverá ;z-enurt?fti.r,: entã:o;; 
giiio aos que não podem frequen- d0tÍ; dah! seu credito de Sper- a seu dinheiro? 
tar o chatecismo, que ella apren- mark cm 1936. O bloqueio desse "Eis que chega a saber qu-e· 
derá as obras de misericordia. E' credito diminuiu-lhe ·a acção seu amigo.: Jones, ~á~. !l'éri~ ,pre~ 
praticando as semanas das jacu- commercial; teve qti'e renunciar tende visitai- 0 ç~~tJneti.te,, sa· 
latarias, dos pequenos sacrificios, a -negocios quc, dispond" de seu elle fosse ,para a· A,llc.m:ànhà,, IX 
do pequeno obulo depositado, capital, poderia ter -concluído poderia -ga~tar o.s J:a;t!füc~is miir. 
anonymamente, no cofre da sala, com freguezes de outras nacio- cos fechaclos ·:(,pi:eso~) dé. ·:srown,: 
que a creança adquire o habito nalidad?s. No Reich, Brown não Estes marcos, ·estando ge!~os;: 
de ter seu pensamento voltado naturalmênte não. tem o vilôr do' 
para Deus, pela incessante pi·a- marco livre. Jone.s,. ÍióTtanto, ;põ·· 
tica do bem. - Si, para as de- de exigir um \i.iiscontQ xaz:oavel 
mais actividades escolares, as mo, na musica, a melodia - voz .. 

para a compra desse:s Sper·: creanças trabalham em conJ·un- que se destaca dentro da har· 
rmark, e a Brown ,nada .resta se-;,.· 

cto, porque não aprove.itar esses mania dos sons. Os outros aspe- não <::onformal'~se com. isso. E') 
grupos para· a acção social infan- ctos da educação ---.. o physico e .. · · . 

esse, desconto que,)eva :-·J.çmes a. til? No seu pequeno mundo, esses o intellectual - são como os ac- . . . . . .. ~ 
, ;nassar 8U_as férias (nao na novos cruzados se encarreg·ariam cordes acompanhantes, indispen- ·.- · · · . . . 

França, mâs)' na Allemâz'l.h.' .. · ·a, onda propaganda das obras catho- saveis para a belleza e equilíbrio 
licas, relacionadas com a iiÍfan- do con,iuncto. E' necessario rea- :;de gastará os., _marcos :oloquea-

1. d · 1·d d dos, comprados.-: com o_ .. desc.onto eia: a hora infantil do radio, o 12ar, e maneira so I a, a e U· · · .. . .. . 
· de 40%, -como si tíy'~_ii'se.w. ,plen_o cinema parochial, o jornalzinho cação moral da creança. Não 

!f. :valor; assim, ,pelo' <i1mciço de ·l catholico, as festas de caí·idade existe, porém, moral scient 1ca, -. 
· t d J marco, 'dá · á moça <lo ,res.ta._ u~ ou recreativas, as associacões de como não ex1s e pe agog a n~u- . . 

piedade. Longe de nós, a Ídéa d.e tra. "Todo o systema pedagogico ll'ante 1 ~!l;'z'<;<;>. <J.Ué, ne;:-:".~r~ade, 
que é bastante praticar a. Reli- é, necessariamente, baseado nu- só Uh-e. -custoti ,o;oo marco :-'<60 

· d ·d " Pfenn.t.g' ) ·, a_ <tifürenç1;1, ,corre:'""'",. gião dentro da :(greja e agir ca- ma philisciphia a v1 a . Logo, o .--
tholicamcnte, em detcrmJn.ado~ professor catholico terá que orien- ,conta <le Brown.. 1 

111omentos. A criança precisa sen- tar a educação moral de seus Este ,paga. a dita:. "~ü'ferença. 
tir e viver sua Religião, na escola, alumnos, · baseàndo-a nos princi- não e.o aµiÍgo J<me!i::" qüe, com 
como no lar e na sociedade. E' pios de sua religião. dito, mas a Schaiiht:ique -resti
praticando a vida catholica ha es- A educação moral deve estar tuiu<;aJ)enoJ-u.iiia frac;\}jio de sua 
cola, que ella prepara sua vida integrada na religião e, desde o divida:· o consumidor estl'll.n"'e,i
catholica na sociedade. principio do curso primario, a ro nã; :pasiii/ · de fóbr;dor d:is 

Como, porém, pinsar cm for- creança déve ser iniciada na lucros <ie s6he:éht. Com'O::o tem
~ção catllolica, dehtro da escola educação da vontade que respon- ipo, a ·vantag~m,.,d.o ~st'rangelro 
publica, com meia hora semanal I de, sempre, pelas nossas faltas; foi ari.ais que ôtimp<;nsada (Pelo. 
de rellgião, sem violar o decreto I pois, nossos erros dependem mais ,preju_i,zo:··i[)ara a ec·onom,a ip?pu~

1 que regulamenta o ensino reli-1 da fraqueza da vontade do que <lar e/ .. iiõr isso, a elle ·.p~oprw. · · 
gioso? da pob1·eza da intelligenqa,., o negócio com o Spei.,rm.a.rcit 

Simplesmente, atravez da edu- não podia ser lilii.~tado aos .. a_i;ni-
caçfto moral. Essa não constitue, * gos Brown e Jones:. Os po$Si,tid:O• 
por assim dizer, materia, com res de · marcos blo-4ueados, dese-

. P1'll1a de Maria, si você é ca- f' .. -· ., .. programma discriminado, mas jando. vender, o fer~c~am; - os 
deve ser realisada, a todo ins- techista procure tornar interes- consüfuidores procui·â:V!l.fü.; dahl 
tante, a !)l'O]JOS!to de todas as thodOS, que põem em jogo a ac- O pr~ÇO \:mpe:SS08.l dõ marco, 01'• 
occorrcncias da classe e de todas tividade do educando, orientando- ganizando-se no: exterior, para; 
as attitudes dos alumnos. esse /'c°<S!'ri~e:oo,· .. i.o, .• , ,._-:m, ·.é.r, c. a_ â_ o_ s livr_ es, santes suas aulas. Os novos me- I\\ . A educação moral da crean- bolsâs é . cen'ti'os, onde ·se negO• 
ça é, sem duvida. o aspecto mais O para seu fim ultimo, não são ci,:wam mais de 4:0 (quaren~à~ 
importante da obra educativa. De condemnados pela Igreja, :.-: · especies de Spernriitrk, já)qi.t-1 
facto, de que valetn as brilhan- erafu ciifferent.es a Ô~ig_~~. â); u:, 
tcs fulgurações da lntefügencla a cenças ciê \i;ppUcação e/c.omi,,isS<J~ 
par de um coração que palpita 1) - Carta encyclica de Sua os ,.pre(}O:,.,, 
na Iama? A educação moral é a Santidade Pio XI, acerca da edu-· cdiii~iifuostra . doá;: üte:d.~iliàs 
alma de toda a educação. E' CO• cação christá da juventude. para as·'.-'~;i~õ'J~:'.'.rtfà)'.i~~~s;;;;~@,mos. 

'.'a)g;nnas vàrie'dai:l~s,·ãa · méi~\i~:::;'ii,1-'. 
. ien \l: marc6 offic'ia!; .' .,:.:.·,,. mâ:réo. 
de régisÜd;:;- o de ·:vfri:gt!ili;, :..._ 

'·o de credito; - o :m}i,rcó livre; 
- o de notas; - o .'de crecHtos 
antigos; - ·6 blo(!'Üea~o::pfü:â' il~ii-; 
grantes; - o das cóiita.s esi:ie-· 
ciaes_;,(:-/ e_> de convirs~o; ,; ...:::o 

. de. tta,vacontas; - o aski : (da 
ésttàngé'iro~, . paqi,. P.~gam(mtós. na 

e Linhos, nos .. n1ais1 
V. S. encôntr:àrâ: :ri:â; 

. -.~t~:~r:)~ó~t:1i!t\::que·.:~::.;ro: 
· 'poz: ·. v{)lunuiri.tmei'ite; rü,üifas 
! credores ::·ven'dei'am ·.· seus cré:ditos 
; . ~eI~d&s em ttocii éie. vi~gê#s . a; 

Munich, ao ·Rheno,. ás .·01ympia-' 
das/'etc • Assirti/só em Vi~g~ns 

:~ar.a a . Al!em~iiha:: ,até,;:°fi'.ns:::::de 
1936 fori1n''.',descontàctôs. dos: i9 
bilhões éie emfü:~~tiriios a/prazo: 
l9Ugo mais. 2 /·ôiihões, .. · além :::de' 
250 ·'milh_õ:es .no mip.iriÍo . ga.s:tos: 
em coii:é~i;tos de pf~ctios àuxiÍios,' 
etc., dent:ro'.:>cta 'Allen!.anha. Os 
19 blihões estavam,::; pciis, redu7,i
dos a 12;700 .. bílhões,. llem 'que 
Schacht tivltsse., pago /pêlós 2 bi
Ihõe:S:-:por::·viagens -só·uouco :ma.is 
da metade. < / 

Est!l,mo?rio fim. dai feitiQarias?, 
Oh,. ú'ão !> Ha séssôeà s_em~te no• 
v:a.s, · de .progmi.nma be1n ·elabora• 
do, · Assim :·a do.':«w;i;1phig á, cus(a; 
do~'.' oútros, q.~é/fü(tja ·ci.~:::: set:vi.r. 
de :-.amort!~ações,:,:sem/p@i:imcnta.. 
A ses:;;ão hoje já é"lóriga, Espe
remof·p'éla seguii'ite·/:, . -~ 

.:,/'ni_a 20 do corrente âs 5,30 
·horà:s 1:3<.)inan~il:. <lev;rá partir 
da . esta·ção 8oroéabana, á. Ala• 
meçla. c(evcliiÍ'd, a.':trâdici~nal 
rori:faTia.. e.o sánt.uar.i.o do Senhor 
Bo_zi{ Jê'si.is de ·Pl'i'!J;j;;'óra. 

F'az parte <16:··iProgfil'.mir\a ~s
'lf:a r~.~8:fla, ,a, ~~il'll!.Íáçãp de .n)js~ 
sas. '_iéom ~i-stribU:iÇ1l.d: da. Santa; 
CO~J;»Unhij;o, .Ull,, ,C/.qá~~. Qf'.; : Par
nahyba, ,para o)1dê\se <lil'ig"ira.m 
a. ipe de :síi~üéfy. : :'. 

s:~U«O• at:roztià,#a/:um 6.CtO US• 

,se11,~aimeíi'.'.te f~lig(Q~~ e o m,
' se iàdm,~H2;zn i:\i).scH~ç~(,). de c:i-

~>: ou aindã destruir erros e, Cursind falou 8obre iru icommu
' sobre essas ruinas, construir 01.hão ~aschal, que todas as Con-

sua obra. gre-gações deverão levar a ef-
E' çrande a responsabilldade do feito. Falou, ainda, 8obro Q (!'la 

Jlducador, visto que não ha me• mundial dos Congregados, que 
Jhor programma, methodo mais deverá ser festejado com com
rzei· genuflexão diante do s.s. ciunhão g~i,a;I e óutm ,solerrinl
F3acr.amentos_ e a co~~çer os the· <ll}.<le ao cr1te~!o.~e cad~ ;º;~:~!, 
~.mQP.~~m-.· i!l,iwifé, de malo~~g~ç~o!:.,_N~,s..t~:,~111-i 4~:v..~r.,_.:".t_.,_., .. ,,d 

CASA ALBERTO' 
i m.e~O de :::~a,~;i~gens fü:iíit~dO, SÓ 

r:th'óllcos n~~Ri<t!Wle11;t~ :priiko ou 
-! os que. ~Q;mp tâes'forem>:,recom-

~~~d!i;d<>s · '\i>of~e~~.ri~$ :co:in1ie• 

s. BENTO 
;E>hone 2~233ij, 

§d:>AULQ 

l.~. ·iJl.U_A r_REI GASP.A:~ :~i}i 
f4,.one 4~4:~(i 
',SM.{t_Q§;' 

. tentes. . 

~.~, Os._ dn't:er.es.~a:Qll t:i<>'detll.:o se in~ 
: -:for.mar'em !D.a. rila. :Mar,tirii F'ran,, 

cis'~o. 50l!,: c~m ~ ªH\ lf,~1.u J;w.,, 
. desco. · 
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A entrn~a \ em Madrid das tropas nacionalistas 
Commentar10 official d.o 

ructas intestinas. dos povos, ls,o 
nella observa: antes que prororu
pá,m as violencias e usurpações, 
que os antagonistas · se armem e 
cnr.g.~~.!,ll a derr!,],_01ar sangue, já 

"
1 Osservafore 

11cta: a religião, a fé commum 
que dá ás mentes a mesma ins
piração, aos corações a h1esma 
caridade, ás obras a mesma es
rierança supre1na â e~irpe .in-

Romano", 
e de paixões anti-catholieas.. A 
republica disso tudo Ímpi:egi;i.011 
o reglmen. Quando a consc1en4 
ela nacional reagiu, e, embora 
presclnclndo da forma- : poi1tÍcà, 
quiz sustén~a,1-a com a próprl" 
tradição ca;tll,olica, era muito tar4 
de, para que as forças adversàs 
não se lb~ oppuzessem e tentas .. 
sem a sob.reposição da própria, 
obra. 
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Publica~os, em outM 
. JEm bellissi . áªãiiooiiiill=o cãflléii' nõl s:ebasnaõ 

ídesta folha, <i conimunicado da · 
'Cu.ria Archidiocesa:ii:'a d.o Rio de 1 

:Janeiro, iem que est(l, ·participa 
jlt. convocação <lo :proxj.wo C.on,. 
;clllo dos Bi-spos do :s:f:a,sn ., · · 

Leme transmlttiu aos bra1ileiros a benção apal 
Não é necessario insi~Ür ,sobre 

ti alcance excepcion'!l,1 ÚsSII, re
união em que os Bispp.s, <!o1lo
ieados, ,pelo Espirlto Santo, na 
;!direcção dos interesses espiri-. f 
'!tuaes do nosso povo, vão delibe
)rar a ;respeito dos a.ssumptos 1de 
Jnaior importancia da vida ~ell
giosa. no Br.asll. 

.. ··:.,, ' 

HP(f>dem roncar as tempes~ade;: não arreceamos s,ela .. sor1e 
da &grela, nossa garaniHa é a palavra divina de Chrãstou 

O Brasil inteiro ouviu, commovldo, a voz do seu eminente casião dos funeraes, foi grava.
purpurado, transmittida pela potencia do Radio aos mais lon- do O seguinte epigramma; 
ginquos rincões da Patrla. 

i' Estamos nas vespera,s do Con
(c!lio, que se reunirá dentro de 
1II1enos de 60 dias. Para os mem
bl'?s da. Igreja -discente, isto é, 

Portador da benção do Santo Padre Pio XII aos brasileiros, "Guarda integerrimo da Verdade, 

b .Jaicato, um du.plo dever se im
põe. De •um lado, o da prece, 
para que o Divino Espírito San
ito favoreça com a abundancia 
·,:i.e suas Juzes o Episcopado Bra.
:,Sileiro durante as sessões. De 
outro aado, o da ~mice ·ainda, 
para que todo o laicato aprovei
te a occasião :para se efervorar 
:~inda mais no 18,zytor á Santa 

S. Em. o Cardeal D. Sebastião Leme próferiu uma bellissima ai
locução eJl,\ que relatou as impressões de sua ·viagem a Roma, 
para a eleição do novo Pa.pa, e fez mrii:I. affjrmação estupenda 
de confiança na acção do Chefe vlsivel da Igrej,~ de Cltristo. 

O "Legiona.rio" é o unico jornal paulista que forneceu aos 
seus lel~ores o texto integral dessa allocução. 

Dada a sua importancia, a augusta. dignidade de que estii. 
revestido o autor, e o extraordlnario o filial ruffecto e veneração 
que D. Sebastião Leme, facil é imaginar a repercussão que 
em todo o Brasil teve o discurso do grande Arcebispo do Rio 
de Janeiro. 

Damos a seguir seu texto integrai:· ·, 

\Igreja de Deus, recebendo com "Attendendo á. feliz suggestão !não se arrecelaram de escrever 
:modela!' acatamento todas as dl- e genti1 convite d,a. "Soci_edade que, em nosso tempo, jamais a 
J:"ectrizes que o Concilio, na. sua Radio Nacional", aqui· estou :pa- morte de um homem ;provocára 
·isabedoria, !traçar. A esse ultimo·. ra transmittir a todos os ~ecan- tanto sentimento .. 
Ídever, cuwpre accrescentar o tos da nossa patria as bençãos Desapparóeci-a. uin dos -maiores 
ide fazermos u-m acto de firme muito .a.ffec'tuos,as de S. Santi- vultos não aó da Igreja, mas do. 
ilproposlto, no sentido de ·coopé- da.de O Papa Pio XII. 
\:armos energicaJU?;nte com a gra- · Antes, ,porém, as impressões 
'.ça divina ,para. qÜ'e ia virtude da pessoaes que a Sociedade Radio 
pbediencia seja em nós effecüva Nacional deseja., 
e minuciosa, não· se restringindo, 
)Pois, a uma velléidade csem fru

fl<:~os ,e ,sem mérito. 
:e-.---------(!) 

1 
A MEMORIA DO 

1

1 

FAPA PIO XI 

:e " 

Com invicta. coragem,. 
Irrompentes erros 
Reprimiu e .profligou, 
Chamando á unidade 
Todos Oll transviados, 

da Fé 

Protector da humana ·cultura, 
As sciencias sagradas -e profanas 
Deu incremento; 
"Construiu e reformou casas cte 

[instrucção, 
Tornando-as de melhor aspecto. 

Pela justiça e caridade guiado, 
Paternalmente, 

A toda a familia ·humana 
De 'bantos dissídios e _dôres op

[pressa, 
Incutiu o; ,conoordlo, fl.'a.terna. 

que um dos ultimos actos, si
não o ultimo <la iniciativa ,pes
soal de S. S11,1tidade, fôra. gesto 
de extrema benevolencia 1Para 
com o Brasil. 

A' -sua memoria., pois, nossa 
j --- -qdão filial, desfeita em ipre-
1 ces~ 

.• -.e Junto de Deus, na crn-an
são eterna, continue Pio XI a 
orar pela iiossa Patria ! 

e----------e 

1 
A ELEIÇÃO DO 1· 

NOVO PAPA 
O G 

Querem amda. mmhas impres
sões sobre Pio XII. 

Comecemos ;pela cerimonia da 
coroação. 

Além d·as legações permanen
tes junto á Santa Sé, 45 nacões, 

Pedro e adjacenclas, como nun• 
ca, na exultação dos grande41 
dias. 

Após a missa, comparece Pio 
XII na "loggia", :para diante do 
povo, que se comprime, cic1a 
:preces, canta ·e ap.plaude, ,ser 
coroado com a tiara. ,p'ápal. 

E' o episodio culminante. 
A,o cingir-lhe a fronte com & 

tiara .symbolica, o cardeal dia
cono profere .palavras do ritual 
historico: ."Recebe a triplice CO• 

rôa ;pela qual -sabes que és· Vi• 
garlo de Jesus Christo, ;tip.e· dos 
reis, dos príncipes e dos 'chefes 
do mundo; pae, regedor e gula 
de todos os povos". 

Nos es11Iendores dessa hora de 
fé e ~ora da.s almas, tive a im
;pres_sao_ de que era o iproprlo 
.Chnsto Senhor Nosso que alll 
e!tava. ~oi sob a commoção de 
ta~ sentida idéa, que. me incli• 
nei i)ara -receber ia benção iJ?&• 
pai. E quando Pio XII, altó, 
desfigura.do e tremulo, !traçou 
nos ares a cruz que abençôa, eu 
apertava. no coração O meu, povo 
- o Rio de Janeiro e O BrallU. . --,.....;. 

1 A PERSONAUDADE t 
1 DE S.S. PIO Xll ' :e ···:· , ' 

.·~ 

Agora a . persona,liqade de '{lftp 

.-

.. ., .. 

'\ 

O Exmo. Sr. Dr. '.Adhemar de 
;Barros, Interventor Federal, na 
'quinta-feira. ;p. ,p., concedeu um~ 
/Verba especial de 200 :000~000 pa
,ra a -construcção da Cathedral 
Ide S. Paulo. 
: , Supei:_(lup , ~ ,;i/,Wtij:iC?,r. ... e!!se 

;\ ~cto,.)llimperl,osa~ente réclàmaéló 
·pelos 'lhteresses não ' apenas cspi
. rituaes mas sociaes de no~so 
,povo. Por um lado; a Cathedral 
de S. Paulo deve constituir uma 
[Prova de que ·nosso povo, tão 
emprehendedor e tão ~migo da 
anagnificencia qua.ndo se trata 

"Cheguei ia 'Roma, o.inda em 
tempo de verificar quã~ ,:profun
do e -sentido foi em todas as na
ções. o ,pesar pelo desappareci
mento do glorioso Pontifice. E' 
o Vaticano ... o mais alfo ... -centrO> 
de ·Ôbséí·\l'ac;:~,t·;que·~e' cdndie('.'.f'.-> 
Dali se pod·e ~uscultar o coração 
da humanidade . 

XII .. Da sua figura ext.eriór llãÍ> . 
_ prec1s~ dizer. Pel~s cliihés e ~º '.'·'./ . · ·: 
!tratos Publicados, , ~ElÇe" 'l · , - _ · .. 
''to-.,...,os ·Teve• o· ,.,, ·d··,,·,.-..,.~·"· · ', . ..:-.~. ·•~;,, ao:· . .n.lQ e ·..,anexro ·,~ , 

(Conclue na 2.• pag.) 

MÃ DIGESTÃO? 

Acção suave 
e seguro 

m N ~ 'Sal d• 
~ ... Fructo• 

E eu a vi inclinada, ou me· 
.lhor, de joelhos, diante dos :res
tos mortaes -de Pio XI. 

Não foi só a familia catholi
. ca. Homens de todas as crenças 
e de todas as raças. Governos 
e :povos. Luto mundial. 

Na. cripta es-cura de S. Pedro, 
em tumulo modesto, repousa Pio 
XI, tive occaslão dé assistir a 
scenas commovedoras. Assim, o 
desfilar constante de .represen
tantes de todos os paizes do or
be. Romaria silenciosa .de ·pre
ces. De preces e saudades. 

Jorna.es da grande imprensa 

.Convocação do Primeiro Con'"". 
cilio Plenario Brasileiro 

A Secretaria do Arcebispado do Rio de Janeiro, fez distribuir 
a seguinte nota official, baixada de ordem de s. Em. Rev. Cardeal 
D. Sebastião Leme: ' 

"Decreto de convocação do 1.° Concilio Plenario Brasileiro -
'Amanhã, festa da Aicenção, publicará o · emin_entissimo sr. càrd~l 
o decreto de convocação do l.º Concilio Pleriario Brasileiro, assi
gnando-o como Legado de S. san,tidade o papa Pid XII. São con
vocados, com direito a voto de!ili~rati;;,o, :todos .os srs. arcebispos e 
. bispos do Brasil, ainda mêsmo oi· titular~~;,,l:iértii<!:cmo todos os ,pre
lados apostolicos, prefeitos, administtado1;ês apó·sto!icos. ê vigarios 
capitulares. são convocados airtda, co:rit,.iO:to a.r,í~nas consu1tivo, os 
superiores maiores (residentes no Bta:sil) dÍii' ói'dens- ou ccin,grega
ções religiosas e tµn: óu dois repi·esenti'ntes dai/ cabidos metropoli-

- tanos ou cathedrí#ic'cis, a serem designados em seS:São capitular. A 
primeira sessão, ou congregação, para abertura. sÔlefune do Conci
il. , está fixada para ó · dia 2 de J111ho, fé~ta da v!sitilção de Nosw. 
Senhora; mas a sessão preparatoria se effectµQ}'á ás 1,5 hôras do 
.dia 1.º, devendo nella tomar pa,rte as p~s~oas convocadas, em vir
tude do canon 282, paragrapho l.0 , do Codigo do Direito Canontco. 

.·Estabelece o decreto que, desde:a "Dominga de Pentecosté", todo 
:o clero secular e regular do Bri:isil dê na "missa" e nas "bençams". 
:a oração "De Spir!tu Sancto", "pró re gravi", e aos domingos, em 
; todas · as catl:le~ril€s, matrizes, igrejas que conservam o Santissimo 
]Sacramento, àlnda mesmo as regulares, bem como as capellas 'mo
nasticas ou de rejjgiosas, sejam rezados o terço do Rosario, as La
dainhas de Todos os Santos e o hymno "Veni Creator", segundo 
as instrucções de cada curia. De conformidade com o cerimonial 
dos Bispos (J;,iv. 1.º, Cap. 31, n. 4), nos tres domingos anteriores ao 

.. · Concilio, em todas as cathedraes e parochias os fieis deverão ser 
instruidos sobre o grande acontecimento e exhortados· a contribui
rem com suas orações, actos de piedade, maior cfrequencia aos sa
cramentos, etc. De accôrdo com o "Ordo in Plenario Concilio Bra
siliensi SerVandus", recebido de Roma, os srs,_ arcebispos, bispos, 
prelados,· prefeitos e administradores apostolicos se quizerem, pode
rão ·,trazer comsigo um ou dois ecclesiasticos, _perJtos em direíto ca:. 
·nonico e notaveis por sua vida sacerdotal, piedade e prudencia, pa
ra serem seus consúltores peS!ioaes; taes consultores nenhum direi
to, nem mesmo a voto consultivo, terão no Concilio. Aos superio
res religiosos maiores e aos representantes dos cabidos será per
mittido apresentar correcções ao eschema por intermedio de seus 
Ordinarios locaes, se· estes as fizerem suas. - MonsenhQt Francisco 

JJ,p, ~s!S CarllliQ,, ~etai;,1.Q ç,q_ AtceR!.liDad..~" •.1 · ·• · · · - · 

SUA EMINENCIA O CARDEAL D. SEBASTIÃO LEME -í 
historia ,contemporanea. E ;po
deria.mos· dizer, "tout court", da. 
historia. 

Era o Papa que suscitára Deus 
para. a. epoca dos extremismos e 

bandeiras desfraldadas. Vermc-
1has e brancas. 

Lá., da. rocha invulneravel de 
R~ma ;papal, Pio XI foi a sen
tinella intrépiéhi, da verdade· o 

Da. justa liberdade intrepido de
[fensor, 

Repeliu a.ggravos contra a. Igre
[ja, 

Quaesquer que elles fossem; 
E, removida antiquissima causa 

[de diseordia, 
Salvos os direitos da Religião, 
A: Italia restituiu a Paz." 

da justiça, da liberdade e da di- De nobre funccionarlo do Ve.
gnidade ihumana.. ticano, pessoa ela intimidade de 

:N:a ~ca. )llOnumental.i IP.O.!.'. ~!;,~- .l"i9. ~., ;i;11ce,Q~ .i, 1,p~~~\lw:;i~ 4,a 

pelos. seus governos, enviaram 
embaixadas extraordinarias. 43 
membros de familias reaes. Da 
Europa., todos os grandes vultos· 
catholicos e os jornalistas de to
da_s as cores, intellectuaes, es
cr1ptores, etc., estavam em Ro
ma. Peregrinos de todas as clas
ses_ sociaes e de :todas ,as p~_o
eminencl·as. 

Roma ,era bem a capital da 
fê e a. capital da civilização 
éhrist!I.. 

A ~asilica,, a iPraça de Sã.Q 

felicidade de observai-o de per~ 
to, quando aqui se demorou dofS 
dias, em 1934. o Brasil conq~ .. 
tou-lhe o coração. E O hospe(ie 
augus~o entrou, por sua vez; nQ 
coraçao da nossa gente . 

,. Como seu antecessor.,. tem B!Q 
XII o braço firme; de veludo, P0• 
rem,_ é sua mão_. Apesar da :filsiQ~. 
nom1a. austera;· de asceta, a evo-i 
car os santos penitentes da Ide
de Media, é o S. Padre dota.do 
de coração que diriamos empres:.: 
tado por N. s. Jesus Christ,o, o' 
Bom Jesus, como lhe cha~m0$ 
no Brasil. 

Do Papa esçreveu Sta. Catari
na de.Sena: ''E' o suave Cl'istQ 
na terra". · 

Abrindo-se commigo, assinh se 
exprimiu: "-Na. defesa da veirda
d~ e. da fé e na defesa dos r,rin• 
c1plos serei firme como devo · ser; 
mas, em. tudo e com todos, pro• 
curarei ser bondoso". • 

Muito bem se lhe aplicanJL os 
dizeres da chamada prophecit1 de 
São Malaquias: "Pastor An('eli• 
cus" - Pastor Ange1ico. , 

Nesta phase aguda e trepiclan• 
te da historia, flagela.do , por 
~prehensões cruciantes, o mundo 
mteiro recebeu a eleição de·· Pio 
XII como si fôra um arco-irih d@ 
paz, . 

------~----1, 
! UMA ALVO. RADA DE .1 

ESPERANÇAS 

• ia 
Ainda agora, nesta semana 

pelas agencias telegraphicas, · ve~ 
mos que da acção 'do novo Papa. 
esperam todos a solução . pacifica 
do problema europeu. 

Armados em terra, no mar e 
nos ares, e mais armados ainda 
nos 9orações, ouvirão os povos a 
palavra augusta do ·chefe da 
Igreja? 

Apesar dos pesares, tanto_ ou 
mais que na acção diplomatica 
de Pio XII devemos confiar na 
sua intervenção como homem to
do sobrenatural. 

Santo como os gr.andes santos 
da agiologia christã, o Papa esta 
orando pela paz. Orando com 
preces fervorosas e com todas as 
renuncias da sua vida terrena. 

Por mim, confesso que tudo es
pero das preces do Santo Padre, 
por ser Elle um padre verdadei
ramente santo. 
Pel~s <J,ualidades .n,aturaes e ,ia,. 

.(Cof!,clue ~ '- Pll(~ 
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l'ARTICIPAÇõES 
DE NOIVADO 

. )utróra, o noivado era uma 
.!nstituição socia.l p~esligiosa, cer
cado de respeito e d" elevação. 
O pedído de casamento era um 
1.1cto solemne, .protocollar, tão 
solemne mesmo que era um pas
r:o difficil -pat-a. os tímidos. O 
;noivado só era officializado num 
grande ,banquete, -em que se re
uniam as duas familias. Logo 
após, expediam-se as participa-

;~ çpes, que ,-se d-estinavam não _só 
,e.os íntimos, comÓ · ás mais lon
gínquas relações. Assim, quando 
11 noiva appareccsse com um ra
paz, em publico, todo o mundo 

· saberia que se tratava de seu 
noivo, e a -sua .honorabilic.ade 

Mostrei ·em rÍ1e·u ultimo artigo que o 
Santo Padre Pio XI, se bem que com
prehendesse perfeitamente, como Pa
pa que era, a politica de cooperação 
dos catholicos com todo o elemento de 
JJoa vontade situado fora do aprisco da 
Igreja, constituio um modelo insupera
vel da sabedoria, pela clarividencia com 
que soube distinguir os homens de boa 
vontade dos trahidores desleaes que of
fereciam aos catholicos, não o auxilio 
honeslo do Cyreneu, mas o sorriso fal
Jacioso do Simão, o phariseu. 

Devo dar hoje, mais um exemplo a 
que já a Iludi anterionnente: o da 
'' Action Française ". 

* . ' 
O caso da "Action França1sc -- iem 

extranhas analogias com o do nazis
mo. Estas analogias não f{i.o tão no
taveis no terreno doutrinario. No quê, 
sobretudo, ellas se patenteiam, é na po
lítica seguida por ambas para com a 
Igreja. 

Como o -nazismo que, aliás, nasceu 
muitíssimo mais tarde do que a Action 
Française, esta corrente monarchica 
apresentava dois aspectos. Um, publi
co, para effeito de propaganda. Outro, 
e~oterico, para uso quasi exclusivo dos 
íntimos. 

Publicamente, ~ "Action Françai-
se" se apresentava como a paladina da 
França monarcllica, aristocratica, fede
ral e tradicional, de base profundamen-

-Je familiar, que a Revolução Franceza 
derrubou estupida e criminosamente. 
Melhor do que muitos catholicos, os 
dois dirigentes da Action Française, 
Ma.urras e Daudct, souberam compre
hender as instituições maravilhosas da 
França do "Ancien Régime", o senti
do profundamente christão que as ins
pirára, a ordem vital e orguica que 
explicava sua apparente desorganisação. 
Por outro lado, comprel1enderam elle3 
claramente o que, de nocivo, havia na 
Revolução Franceza e no espirito dia
bclic:ó que ella disseminára. E traça
ram por isto um programma de recons
trucção politiea da França pelo qual 
eu, pessoalmente, tenho - sob certos 
pontos de vista a mais viva sympa
thia. 

Assim, pois, a Action Française se 
apresentava oos catholicos praticamen
te e militantes como a reivindicadora 
dos direitos da França tradicional e 
catho!ica contra a Revolução anti-ca
tholica e desnaciona!isadora. E, em tor
no desse thema central, sua magnifica 
P,ropaganda, eleitoral erguia um voze
rio hab1Íissinio, arrebatado e ensurde
cedor, que colocava a opinião catholi
ca nessa terrivel alternativa: ou a 
.Action Française, ou a solidariedade 
explicita, declarada, confessada, com 
as forças secretas da immensa conju-

\ ração do demonio contra o Corpo Mys
tico de Nosso Senhor. Jesus Christo. 

_,. Mas. . . e nesse "mas" vae um abys
mo, os dirigentes da Action Française 
não eram catholicos. Elles não criam 
na veracidade da doutrina da Igreja, 
nem sequer acceitavam uma philosophia 
mais ou menos proxima do thomismo. 
G€nialmente bem orientados em mui
tos pontos de l)Olitica concreta, sua 
orientação doutrinaria e philosophica 
era a peior possível. E, emquanto os 
seus propagandistas berravam em pra
ça publica que todo catholico cem por 
cento deveria filiar-se á Action fran-

, çaise, os dirigentes da corrente, em es
, criptos muito menos vehiculados pela 

propaganda do partido, intoxicavam de 
princípios errados os seus adeDtos, 

Plinio CORR!A DE OLIVEIR/i ..... 
• 

o 
Um destes princ1p10s, aliás, era de 

toda a evidencia. Leão XIII affirmára 
cathegoricamente ser a Igreja indiffe
rcnte a questões de forma de governo. 
Com que autoridade, pois, a Action 
Française queria impor aos catholicos 
a inscripção nas suas fileiras como con
dição indispensavel para, evitar a opos
tasia? 

* ::~ 
Erram, e erram miseravelmente os 

que suppoem que se faz polltica recti
lineamente, doutrinariamente, ahstra
cta.rnente, como se defende uma thern 
em uma a,cademia scientifica. Esse pro
cesso só é viavel para os catholicos, 
que, senhores da Verdade inteira e 
alisoluta, tem uma tactica que só os fi
lhos da luz podem ter. E assi.m mesmo 
essa luminosa tactica, rigorosamente 
inspirada no Evangelho, não deve ses 
desacompanhada da astucia da serpen
te, que o proprio Evangelho recom
menda. 

A Action Françalse provou claramen
te que, aos filhos das trevas, outros ex
:pedientes tacticos convêm melhor. Fi
lha das trevas, a Action Françaisc, com 
sua habilissima -propaganda, encheu de. 

- trevas doutrinarl!ts, <ie densa' confusii.o 
de ideias, o ambiente francez: A tal 
ponto que muitos cathol!cos qualifica
dos _ e quaes! - se deixaram pren
der nas malhas do erro, aoompanhan
do Maurras e Daudet sem jamais ter 

feito um estudo sério dos principios 
1:or estes professados. Contentavam-se 
com manchettes de jornal, com peda
ções de phrases pronunciadas em dis
cursos, com impressões pessoaes sobre 
Daudet e Maurras cuja cónversão es
peravam a todo O mome11tó .•• duran
te annos inteiros. 

E quando algum catholico escrevia 
contra a Action Françaisc, denuncian
do seus erros mais ou menos disfar
çados, taes corre!igionarios nossos com• 
menta vam com ares de piedade: "coi
tado, ainda está intoxicado de libera
lismo!" ou então "essa incomprehen• 
são de nossa situação acabará apartan
do da Igreja seus melhores alliados; 
preferível seria que esse cathollco fi
:,:esse calar sua estreita intransigencia ". 

* 
Não pensou assim o Cardeal-Arce

bispo de Lyon. E, tendo feito um estu• 
do não apenas dos "slogans" de pro
paganda, mas de toda a doutrina 'de 
Maurras e Daudet, provou que: 

1) de um lado, as afinidade polití
cas entre a Action Fançai.se e a dou
trina da Igreja eram innegaveis; 

2) mas que, de outro lado, havia 
uma insanavel incompatibilidade pni
losophica e religiosa entre o pensamen
to dos chefes da Action Française e a 
doutrina catholica, incompatibilidade 
esta, que, como é claro, se projectava 
necessariamente sobre muitos "itens" 
çaise. 
do programma politico da Action Fran-

A publicação do estudo daquelle emi
nente Prelado causou uma verdadeira 
tempestade. Não faltou quem, comquan
to altamente qualificado, dclle dissen-:
tisse. . A imprensa :cogitou largamente 
do assumpto. E o Vaticano foi _solici
tado a intervir. 

Como intcrveiu o Papa?· Com a es
perança de converter a Action Fran
çaisc, contemporisou elle? Ou, com o 
receb de permittir a apostasia dos ca:.. 
thol!cos a ella filiados, condemnou elle 
o movimento? Dos dois sentimento1;, 
qm,l foi o mais poderoso em seu co
ração? O de conquistar novas ovelhas, 
ou o de conservar as que já tinha? 

Sem vaccilação, sem duvidas, sem he
sitações, Pio XI condemnon severamen
te o movirriento, como já, narrei em ar
tigo anterior. E com isto rege_ito;-1 a co
operação. 

* * 
Agio bem? Como catllolicos, vemos 

evidentemente que sim. Mas os anti
catholicos, como teriam considerado o 
facto? Tenho a este 1·espeito o depoi
mento do proprio Daudet. Quando lhe 
perguntavam o que achava ·da cónde
mnação pontifícia, respondeu elle sim
plesmente: "Elia deveria ter vinçlo mui
to antes" .•• 

-l!áo ficaria abalada. 
1 

Ora, hoje estão cahindo de mo- 11Lb:=======================================:::::::::::;::===;::;;;=======:.:::=:::::=:;:=::;::=.! da •esta.s participações, Muitas ·~ -· 
:vezes, quando menos se espera, 
e. gente é surprehendide. por um 
convite de casamento em que, 1 
cuida.dosamente, se assignala que 
os ~oivos se despedem na Igreja. 

1 
CATHOL 

D1r-se-á que vivemos numa 
época eminentemente pratica, 
ae uma lealdade esportiva. em Comprem EXCLUSIVAMENTE . . . ·- -- . ··- -~ ... suas Joias e 

I ' . , 
' 

seus ~resentes na connecida 
que se vae directamente ao as- · 
sumpto, -sem formalidades e re-
buços. Eu prefiro dizer que vi- 1 'JQ,ALHARIA 
vemos numa época ,eminente-1 
uiente grosseira e sr,;11-vergonha. 

Quem não verá, naquella.s for
malidades, uma idéa profunda
mente delicada? Nem todos os 
assumptos permi'ttem uma abor
dagem directa, -sob -pena de -se 
~orromperem, de perderem o me
:lhor de sua rea.lidade. A vido, 

CASA CA TRO 
OFFICINAS PROPRIAS 

·-DE NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da Rua Anchieta) '15ocial -está cheia de impondera- R LJ A· _l 5 
;veis, de subtilezas, que não são 

1 ornamentos que o homem põe so- Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA'' 
_;JJre colsas chocantes, mas, pelo 
contrario, são realidades plena-

Novena ~do Espiriio anio 

CONTI .. 

NUAÇÃQ 

DA l.'' 

PjiQINA.', 

de levantar arranha'ceus e m0< 
numentos de toda a ordem, não 
é menos cioso do esplendor do 
culto do que do fausto e conforto 
da, vida ,material. Por outr<> lado,: 
pel,a .ru.agnificencia de suas -pro-

, -porções e raro vaTor :,.rtistlço d4 
suas linhas, a Cathedral de. Slio 
Paulo constituirá um mon\Úpen• 
to digno de destacar nossa. .. cida• 
de como das mais -noba:veis. da 
America, embellczando singular
mente nosso centro urbano e 
exercendo sobre a população 
uma -preciosa acção educ!l,tiva d\ 
verdadeiro senso artístico., 

jl_ 8 
Na quinta-feira e na sexta-fei-

ra -santas 'P-P-, tivemos o ;praze1• 
de •elogi-ar 1a.1tamente um impor• 
tante grupo de casas -commer
ciaes desta cidade, que cerraram 
suas portas em observancia ~ 
santidade &aquelles dias, no que 
destacaram felizmente de innu• 
meras outras casas commerciae11 
de nossa praça.. · 

No <lia, 18 p.p,, as mesmas ,e.a. 
sas baixaram ,novo communica• 
do, -em que a.nnunci'ava.m a sus, 
pen-sã.o de suas actlvidades em 
observanci:a do dia santo de 
guarda. estabelecido ,pela Igreja. 
para commemorar. a Ascenção do 
Senhor. 

Este bello acto <le -coherencla, 
merece francos elogios. Um :pa-. 
trão catholico deve ia.bsolutamen
te observar os feriados estabele
cidos pela Igreja. A obrigação. 
que elle tem é, a este Tesp.eito, 
til.o .grave, que, -se élle fizer
funccionar seu estabelecimento, 
'terá· tantos ,peccados mortaes 
quantos forem os emprega,dos 
que, -sem justa ,causa, tiverem, 
sido forçados a trabalhar. 

(1) ' 
Parecem nflo ter desanimado 

os defensores <lo -exame rpre-nu
pcial obrigatorio. Por isto, se~ 
gundo -notici:a.ro.m largamente 
certos jornaes "neutros", reali• 
7A.lram,se a 16 p.p., -no Eio de Ja~ 
neiro, as commemorações da 
"Dis. da noiva.", _ destina,do a ,pro-, 
pagar 'ª convicção de,)_que oi 
exame J>re-nupcial obrigá,torlo ,t. 
condição indispensavel da fellcl: 
da.de da famila. 

Não nos cabe, nas reduzidas 
proporções deste 'topico, mostrar 
a razão ·)'leia qual a Igreja, ·sem 
condemnar o exame ,pre-nupcla,? 
facultativo, é -contraria á obri
gatoriedade deste. E' curioso no
tar, -entretanto, a divulgação que 
a imprensa diba neutra -0ostum~ 
dar a esses .pequenos movimen
tos ,pseudo~scien'tificos, emque.n. 
to lhe falta q uasl sempre o es· 
paço necessEtrio :para noticiar> 
como de direito 'as maiores --
mais Importantes manifestaçõe.s 
eathol!éas ..• , 

0 
S. E. o Cardeal-Arcebispo d~ 

Florença acaba de condempar' 
uma obra posthuma de D'Annun-
zio, intitulada "Solus ad SoJ.a.n"; 
considerada offensiva á moral 0 _ 

sobretudo á -santidade do casa
mPn'to. 

Como se s;il)e, aquelle conhec!
do poeta italiano deixou -escri
ptos inéditos, -publicados dopoi,r 
c~o sua morte, entre os quaes a: 
obra acima mencionada. Este~ 
cscriptos, bem como a total!Íla-, 
de <las <lcmais obras de D'An-, 
nunzio, foram intensamente pro~ 
pagados pela Italia, e reeditados 
em larga escala, depois da mor-, 
te do poeta, <por iniciativa do .go• 
verno fa,1,cista. 

emente consistentes. As coisas 
~hocantcs só :apparecem quando 
ns hnpondero.veis não -são ,perce
!bidos nem comprehendidos. Ora, 
,esses imponderaveis ·fogem á 
~bordagem d!recta; fogem, e dei
:,ram um pouco de lama. Assim 
,o casamento, coisa delicada como 
:um objec'to de ouriversaria, de
,ve ,ser, te.mbem, considerado com 
d-e1!cadeza, com profunda com
!P't'ehensão, com um tacto lnfini-

No dia seguinte ao da Ascen• 
ção, começa. a Novena que a Igre
ja. Catholica faz rezar em pre
paração 11ara a festa de Pente
costes. Quer dizer que desde sex-

ta-fefri ultima, 19 de Maio, os 
fieis do mundo inteiro unem suas 
preces á Virgem, feitas no mez 
de l\1'aria, á invocação do Divino 
Espirito Santo, renovando assim 
a união dos primeiros Apostolos 
com Nossa Senhora, no cenaculo. 

pir!U> Santo, que · Jesus Christo l que Deus o prometteu a quem pe
nos mei-eceu pela sua Paixão. Is- df com l1Íl:mildade: VOSSO PAE 
to nos quiz ensinar o nosso Sal- / CELESTE DAit/\' O BOM 11:S-

Entretanto, as obras de D'An .. 
nunzio foram condemnadas seve, 
ramente ·-pela Santa Sé, be~ 

PIRI'I'O A QUF..M Lll'O PEDE, como prohibida sua leitura, poli vador quando disw aos seus dis
cípulos que, se Elle não mor
resse, não nos 11oderia enviar o 
Espírito Santo. (João, 16,7). Dou
tro lado, sal~mos peia Fé que o 

Espírito sânto é o amor que 
Deus Padre e o Verbo eterno se 
consagram mutuamente; esta é 
a rnzão pela; qual o dom do Amor 
que o Senhor concede ás nossas 
almas, é o maior de todos os 
dons, e de modo especial atti-i

buido ao Espfrito Santo, confor
me ao que diz o Apostolo: O 
AMOR DE DEUS FOI ESPA
LHADO NAS NOSSAS ALJ;<".AS 
PELO ESPIRITO SANTO, QUE 
NOS FOI DADO (Rom., 5,5). 

( (Lucas, 11,13) ". conterem doutrina <liametr.ala 

_:to, sob :pena de ser sacrificado 
(O conteudo ,propria•mente buma-
'10, E' por isso que, antigamen
tte, o casamento, e o noivado que 
o ;Iireced!a, eram revestidos de 
!todo •um ritual cheio de belleza 
ide intimidade, de suavidade. E 
:não me venham dizer que os sen
;tlmen'tos continuam os mesmos 
:,em a que 11 a -s formalidades. 
~wando sou feliz eu rio; e o rl
iso será ufüa for'malidáde, ·ou o 
:modo mais completo de ser fe
J!z? O homem é feito de tal for
ma, que os seus sentimentos só 
.attlngem :toda a integridad,; 
,quando são -produzidos externa.; 
;mente. Do contrario, que seriam 
da. poesia., d(J. musica, da escul
_ptura., de todas -as artes? E por
_.que não havemos de fazer da 
~da. em ~ommuro uma obra de 
~fj ;:_ . ··-

Infelizmente o que ha é um em
botamento de.s f:a.culdades -supe

Particularmente em nossos dias 
quando o mundo é ameaçado de 
novas conflàgrações e quando a 
Igreja é perseguida em diversas 

riores. Se já não se :participa o partes, devemos invocar com to-
noivado, é porque já não se res- do o fervor o Espírito Paraclito, 
peita o casamento. O -paladar 
moderno já não .percebe o sabor 
subtil das iguarias verda.deire.
mente refinadas; e, como os an

que é n Espirito de paz e que go. 

verna a Igreja Catholica. 

Do livro de Orações de Sto. 
tigos judeus, tem saudade das Affonso de Ligo1·io, colligidas pe
cebolas d-o Egypto. Que tanto são lo Revmo. Padre Salnt-Omer, ti
os noivados actuaes, sem digni-
dade e sem -pudor, sobre que O ramos o seguinte trecho sobre 
matrimonio virá apenas estender tão importante devoção: 
um veu de decencia aos olhos do "Enh-e todas as Novenas, a do 
mundo; isto emquanto o mundo Espírito. Santo tem O p1·imeiro 
fôr capaz de escandalizar-se. / lugar, porque foi celebrada pelos 

Será natural? Mas tambem o Apostolos e a Santíssima Virgem 
gato, que eu agora vejo pela mi- no Cenaculo, e enriqueceu os 
nha janella, andando na sarjeta, fieis com os mais preciosos dons 
é o que póde haver de mais na- sobretudo o mesmó dom do Es~ 1!-ll.'ll:k. . • . . , " - - - ., .... - . 

Convem, pois, que nesta Nove-

na consideremos principalmente o 
grande preço do Amor divino, 

afim de concebermos vivo desejo 
delle, e nos esforcemos para. ob
tel-o por piedosos exercícios e 
sob_ret11,d9. f~rv~r9s~s. 0,1:a,cões, pois 

Ordenacao Sacernttal e Primerrn 
Missa no SctHnario ~o 

Vertia Divin~ 

mente opposta á Fé e á mora\ 
ensinadas pela Igreja. 

o 
O "Legionario" já tem decla- j 

rado mil vezes, que se vê com; 
desprazer ta alllança da Italla ã;-· 
Allemanha e ao Japão, inspire.• 
-se exclusivamente na -0onvieçãa 
de que essa alliança constltu~ 
um meio de .diffusão do ,paganis 

Realiza-se hoje, em Sorocaba, t t 11•. · 1 mo o a vario, e nunca por que.li 
a ordenação de cinco sacerdotes quer animosidade contra os -po · 
da Socied·ade do Verbo Divino, vos ,daquelles tres grandes e glo~ 

presidindo a ce}imonia S. Excia. 

Revma. o Sr. Dom José Carlos 
Agi..irre, Bispo Diocesano. 

riosos paizes. 1 
Hoje, temos, lnfellzmente, 

mais um indicio da actividadE( 
doutrinaria e funesta a que tal 

Os 'll0vos presbyteros deverão ialliançe, serve aliás mais de Umf\ 
vez criticada pelo "Osservatora 
Romano". Esse indicio é a fun. 
dação, na Allemanha, de um~ 
revista chamada. "Roma-BerUm.· 
Toltio", que -se destina ,a fnten,_ 
sificar as irelações -cu_lturae:, en, 

celebrar sua primeira Miss:i. na 
proxima quarta-feira, 24 do cor-

rente, ás 8 horas da manhã, na 

Capella do Seminario do Espiri

:to Santo (San,!~ ~-rr.':~!o). ,:: _ ~re os !1'.~ ~o,vos •. , .. · 

\ 
•,: 



São t~aufo, 21 de MPio de l:u,..-
-,, 

no Hrnsil 1 ,!,~~~G~N.U.ª ... ,M~~-. ~.º~~ 
. ,;-~---·-

O Revm.oº ,Pe. Guido Del Toró fo:2 interessantes declarações 

nos ultimas mezes até a presen- 22 de abril ;p.p .•. ,o que segui;: 
te data, dando-lhes todas as fa. . .• "O chamado grande pabliccr-
cilidades? ". Esta é 2 pergunta ignora o facto de ter sfi:Ío o :Ge--1 
que, sem duvida com o diario neral Da!tro Filh<l, qlI6II1 p:tj!,nei4' 
riograndense, innumeros outros ro ordenou uma. in~çfiài ·se"'l 
saperão responder sem medo de vera em to;rno dai. ;,;gitâ:@O na.;;., 
ei'l;ar. zista. Confiou e1Ie essa Illis,ão ai, 
· "Sabem nossos leitores - es- um offfcial do.-.&i'iz'.$sf;ado ':inaior. 

ao q"Legiona~io..., ace!ca da co:Q.versão dos pagãos japonezes 
. A catechese dos pagfioa japone• 
•ses residentes no Brasil é uma 
questfu> que tem mcrec!do, de 
iP:ltte de nossas autoridades cc
ecleslastice.s, w.ulto carinho, dado 
o numero de 250 . 000 japoneses, 
~·~?-Si todOii pagiíos, residentes no 

dio estl:o ahi a attestar de üma ma
êeira insophismavel os varios cen
tros de inadiação de nossa reli
gião nos meios japonezes, que, 
aliás, é a de todo o brasileiro. E, 
dentre estes focos de propagação 
de nossa Fé, merece menção, sem 

vidades exercidas pelo referido 
coliegio, o "I.,egionario" procurou 
ouvir o Revmo. Pe. Guido Del 
Toro, fundador do collcgio casa 
de ensino, que teve as seguintes 
palavras pai·a com nossa repor
tagem: 

!,;stado de São Paulo. Conhecido 
o numero de filhos co:1sideraYel 
que, em geral teem os casaes ja
ponezes, pode-se avaliar bem o 
'l'Ulto do problema religioso que 
dentro em pouco teriamas que 
enfrentar. Mas, para nosso gau-

dúvida alguma o CoilP.:,-io Si\o l - ""'ui !'!omcado em 1926 pe
Franc1sco J{a vier, dirigido pr: l0 l'.i S:1.nt a s& p~.ra exercer este es-
ReYmo. Pc. Guido De! Toro e r)0s-

1

. . h ... 
t!nado a filhos do naiz da -ba~- pm oso. mas eaiflcr nte encargo 
deira do sol nascc~te. : tle mir>'..,trnr o,; Pnsinamentos de 

No s0ntido de bem informar J Jesus Christo aos par:ãos jap(me
os nossos leitores ác~rca das acti- 1 zes, e ncsíe mistér tenho experi-

mentado momentos de incontida creve "A Nação" na pag. 16 da o Majqr, G?,Thil:dor... Foi esse 
sat!sfacção. mesma data - que as tres co- brioso Ôfficial d<> nosso exercito 

"o fim collimado por esta con- lumnas mestras do Partido Na- quem fez ~ ::'.:j:irtrxi:em.s intima .. 
versão é duplo, a sauer: religio- cional Socialista (abreviado: N- ções aos agentes nazistas, orde..i 
so e partiotico. Religioso para SDAP) são as seguintes: O par- nando, tambem, as primeiras 
salvar estas almas e patriotico tido, propriamente dito, - a prisões preventivas. O copioso 
para tornar os descendentes de frente allcmã do trabalha, e a e importante material foi todo 
japonezes aqui residentes bons juventude llitlerista. Ora, affir- entregue ao Genêral Daltro Fi
brasileiros, e este ultimo obje- mava o nazismo que aqui só es- lho, que O REM;g}TTEU AO ES· 
ctivo só é possível por meio da t,avam adnüttindo allemães natos. TADO MAIOR DO EXERCITO 
religião. E' uma inverdade, porque diver- NO RIO ... 

Nos primeiros annos de minhas sos cidadãos brasileiros, si bem 
activiàades, tivemos muitas con- que em numero reduzido, faziam 
versões, que, aliás, veem, dia a parte da organisação partidaria 
dia, e;ugmentando satisfactoria- do nacional-sccinlisrno. 
mente. Foram baptizados, até es- "Alegavam os nazistas que a 
ta data, nada menos de 1. 300 Frente do Trabalho Allemão só 
adultos e cerca de 2. 000 mcno- admittia allemães natos. E' ou
res. Para se baptizar os adultos tra im·erdade. Pois, apresenta .. 
é condição primacial que conhe- da inicialmente como organisa
çam a religião, á qual pretendem ção beneficente, deu ingresso a 
ingressar. todos os elementos que tivessynl 

- O ,centro mais importante de sangue allemão ..• 
irradiação de nossa fé. é, sem Vem, finalmente, a juventude 
duvida, o collegio catholico japo- hitleriata. Desta, então, pouco é 
nez São Francisco Xavier, fun- preciso dizer, pois. desde o come
da.do nesta capital cm 1927. Este ço _foi "camov.fl8 tfa" de organi
coJJcgio, é inteiramente gratuito, za,ao tcuto-hrasiieira ("Deutsch
foi construido nos moldes modC':-- brasilianischer Jugendring"J nf;o 
nos e é dotado dos cursos de ex- passava, porém. de orga1:isacão 
ternato, internato e semi-interna- iypicamente hitleristQ, co:n Ín
to. De professores. uns sào re- signias da .Ju,·entude Hitlerl,ta 
munerados e outros não o são, Allemã, vbndcc 0 ndo ás rrdcns do 
de maneira que sendo e!le intei- dr. Hanc Neubert, q·~c foi 1.arn
ramenta gratuito é :!ecessario re- bem seu organizador. '!'in::n, es
CO'l'Tcr-se á caridade publica, pois sa, organisaç-áo como principal f;_ 
se tem U.'11 gasto fo1·çado de 6 nalidade preparar os jovens pa
a 7 contos de reis rnensaes. O ra futuros f"uchrer de grupos, 
preô.lo deste collegio já está cons- sendº os jovens teuto-b:-:1silciro5 
truído em sur, quasi totalidade, (assim chamados), cousidct:c,.ics 
tendo sido gasto, até o pre,en- como brasileiros accidc,1talrnen
te, nada ml'nos que 225 :000$000. te e como alemães pelo sar:g•;e e 

Interessante é notar-se, pe;~ origem. 
continua nosso entrevistado, que Em face . dessa rea.lidadc que 

· m.utt:is a!umnos e;zressos deste I todos. nos vimos com os nossos 
col1.ezio, teem fr(<p'essa::lo cm nos- propnos olhos, de que valem, per
c.::10 cr-cola,s s"..tperi.:>res, aonde con- guntaJ.nos, 03 desmentidos naí:is
tin·uam sendo optimos alumnos, ( tas_? Alfredo __ Muel!,er, ~ _autor do 
se distinr,:ui;,ndo pelos seus dotes I documento Que o Not!(;ias Gra-
moraes, intellectuacs, etc. 1 ficas" :mblicou e que tanta ec-

Quanto : pa . r . leuma produziu, tambem no co-

é 
-;-

1 
. 'd ª r

1
ce re igiosa_ que meço foi qualificado apocrifo co-

a r1g1 a por m m, devo dizer- - ' 
lhe que O Col!<>o-io s· =. . - . m~ falso, n~o sendo delle. A pro-

- ...,, ao .t<1anc1seo nna Ernba1xad Ali - t. 
Jtavl.e:· nao se· te- d . 'dº'l - · ª em:;,, en 1 e-m escm «- 0 1 o-ou ao govei n d · · · 
della um instante siouer dahi I b • 

0 0 paiz vizinho 
termos a grata satisfacção de . uma NO'~A que º. AHORA, de 
vennos s?.hir de lá -· ºl • I Buenos Aires, qual1flcou de dcs-

- vanos ~ u aforada. Nessa Nota a Emb·• · 
mnos que estao cursando presen- . . · "1-

. . _- .· xada mqumava o documento as-
temente d1fterentes semmanos, ( signado por Mucllcr c!c grossa 
JX)is 7 estão fazendo o noviciado I mentira. E finalmente, quanclo 
cm Nova Ii'rlburgo, 3 estão em j clcu entracü, na Justiça Argcn
Cc!':!oba, na Argentina, fazendo tin,.1 a pericia call'.graphica, Mu

clle:·. de repei,tc, reconhece a 
ÜtP1bem o novici2,do e outros , autenticidade do documento e dá 
cujo !''-'m~ro não nosso precisar, uma série de evasivas, desculpas, 

cst.;;i,o eotudando em Be.tucite, no etc. 
ceará. "Outro e:-:emp:o, quaoi comico: 

O sr. Ehricht. desta capital, de-
Após estas palavras do Revmo. nnnciou á A!l('nrn,ilm rliversas 

Pe. Guida De! Toro, iamos nos firmas desta capital como sendo 
despedindo, quando veio a se vc- anti - na7.istas ou como estan
ri'icar Ulil facto digno de nota, do na categorh dos hlc'sit:tntrs. 
e quê em multo vem confirn:ar (E· Rssim que os na7.1';tas c,m

n::,m o,; que não adere1,1 lor,;o ... ). 
as palavras de nosso entrevista- Bem. Aquele cavalheiro fez um 
do: uma senhora j.:cponcza, com rclatorio massudo e c!eu-o á {'11-

scu filhinho no collo esper:wa pe- c-adernfcç-i\o numa das livrariHs 
lo Re Pe G 'd f! d desta capital. O encadernador 

vmo. " UI O a m e que por<'m, que não rnonia ele amo;-,,~ 

PROPAGANDA E l\UNORIAS 

"Para os serviços de propagan
da, o Reich dispensa quantias 
avultadas (20,000.000 de libras 
esterlinas, segundo a opinião de 
Duff Coo per). Com esse s0rviço 
de propaganda tem por fim o 
nadori-a.l - socialisn10 contaminar 
a opiniào publico.. Dabi a g!·an
cle necessidade que se impõe ao 
Governo d~ tomar energicas 
mcrlidas no sentido de inutili""'-'C 
n1als c-~sa ar1na poderosa". 

No n. 32, de 23 de abril pp. 
"A Nação" pergunta: "Existe 
realmente um perigo nazista di
recto e immediato?" ·e continúa, 
sob o titulo ANSCHLUSS: 

"A' annexaçáo da Austria 1ire
eeden uma infiltração nazista sis
terna Uca; á- entrega voluntaria. 
( !) do Memcl por part<1 da Li .. 
thuania preeedPu urna infiltra.
çiio naz,ista. s:i·stcmatica. Na 
Snissa o nazismo está agindo 
de modo que que já -~urgi~ 
ram temores pela indepcndPn .. 
eia d0sse paüi.-Rumania. idem. 
- Bu!garia, idem. - E ninguem 
se teria admirado que o sr. Adol
fo Hitler recebesse ( ! ) Dantz!g 
como p1·esentc de anniversario.-
A Polonia se defende com unhag 
e dentes cnntra o nazismo, por
que está convencida que a aguar. 
da a sorte da Tchecoslovaquia. 

"E' esse o perigo que nos 2mea
çaº Positivamente não fica fóra; 
de toda e qualquer cogltação for
mularmos uma pergunta dossa. 
categoria. Depois do que succe
dcu na Patago11ia, aqui perti
nho de nós, onde ficaram imrfci
té!.mente evidenciadas as prctcn~ 
sões nazistas, ni\o est:1 do todo 
fóra cie C'.lgi\,ação lemb,annos m:: 
rc~nbicões do nhcional - !Zld.alis
mo, o qual cm rlgl'm dia qurJ
quet, quererá Léunbc1a derrocar 
a integridade do Brasil. l\·:"s .•• 
(fe!iz ac'vcrsatirn ! ) do ciesc.io ã. 
satisfacçi\o clcsse inrnciB.\,?l ape
ti!0 arH'x.io!1isla a.inda vae urn 
Ioneo caminho ... 

"Então. praticamente, nào 

este ministTasse ao pequerrucho 11 
pelo naeion·ai-soci~lismo. man·

o santo sacramento do baptismo. dou fazer uma copia fotographi-

========================================================================= cs, dR denuncia e devolveu o o:-iginal com o maior ingenuo dos 

existe perigo na?.ista? Pa:·a quo, 
cntiío, es,;a celcum~- toda '/-Ain
da que latente, o pcric:o (:;Lí. ah!, 
mercl> do ge:-m~n que o 113,,;ismo 
espalhou relo mundo todo. lu,
\T:i.do-o lan,aJo. t:;.mbcm, no m
io da Patria brasil<'ira. _. ,Jú se 
dcc!arou oficinlmcntc: Ni\o lrn, 
m ;nori:ls no :cn 1\SJL ! 1\'!a:; po
d1;-se fol'(::,r n sua crcaçfto. des
de que n0.o nos opponhr:mos ao 
nazismo com todas as noss;i,s for
,aó. N:'\o surgiriam uma. nem 
dua~ 111inorias sc1n ~ignificaçflot 
sem expressão. A nacão brasilei
ra poderia desmantelar-se á f01·
ça c:e minorias, quando nfw cx
teiminannos até á rniz o eogu
rrr-1e1 peçonhento do nazismo". 

uma carta do C{;[!C1ectl V erc1ier 1 ~l!!IO!llil!lllil!~li!llllnllfülltlllll!illl!llUll!lm,1t}IIUlr.!l!llmllll!UlllllClllllllllUIC2lllUIIHfiltlllllllllllllClllllllllllll:~ 

ªº sr. ~a1adier er~1. i1.ome o1.o I AHaiataria 11Esoerança'' I 
episcopado francez ~ 1 ~ 

!il TERNOS em Case-miras naewnaes e extrangeiras ~ 
O -~r. Edouard Daladier, pre

sidente <lo Conselho, recebeu do 
Cardeal Verdier a seguinte car-
ta: 

grande missão ·a cumprir. Se cl
la deve velar ,pela .sua segurnn
ça e intelligencia, em modo par
ticular deve :tambem contribuir 

Sr. Presidente, para guardar ao mundo n,,ss:t 
os Cardeaes e Arcebispos da civilioo_ção, ditai, os principias e 

instituições que salvagu·a relam 
nas rel:tções humanas a vcrda-

França, reunidos ,im Paris para 
a assPmbléa annual, confiaram
me uma bem agra.davel missão. 

Elles me -encarregaram, sr. 
Presidente, de vir apresentar 
suas felicitações e seus votos 
mais ardentes, neste hora em 
que ernprehendeis a grande obra 
de salvação publica. Com todo 
o poder, v. cxcia. lhes soube as
segurar, elles vos àjudarão nes
se trabalho de rcerguimento na

-éional. 
Como vós, elles sentem que a 

França 'tem, no momento, uma 

deira liberdade, egua!<lad,, ver
dadeira entre todos os hom<·ns 
e a fra.tcrnidade catholica. E' a 
g-rande missfto 
destes. Elia Yos 

que 0rnprrhcn
honi-a. E! 1:t é 

digna de todos nossos esforços. 
Que Deus vos ajude .a acub-c,1·, 
para o bem de toda a hun13ni
d:'ldc e para a. paz do 1nundo 
este magnifico reerguimento. 

E' o voto e a oração de todos 
os bispos da França em nome 
dos qu·~,es cu vos peço acolher, 
sr. Presidente elo Conselho, o 
mais profundo respeito. · 
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A(cio de a,raca1 
da guerra da 

a,elo fim 
Hes1>enha 

Todcs os catholicos acampa-' Compareceram aos aotos, alem 

das autoridades civis, a quasi to

talidade da colonia hespanhola 
de s. Paulo. 

sorrisos. Apertado de todos os la
dos. sobre a denuncia, o sr. Eh
richt negou tudo a pés juntos. 
Quando, porém, lhe mostraram a 
fotocópia, acabou confessando tu
do". 

CAVALLOS E CAVALGADURAS 

No mesmo numero 27 d' "A 
Nação" é contr,do, ~ob o titulo 
FOBIA, um facto caractcri3tico 
de São Carlos, á marrem do Rio 
Uruguay. O chefe nazista do Jo
gar tinha uma pn dilccção esp2. 
qal para c-aval0s de puro san
gue, possuindo um de alto cusr,')_ 
i:.:m dia, estanclo a1·sentc o cl'c
h nazista, o ca·ml!o foi empres
tado ao vigario de Ijuy, chamado 
com urgencia para um doente 
"Levantou-se e, sem oroferir pa~ 
lavra, dirigiu-se á estrebarh, ti
rou o revolver e, com seis tiros 
matou o seu cavallo de estima~ 
ção, dizendo finalmente: Não 
monto mais em animal ónde pa
dre se assentou". 

A documentação infolaqa pela 

Lêr e propagar o Jean, Card. Verdier. 
arcebispo de Paris 

nharam contristados o desenro

lar da lucta civil na Hespanha. 

Por isso foi recebido com inten

so jubilo o restabelecimento da 

paz na Hespanha, o que fôra mo~ 

tivo de muitas orações. l-lepacholan X 

Pa.lavras vf\s 9 talvez possamos 
voltar ao assumpto, ouvindo no
vamente o que. a esse respeito, 
no., tem a dizer "A !'\ação" rio
grandense, convencendo com ar
gumentos; e. S'.' faltasse mate
ria, facilmente poderiamos com
pletal-a por observações pro-, 
prias ... 

A Allemanha e o Brasil podem.) 
ser amigos; a Allemanha e o mi-·· 
zismo, nunca; o nazismo e o Bra
sil tão pouco. 

VIER LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOS 
".>S CA'l'HOLICOS 

O sr. Edouarcl Daladrer ag-rn· 
dcceu no Carde.a! Verdicr danclo
lhe a conhecer quií.o sensi\'el cl
le foi •a.os votos da assem bléa 
dos Cardeaes e Arcebispos do 
França. 

Agora, em acção de graças pe

lo fim da guerra, foram celebra-

dos na Igreja de Sant.o _Agosti

nho, dia 15 do corrente, solemne 

missa cantada e um "Te-Dewn ". 
O remedia 

á base de alcachofra 

ç11e cura as molestias de FIGADO 



" 

- e,._. t:;:::;:=============:::::::::=====:=:::==:=========::;._-__ == .·•··· 

S!o Pauro, n cie lffltto ire 1939,' 

D m a p p e li o d e · R a n s E b D i n ff Uma ~!~!!~~~~.~~,cu~ã! ~.~w~~ ~,!, C~r!~al .º: :~a~t~~ ~~ 
Poucas vezes. um autor impres

!l!onou, como Hermann Rausch
ning com o seu livro "A revolu
rão do nihilismo". E' que o an
ligo presidente do · Senado de 
Dantig; ex-membro do partido 
nazista, falou com um conheci
mento. de causa fóra do comum, 
applicando-o a um assumpto da 
maior actualidade. 

E' esse mesmo off!ciál, econo
mo, polltico e escriptor que aca
ba de dirigir um . vibrante ap
pello aos allemães no exterior, 
sob o titulo: Somos correspon
sa veis! Tomar conhecimento des
se cjocumento, é· comprehender, 
ao mesmo tempo, os sentimentos 
dos allemões (portanto antina
zistas) no Brasil que, estimando 
sua nova patria, mesmo que ain
da não tenham adquirido a na
tural!zação, se distanciam ener
gicamente das arrogancias, lou
i:uras e dos attenta<iós nazistas. 

Q APPELLO DO EX-PRESI
DENTE DO SENADO DE 

·:;-. DANZI~ 

Els o appello do ex-presidente 
do Senado de Danzig: 

"Aonde levará essa politica al
lemã que se chama nazista? Terá 
amanhecido, de facto, o predo
minio allemão sobre o mundo? 

, Teremos que acreditar que os 
povos do oeste, as democracias, 
tenham abdicado, não mais po
dendo e querendo defender com 
11, arma na mão, seus grandes do-

• rninios? Estará a America ás 

Frei Pedro $/NZIG, O. F. M. 
• 

espti'ittral, ou 'hão temos conhe- zer, suas mentiras, de Eberswal
cimento delle? de, para o exterior, luctando por 

E' com o 'nosso oonsentimen- um '.Reich que, todos os dias, na 
to que são continuadas as bru- sua élite, escarra sobre o catho
talldades de um regimen de ter- licismo e o persegue! 
ror sem escrupulo, ou· desapro- E o sr., meu direotor de Ban
vamos o que se está fazendo?- co Y., teve, é certo, razões bem 
$amos de coração tão indolen- fundadas, quando, em 1934, se 
te ou endurecido que não senti- ria do nazismo. Ha pouco, porém 
mos os milhares de actos de in- exprimiu sua satisfacção com as 
justiça, praticados no 3.0 Reich, perseguições de judeus no 3.0 

por algozes, dia por dia, em no- Reich, dizendo até, que não 
me do futuro ou da grandeza de eram bastantes e que todos ha
nossa nação? ou somos tão es- viam de ser exterminados. Isso 
tupldos e pupilares que, diante affirmou o sr., um homem que 
de tudo isso, não mais temos a sabe perfeitamente bem o que 
coragem de formar opinião pro- se fez na Allemanha, quanto lá 
pria, de homens livres? Não se destruiu, e que tudo isso não 
merecemos, nesse caso, a escra- passa de preludio duma DES
vidão? TRUIÇÃO AINDA MUITO M~IS 

Porque não se levantou do nos- VASTA! 
so meio um unico grito, pequeno Ou o sr., von Z.! Lembra-se 
embora, de, indignação e nojo? ainda quando, sentados na me
- Éstamos tão ébrios de poder sa redonda, falavamos dos ele
e de successos externos que já mentas velhos e novos que de
não olhamos para toda essa des- sejavamos harmonizar? Recor
trtiição no interior? "Que adian- da-se como, naquelle tempo, re
ta se ganhassemos'o mundo in- luctou, criticando o nazismô? Ho
teiro, se viessemas a perder nos- je, o sr. é quem fala mais alto 
sa alma!" Oh, sim, quem sof- a favor deste!. .. hoje quer ser 
freu, foi nossa alma, e não nos mais nazista do que nós todos 
importamos com isso! fomos! Hoje o sr. quer ensinar

Nesse caso, de facto, temos par- nos a nós, que conhecemos esse 
te na culpa e cumpre-nos aguen- Fuehrer, pessoalmente, em toda 
tar no futuro o que os prepoten- a sua fraqueza humana, o que 
tes do nazismo estão preparando seja o naZismo: o sr., apostolo 
para nós. E não haverá quem do nihilismo! 
nos absolva de parte da culpa na E o sr., meu ex-conselheiro mu-

vesperas · da revolução, incapaz guerra e no desmoronamento! nicipal u. v. W. ! Por toda a sua 
'e sem vontade de intervir em ~ntão, não mais haverá uma vida, longa, apresentou-se como 
coDflict<J? será a Polonla um Es-1 mentira que nos accuse da culpa homem liberal, tendo judeus ex
_tado que, a exemplo da Tches- na guerra, mas será plena ver- cellentes por amigos e levantan
lovaquia, poderá ser apagado do dade que foi tambem por culpa do a voz, como homem livre, 
.mappa europeu? Será mesmo as- nossa o que está sobrevindo.... diante de autoridades prtissia
~im que apenas falte um golpe Era nossa tarefa de allemães nas; troçou do tenente prussia
lmportante, para o terceiro Reich no exterior em particular no les- no de antes da guerra e de to
assumir o go~erno do mundo? te da Eur~pa, de sermos inter- do o militarismo, e h9je apro-

Nós que, vivendo no exterior, mediarias entre as nações. Era va esse monstruoso bastardo de 
gozamos _de liberdade e de jui- questão de honra para nós, aca- militarismo e de ressentimento 
!!O propno, estamos nas condi- bar com o adio nacional e prepa- burguez sob a fo1:ma da dicta
~ões de comprehender melhor as rar o solo para um novo Direito éiura partidaria absoluta I Hoje 
coisas, do que os que apenas dis- comum. Nós que, de sangue al- curva-se deante da mesquinhez 
põem da imprensa nazista e do Iemão eramas cidadãos de um do pequeno funccionarlo nazis
radio allemão. ~ão só sabe~os paiz ~ão-allemão, de tal modo tal. •• 
que a toleranci~ do e::te:1~r tinhamas que purificar, dentro de E' um crime, srs., o que es
diante da evoluçao all~ma nao nós, o nacionalismo exaggerado, tão fazendo! Sentem-n'o bem; 
~ abseia. na incapa,cidade de que já conseguissemos antecipar comprehendem que, atraz de to
agir, mas ~abe1:1os que novos Pª!· uma ordem legal de Direito que, da essa capitulação de uma 
oos tm direcçao actual _levarao um dia será a da Europa t\Jda. orientação, um dia ho~esta, se 
D povo allemão, inevitavelmente, sem 'duvida havia necessida- esconde a falta de caracter e a 
na guerra, que ~rminará, com de de um Rei~h mais forte, pa- baixeza. São os srs. que ajudam 
certeza. mathematica, com O nos- ra que essa nova ordem de Direi- a fazer correr o povo allemão 
so desapparecimento como na- to ganhasse corpo e alma, mas para O abismo. Sem a sua con
cão. não será abusar do saneamento nivencia, tudo isso, de ha mui-

Vivendo entre outros povos, sa- do Reich, da maneira mais in- to, teria desapparecido como um 
bemos tambem que - mesmo que feliz, si permittirmos que se sir- phantasma. Quem os obriga? 
tivessemas bastante força para vam de nós para orgãos de do- quem os obriga AQUI a parti
realizar semelhante politica - minio allemão e de propaganda cipar nessa acção?... Vós to
não é razoavel pretender a he- do poder germanico?... dos tendes parte na culpa. Nós 
gemonia do mundo ou mesmo Qual será a nossa sorte no dia, todos. 
só a da Europa; a unica coisa á sobriedade? Teremos, então, Não seriam necessarios c_iim 
rasoavel, nesse seculo XX, é vi- em que esse sonho febril ceder justos, nem mesmo dez; nessa 
ver em união. 'e com direitos um fundamento sob os pés? po- Sodoma e Gomorrha bastava um 
eguaes com todas as outras na- deremos reclamar, de cara ergui- só para ainda haver justiça no 
ções, grandes e pequenas, com- da, o theatro de acção e vida de povo todo e nos desprender da 
pletando umas as outras, mu- outras nações, quando, pouco an- maldição. De certo, não pensa~ 
tua.mente, sem se dominarem... tes, o transformamos em lagar mos que a massa do povo alle-

As prepotencias baseadas na para ninho de metralhadoras mão, e todos os simples clda
violencia têm a respiração mui- nessa guerra psichologica? dãos sejam chamados para se
to curta. O que Hitler está apa- E' um crime contra nós e con- rem as vlctimas, talvez os mar
nhando e, talvez, ainda possa tra os nossos filhos, rebaixarmo- tyres duma Allemanha· melhor; 
apanhar, amanhã desmoronará. nos, em sujeição céga, a orgãos mas vós, meus srs., postos nos 
Ver-se-á que o campo, ao qual, executivos da revolução mundial pontos decisivos da orientação,
contra a lei da natureza, se ar- pela Allemanha. Um dia, nos vós que resolvestes dar o exem
rancaram colheitas forçadas, se apresentarão essa conta. E' a ul- plo de vida, vós tendes esse de
tornará esteril e doente. tlma hora para, por protesto es- ver! Onde está, hoje, o seu pro-

Não sentimos nós todos, alle- pontaneo, nos DESLIGAR.'JV[OS testo feito deante do mundo, do 
mães no exterior, a onda de adio RADICALMENTE DO FURIA E palz em que viveis, do povo, da 
mixturado com medo, contra nós, DEMENCIA DO OUTRO DADO' communhão, pela qual sois res-
pela perspectiva duma nova guer- DAS FRONTEIRAS. ponsavels? ..• 
ra e pelo horror da oppressão? . Não: não queremos essa guer- Isso que nos vem de Já, seria 
Não são o odlo e o medo ondas ra, que um só está querendo. germanismo, cristianismo, cultu
que sobem cada vez mais alto Não é o povo allemão que quer ra allemã? Onde o allemão que, 
procedem todas dos mesmos fa- esse imperialismo. Nós pretende- de coração livre, ainda possa le
ctos: da guerra inevitavel e da mos viver e trabalhar, pacifica- vantar-se e dizer: "creio nesse 
oppressão cada vez mais dura? mente, em regime de justiça e movimento (nazista,); creio nes
Jamals se manteve um poder ba- liberdade, ao lado das demaisna- se Fuehrer"? Quem', não deverá 
seado sobre o adio e medo, nem ções do nosso continente, mas calar-se envergonhado, quando 
dem povos alheios, subjugadÕs, não queremos predominar, nem Jhe perguntarem: "quer isso? as
nem no proprio povo, pprimido. oprimir a ninguem! sim?· essas monstruosidades dos 

Nossa preoccupação desce a Onde está esta proclamação, campos de concentração? essa 
coisas· mais profundas: Aonde meus srs. Fuehrer do germanis- destruição do Direito, essa per
Jmrará essa politlca que, yista mo na Polonia, Hungria, Rtuna- seguição deshumana dos que pen
de dentro, outra coisa não .é do nla, Lethonia, Estlandia e onde sam de modo differente? essas 
que o consumo de valores cria-, fôr que seja? Porque NINGUEM baixezas de denunciantes, essa 
dos por seculos e gerações, que ,.._,;; vós FAZ UMA PROCLA- maldita acção da gestapo? " ... 
levará á COMPLETA FAL.LEN• VÇÃO TÃO NFCESSARIA? Certamente, cada qual tem sua 
CIA. MORAL E MATERIAL? >n 1934, a gente ainda podia justificação: tem familia; tem 

No exterior, temos a prerogr.: rrar; tambem em 1935, talvez, que sustenlar uma empresa; tem 
tiva. de podermos formar opinião, ;ra possivel não ver claro sobre que evitar coisas .peiores. Conhe
l'llais clara, do que a da nação J. evolução do nazismo. Hoje, po- cemos de sobra essas desculpas; 
:mettida sob tutela, dentro das rém, em 1939, os VÉUS ESTÃO ouvidas centenas de vezes, fazem 
fronteiras do Reich. Por isso RASGADOS, definitivamente. com que a miseria alcance gran
mesmo, por outro lado, temos o Não é passivei errar ainda. Si o de numero de annos. Essas ra
dever de fazei-o. Talvez se pos- sr., hoje, ficar calado, é que ap- zões, porém, não procedem. Tra
sa perdoar ao allemão dentro do prova tudo! ta-se dos senhores! não da mas
.Reich que segue o systema na- Será possível, sr. vigario X., sa, mas dos srs .... ; dos aristo
msta.; nós, porém, po·deriamos al- que ainda não saiba como o na- cratas, portadores de nomes an
t,:ga.r qualquer coacção de, con- zismo se mette a destruir o ca- tlgos e respeitaveis... que tem 
tta a. nossa consciencia, partici- toliclsmo, sistematicamente? Em que ser d1,1ros comsigo mesmos. 
parmos daquella orientação, e de 1934, o sr. ainda estava na op- Trata-se dos srs., cujo nome ecôa 
,i. _opprovarmos? Não pesa sobre posição; naquelle tempo falava da historia do exercito prussia
:nós ·a11emães no exterior toda a grosso, quando ainda éra perdoa- no; ..• dos educadores nos gyna
corresponsabilidade pelas c9isas vel errar. Hoje, porém, o. sr. slos... '.!'rata-se da mocidade 
~ .~9.Vim9~ ~s mons- wa.n<l~ lle.US ~~Jg!).sJ p_a.r, P,~!?, .,~'.'.' ,. t,,;qosid~des 4Q s.u~_cl\iJo. 1A~iL:~l e 

manas de talento, cultura e ha- dadéira felicidade terrena. tente, Padre, Fllno e Esplrito;
bilidade diplomatica, em Pio XII Como penhor' de que assim Santo, desça .sobre vós e comvos-,, 
reconhecem todos um genià; pois acióiltecerá, envolta no affecto e co para; sempre fiqu~, Assún. s~~ 
bem, esse genio, por suas virtu- nos votos do carde3tl, vosso com- ja!", 
des christãs e ascensões sobrena- . patriota, e vosso irmão, recebei 
turaes, é um gigante. · a benção do Vlgario de Jesus 

Através de sua figl!ra pallida Christo. 
e branca, como a tunica papal, é 
Justo possamos pedir aos Céus 
a repetição do milagre de Jesus 
Christo: que a mão descarnada 
de· Pio XII se eleve e consiga 
aplacar as ondas revoltas do mar! 

Como quer que seja, fixemos 
para a historia: 

Sobre o tumulo de Pio XI des
ceu um como crepusculo de nis
teza universal. Mas, do throno 
de Pio XII sobe, ~ra o azul, 
uma alvorada de esperanQaa. 

•• • 
l 

O PAPADO i;: IMMOR-1 
TAL, PORQUE t OBRA 

1)E DEUS 
CII e 
Agora, a minha conclusão fi

nal destinada aos catholicos que 
me ouvem. 

Para a barca de São Pedro -
a Santa Igreja - suscita Deus 
os · timoneiros de que ella preci
sa ,paro. a hora e ó momento. 

Podem roncar as tempestades; 
não nos arreceamos pela sorte 

SÃO 
Esta benção é para todos os 

brasileiros e para todos os h_os- · 
pedes da nossa terra, sem c11s- .: 'M me. Oarmen 

-tlncção: governo e povo. Mas, é R S b t~ p · 911 
especlalme. nte para os pobres, pa-, U'1 e as ruQ ,rei~..t ~ 
ra os doentes, para os encarcera- Te~pb, 5-5195 
dos e para os que soffrem. Não temos !llial · , 

0$ l\'IELHOJtES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

(.Generos alimenticios, Vinhos, Frios, fructas •.• " 
Biscoutos 

EMPORIO MONTENEIG,RO 
RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. L~iz Coelho) - Phone 1•6035 

MERCEARIA A. VENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Eu\ frente ã Igreja 

Immaculada Conceição) - PBONE '7•5453 
distribuidores da 

'MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

da Igreja. Nossa garantia é a pa- 1 a 

lavra divina de Christo. Tanto! bft«,f!lstra m s·e l1m· ,•nte• 
nos basta a nós que temos fé. l " ~ -5 1/j lfillll 

Já o grande Frederico Schil• :- t I lt 
ler, t~o sabio, como para nós in-1ressan e nquer O na 
suspeito, observava: "Sabe-se 

1 
-.·:. 

que impera~or~s. reis, estadistas, Arnentªna 
guerreiros, ms1gnes e orgulhosos, l 5 li . 
obrigados pelas '· circumstancia,s, ' · 
chegaram a sacrificar direitos e Múitõ se tem falado sobre a 
principias.. Um Papa nunca ou pretérisa falencia da caridade 
quasi nunca. particular e das associações reli

Todas as communidades poli- glosas. 
ticas, em certas épocas, estiveram E; t:hese mesmo a gosto dos dou
sujeitas ás consequencias das trinadares nazistas e communls
qualidades pessoaes de seus ce- tas que desejam ver absorvida pe
f es. A Igreja, nunca. lo Estado a caridade no objetivo 

"Dlfferentes pelo temperamen- de tirar ó escopo de fazer o bem 
to, êaracter e mentalidade, os Pa- á vida dos homens. 
pas foram sempre, uniformes e Tirando-lhes a generosidade, 
constantes: a sua personalidade principalmente aquella que tem 
se dissolve no cargo e suas pai- um fundamento sobrenatural, os 
xões se extinguem, sob o peso doutrinadores visam a implan
da triplice corôa. Pareceria que tação cio materialismo e do egois
o throno pontificio não muda ele mo .na sociedade. 
possuidor: morrem os Papas, más Não que . se deva · eombater a 
o espirita que os anima é im- intervenção do Estado na assis
mortal". tencia aos economicamente frà

E a razão é multo ·s!mples. Até cos: essa intervenção, dadas as 
os adversarios da nossa fé · ,a grandes proporções de que se ·re
percebem. vestem os males sociaes é lleces

Ainda agora, em livro hiper ce- saria. 
lebrado, "O Vaticano - Poten- _Mas ella deverá ser ,rupletiva 
ela Mundial", o escriptor alle- da dos particulares e das asso
mão Joseph Bernhart nota que ciações de caridade. 
se poderia explicar a potencia do O Estado poderá distribuir seus 
µJapado, como Macaulay, reco- auxílios com justiça: mas é-lhe 
nhecendo que Roma papal é uma dificil distribuil-os · com a carl
obra prima de sabedoria, a qual dade que Nosso' Senhor Jesus 
subsistirá ao desmoronamento de Christo infunde nos homens e 
tronos e governos. Mas, a expli- nas associações fieis aos princi
cação verdadeira é outra. Eil-a: pios do Evangelho. 
o Papado tem na sua essencia Recente inquerito realizado em 
uma idéa que supera a historia e Buenos Aires, peJo lnstituto Na
os acontecimentos humanos. o dona! de Nutrição, dirigido pelo 
Papado não vive da confiança 
na habilidade e na sabedoria dos 
Papas; mas da consciencia de 
uma origem super-historica. O 
Papado sobreviveu mesmo quan
do os Papas esqueceram a arte 
de bem governat. 

Mas, o que o escriptor não -dlz, 
posso eu affirmal-o com o racio
cinio, com a historia e com a 
fé: o Papado é immortal, porqur 
é obra de Deus. 

Pedro, Leão, Bento, Pio XI ou 1 
Pio XII, pouco se nos dá o no. \ · 
me do Papa. ! 
' "Para nós elle é São Pedro", 
"Para nós, elle é Christo'', E 
Christo é Deus". · 

G e 
1 A BENÇÃO DO PON. 1 
1 TIFICE PARA OBRA. 
1 SIL "" 
0---------'-,-· 
Brasileiros! Meus irmãos! 
Trazendo-vos as bençãos do 

Papa Pio XII, . são, ,pois, cas ,P!'O• 

prias bençãos de Det1s Nosso Se
nhor que vos transmitto. 

professor Pedro '.ii:scU:d-éro,. sobre ": 
as condições sociaes das familias 
pobres na capital Argentina, é 
precioso subsidio pará mostrar a: 
vitalidade do soccorro particular, 

Antes convem notar que na 
Argentina a assistencia social es-, 
tá bem desenvolvidll,_, 

o inquerito chegou ~ mteres• 
santes conclusões tael! como "que 
a fami~ é uma realidade,.. these 
negada por muitos; que a mãe 
occupa seu lugar,, :Ó.o lar e que 
".os fUhos e os paes o susten .. 
tam". 

No capitulo ~a protecção á. fa .. 
milia tirou-se a seguinte conclu .. 
são l "a protecção privada. é tão 
importante com<?-~ offerecida. pe .. 
lo gàvemó i stm analyse demons- · · 
tra que a pro,tecção prestada pe. 
las associaç6es repgiosas é à mais' 
importante e comparavel á som. 
ma de todas as outras de cara .. 
cter privado". 

Isso quer dizer que a protecçã:> 
dispensada pelas associaçõe:; de 
caracter religioso corresponde a. 
wn · quarto da. protecção global: 
e que a protecçã.o privada. corres .. 
ponde á metade do. amparo glo
ba\ fgualando a protecção dfs,. 
pensada pelo Estado numa. cida .. 
da l:lem que elle d1spensa. aos ne
cessitado!i seus maiores recuroos1 

Sobre toda a familia christ!l. 
do Brasil, sobre todos os que nas
ceram ou residem em nossa ter
ra, sem distlncção de crenças e 
de raças, sobre todo o Brasil, en. 
fim, chovam as graças do Céu 

.-.· MODELO 5 R 31S 

que parece ser a mais calcifica
da de nós todos, a mais scepti
ca e nihilista, iSM numa épocha 
em que seria licito erral' por ex
cesso de enthuslasmo, mas nun. 
ca por frieza · de coração! 

'Paschoa é a festa da ressur-

,'Ondas longas de 545 a. 1,740 E.O. 
(550 a 172 metros) 

Çorrente altemada - 110/220 volta 
' 

:supei-'beterodino de 5 yálvulas METAGLASS. Fiel repro('Jução dd 
som por alto-falante elétrodinâmico de 5". Grande alcance e 
seletividade em ondas longas. Sb1.tonização automática. trans• 
continental para. 4 estações, Belíssimo movei modemo de Ba.kelite 

de· 31x20xl6 cms. 

reição ..• Nada dum 3.0 ou 4.0 feçam demonstrações sem compromisso pe!o 
Reich: queremos o Reich chris- ,1 A A23 
tão! o Reich allemão, renasci-1 Phone; T"'ry 
do e rebaptlzado no espirita do 

:;:
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0
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Graças a Deus, aillda, ha ho-
mt:A/11., •.t., · · • l§ "-.l1"'' ~~ g_~ ~~~ 
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Slló Paulo, 21 de Maio de 1939 
== 

NOSSJl SENHORA AUXILIADORA EVANGELHO 

ersesuicões, 
iscipulos 

eranca. dos 
e Christq , 'A festa de Nússa setihorll. Au

:,,:iliadora foi il'.l.stituida pór Pio 
-VII pelo Decreto de 16 de Se
'.tembro de 1816. Essa instituiQão 
é a ultima e di1s mais affectuo
:sas -conf!rmaç&is da prophecla da 
J>roprla Mãe de, Deus: "E todas 
as gerações ch;3,mar-me-ão bem
JLVenturada". 

O fim da Igreja, instituindo 
·esta festa, foi principalmente 1) 
l)om.memorar um acontecimento 
dos mais nota.veis da historia do 
~tholicismo, em que Maria de 
:um modo patente riiostroú o seu 
-poder, 2) a~gmentar nos fieis à 
i~nflança em Marla Santissima. 

o acontecimento foi o seguin
,te: ~apo1eâo, CJ,~ só respeitava 
!leJs e tradicçí)es quando lhe con
\y-inbá,, detestava .o Papa Pio VII 
\por se ter elle négado a declarar 
:,mvalido o matrimonio de Jero
:«:l!mo Bonaparw,. legitimàmente 
\casado com umá ·protestante, fl
Qha de uns negociantes da Ame
.;1ca do Norte. 

Sem se dar ao trabalho de 
(:procurar um pretexto plausível, 
!~ndou o genera,l Mfollis oc.
':cupar Roma em. seu nome, de
Diarando: "Sendo eu imperador 
'de Roma, exijo a restituição do 
estado ecclesiastico, doação do 
'Carlos Magno; declaro findo o 
Xmperio dos Pa,pas ". Pio VII 
protestou contra esta arbitrarie
~de inaudita, e na noite de 10 
para 11 de Junho de 1809, appa
;ecia fixada na porta da basili
;ca. de S. Plldro a bulia de excom
munhão contra o usurpador do 
throno de França. 

Nessa mesma noite, ás 2 horas, 
~a madrugada, o generai_ Radet 
forçoü o palacio do Qnlrinal, on
de encontrou o Summo Pontífi
ce, com todos os seus ornatos 
1P<>ntlficaes, sentado num dos im
'mensos salões do palacio aban
'do~ado, tendo a seus pés o Car
deal Pacca. 

ó general Radet, sentindo-se 
cr!rn.lnoso. apezar ct.e lá ter ido. 
'para prender o Simto Padre, dis
,se com voz tremula: "Cabe-me 
;a execução de uma order:n desa-
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gradab!lissima; tendo, porem, 
prestado juramento de fidelida
de e obediencia ao meu impera
dor, devo cumpril-a: em nome 
do imperador declaro-vos que de
veis renunciar ao governo civil 
de Roma e aos Estados Eccles
iasticos; e se a isso vos negar
des, levar-vos-ei ao general Miol-· 
lis". 

' Foi durante siiiis tribúl!iç°lie~, 
estando Pio VII muribundo cm 
Savone, e os inimigos da Igreja 
a falar no Ultimo dos Papas, que 
o voto de se cótoar solemnemen
te a Nossa senhora foi feito por 
Pio VII, 

"Toda, .a vida de 

Jesus Christo foi 

cruz e martyrio". E,, 

,para -seus discípulos, 

DOMINGO INFRA OITAVA DA ASCENSÃO 
Dois :fuctosr ~ 

ba:starão !Para, em 
meio das ;rlciirsítudef(' 

- ,á'i por qu-e· hão de [)8.lii.à 

Em 1812 foi o Papa transpor
tado a Paris, onde soffreu os 
maiores vexames. Inesperadamen
te, porém, as cousas mudaram. 
Napoleão perdeu a batalha de 
Leipzig, e teve pouco tempo de
pois de ass!gnar a sua alldica
ção no ' mesmo castello em que 
ni:antinha preso o Summo J;>oi;iti
fice. 

não ha outro meio 

Evangelho segundo São João, Cap. XV, Vers, 26 
Cap. XVI, Vers. ~ 

de <:hegar á gloria. 

Assim como Elle te-
Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

·sar, -conservar 111 os 

apoi,to1os ia necesi,a

ría fortaleza;. do Es• 

pirito. - A ;primeira; 

é 0,!Presença amorosll, 

Pio VII, respondeu com voz 
firme e tranquilla: "Julgaes ser 
do vosso dever executar as or
dens do imperador, a quem juras
te fidelidade e obediencia; de
V'eis comprehender de que modo 
somos obrigados a respeitar os 

Quando vier o Paracllto, ~ste Espirito de Verdade que-
ve que sof.frer mui

to e assim entrar 
procede do Pae e que vos hei de enviar da parte de 

meu Pae, Elle dará testemunho de mim. E vós tam-
··; 

em sua ,gloria, as

-sim tambem este ca-

bem dareis testemunho, porque desde o principio es

taes commigo. - Eu vos tenho dito estas cousas pa-

do Espírito San'to. 

-·· :, minho da renuncia e ra que nã.o vós escandalizeis. Hão de expulsar-vos das 

direitos da Santa Sé, nós, que a Pio VII voltoÜ immed1ataitlen~ sacrificios é o unlco 
eltes nos ligamos por tii,ntos j11- · te, a Savone, onde; ein presença apresentado aos que 
ra,mentos. Não podemos ren®- de SS. MM. a rainha da Etru- quizerem participar 

synagogas, e tempo virá em que todo aquelle que vos Realmente, n à,({ aii 

matar julgará que rende homenagem a Deus;· E as- neste_ mundo equivale: 
á paz de conscienck1> 

de quem está -na ami .. 

zade <le Deus. 

dar ao que não nos perteno~·, \i rit e o rei da Sardenha, e de 
sim vos hão de tratar porque não conhecem nem· ao 

· .-,;,. de -sua -bemaventu-
poder temporal perten.ce _{?, Igre- tiin numé:·o e~orme de _C!lrdEl._aes, 
ja, Catholica e nós ~óiiios ape- coroou a 1IDag(;)m da Mae de ~- i!'ança no Paraíso, 
nas seu administrador. O in:i:pe- sericordia fazendo logo em s~
rador pode nos esquartejar, más guida a sUÍ). solemne entrada em 
do que elle nos pede nada lhe Roma, ·enthusiast!camente acla-

Pouco antes de sua; 
Paixão, (n sistepte• 

Pae, nem a mim. - Ora, eu vos digo 'estas cClusas 
para que, quando chegar. esse tempo, vos recordeis 
ele que eu vo-las disse, , E os Apostolos o 

daremos". mado pela multidão. 
Radet conduziu o Summó Pon- Emquanto O 'Papa voltava ao 

pleno goso de seus direitos, Na
poleão esperava em Sanl;à Hele
na a hora de prestar contas 

Aquelle que não se apressa cm 

mente recorda Jesus aos seus fieis apostolos, as 

muitas pemeguições que lhes acarfetaria sua fi
delidade Â ·.doutrina· do Mestre, Vaticina-lhes a 

sorte (Para que não sejam_ tomados de -surp_reza, 

mas fortalecidos -com a previsão dos crnal~s. 

A atrocidade das perseguições que os ,a.guar-

tomai-as, dava está bem -significada naquellas .palavras 

Pio vu atribuiu a victoria da "tempo virá cm que todo aquelle que vos matar 

tifice e o Cardeal Pe,cca a uma 
carruagem. O calvario ao Au~· 
gusto Ancião, havia pouêo co
meçado com a invasão de Roma, 
estava ainda no seu inicio. Tó
das as pessoas que rodeavam o 
Summo Pontífice, ·e merecia$ a 
sua confiança, tinham s!do a,ra:S
tadas, para que o isolamento au- Igreja sobre as forças da revo- Ju-Jg.a.rá que rendo homenagem a Deus". ~. Não 
gmentasse ainda as suas angus- luçãO, ã poderosa intercessão de póde haver perseguição má.is atroz do quê'~ __ que 
tias. O Breviario foi-lhe prohibi- Maria Sa,ntissittm. E aos catho- procede do fanatismo. E éste é o caso dos Apos-
do. · licos, hoje tão perseguidos em tolos. Pois só por fanatismo 'I)óde o erro ;perse-

O Velho Represe::i.tante de t gu\r a verdade. A historia incumbiu-se e se in-
Christo na terra não foi condu- tantos paizes, é pruden e lembrar 
zido ao general Miollis, mas a que se ainda ha perseguidores cumbe de ratificar as pa.Javms do Mestre, No 

sua prisão rodante tomou a cs- vulgares como Napoleão, a Mãe tempo dos Apostolos, com elles mesmos e depois, 
trad1 de França, Assim que a no- de Deus tambem continua a ser com "aquelles que creram ,pelo testemunho 
ticia da passagem do Summo ! a mesma dispen_sadora de g-;aças. delles" .. 
Poní;!fice s~ espalhava, as Jiopu-
lações accorriam a se lançar· aos 
pés de Sua Santidade, e Pi0 VII,. 
pela janella de sua carruagem, 
abençoava os fieis. 

DE BRA•Ços ABERTOS 

(da M. G, l'tI. com Spencer 
Tracy e 11-Iickey Rooney). 

:ntiram intensamen

te, '])Ois julgavam~·se felizes quando por ella sa-

crificavam todos os .bens e attractivos epheme .. 

ros d,a terra, Assim, ,presos, açoitados e calumnia

dos alegravam-se ~org_ue o ~~/,elo nome do 

Senhor. 
Uma segunda e confortadora,, consolação !Pro.: 

vinha da certeza que lhe dava o Me$tre de que, 
seu esforço não seria inutil, mas, muito- ao con-

trario, seu-s ,suôres o.postolicos seriam fecundos· 

na obra de evangelização dos ,povos. 

De -maneira que tambem" elles tinham esta sa"

tisfação de -prov,ar sua gratidão, o.o Mestre empe

nhando fructuosamente seu 'testemunho •em favol' 

daquelle <:)Om quem "conviveram desde o começo", 

Como os Apostolos, devem os fieis almejar ape

n-a,s duas consolações: servil-o -sobre todas a~ 
cousas e diffundir -seu reinado •. 

da • J. e. 
A alimentação, porém, dos pri

sioneiros, como os denominaram 
os maçons de França, ern tfo 
mingoada, que Sua Sautidade, 
debilitado, cahiu gravemente en-
fermo. 

Foc·alis·a a figura de um sa- REPORTER DE SAIAS' - l 
cerdote catholico, que o.inda vi-

A PEQl-JENA DA OUTRA 
NOITE 

tos .pouco impressionave!s -e que 
possuam certa fôrmação de e.'!• 
pirito para annullar a má in
fluencia que o referido facto 
possa exercer. 

Cotação: - Restricto. 
ve nos E_stados Unidos, e cujo (da Metro Goldwyn l\layer, 
trabalho tem sido grandemente com 1\Iaureen O'Sullivan) com Willy .CADETES DO BARULHO 

,!~ª~!!:3_!~!~!~~ i 
e tailleur. · t 

benefico, em prol das crianças. ,. Uma comedia que ,procura -mos
aba_:1donadas. Algun~ .pequenos trar O exito de uma moça como 
senoes chegam quas1 a desap- simples reporter, não obstante 
Pª:~ccr cm face dos. exemplos ser ~lia a proprietaria de um 
edificantes nell-e contidos, Cer-. grande diario. o enredo não 
tas scenas commoventes podem : apresent,a, inconvenientes. Póde 
causa: -manifes\ações ':.mo'tiv~s ! ser vistó, ,portanto, .por qua.l
ás crianças e as pessoas -nao quer publico. · 
acostumad·a,s aos espectaculos. Cotaçií.o: _ Acccitavel. 

(da ·Art Fllm, 
Fritsh) 

Este é um filme cheio de ln
convcniencias. Uma comedia 
phantastica <:om scenas immo

(da Warner Bro's.,. com'· 
,vayne Morrls e Prlscllla 
Lane) 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA :~, 

Grande sortimento de casemiras naclonàei: e · t::· 

159-16t ; 
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Rua Benjamin Constantt, 
TELÉPHONE: 2~!i!l76 

Indicador CommerclaJ 
i .. 

lCCESSORIOS 
t>f automo\l"eis 

:M]!:LHOR SORTIMENTO 
:nnportação Direetà 

ISNARD & CIA. 

~VIAMENTOS 
PI alfaiates 

.l~OCK CO MPL&'J:Qi 
CoDSllltem a 

t!ASA ALBERTO 
LARGO s. BENTO N.0 fo 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & C14-, 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISSIMO 

lmportação Directa · 
CASA ALBERTO 

LARGO S, BENTO N. 0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Pirituba 

Nac1onaes e Extrangeiras 

1 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

Essas emoções no entanto pode-
rão ser beneficas, .porque cor
respondem a um sentimento .no-

UNIDAS PELO DESTINO 

ra,es e dialogos carregados de Mais uma historia de cadetes,-· 
malicia ou mais do que isso. E' tendo, desta vez, .-por scenario a 
um filme que '!lão deve ,ser as- Escola Militar de Virgínia. O 
sistido, pois o assumpto e sce-, enredo, sem originalidade, apre-
nas são reprovaveis. · senta phrascs e situa,;ões menos· 

indisciplina dos alumnos, O tom 
b_rc de uma alma infantil, que (da warner nros., com 
ti.rada de um ambiente corrom- M:argarct Lill!lsay) 

1 

Cotação: :._ Máu. 1 convenientes, E' de se notar a,· 

ANJOS DE CARA SUJA comico attenua as falhas, mas 
mesmo assim não deve ser as
sis'tido .por criança-s e adolescen• 
tes. 

p1do, é levada 1>ara o caminho 
recto por meio de bons ensina- Varios .são os aspectos da vi-
-men tos. l da humana, focalisados pelo the. 

(da. !Warner, com James 
Cagney, Pa.t O'Brien, Hum
phrey Bogart e Ann She
rldan) Cotação: - Bom. ma deste filme. Dentre elles, po

Cotação: 
adultos. 

Acceitavel para. 

NASCIDOS PARA CASAR 

(da United Artists; com 
Carole Lombar<! e J. Ste-
•wart) 

As alegrias e tristezas do um 
jovem par, os sustos :provenien
tes de uma ,grave -molestia, do 
primeiro filho, são os principacs 
factos que este filme nos rela
ta, Levando em conta algumas 
phrases -e uma .pequena sccna 
que .póde ser mal interpretada 
achamos quo esta pellicula nfló 
deve ,ser assistida .por -adoles
centes. 

Cotação: - Bom ,para adultos. 

. t ",_, 

Mostra o filme outro -caso de ZAZAº 

rém, sobrcsahcm as questões do 
divorcio e do jogo. Quem souber 
reflectir sensatamente avaliará menor delinquente que, por fal- -
.-por -elle o grande mal causado á (<la Paramount, com Clali• 
famma pelo divorcio, ,e sempre ta de um tratamento adequado dctte Colbert e Herbert 
de um -modo irreparavel !l)rinci- e levado .por 'I)ropos'tas tentado- Marshall) 
paimente com relação aos filhos, ras de ladrões ·audaciosos vem a Esta é a versão clnematogra-
E' claro o egoísmo da .protago- se tornar tambem individuo .pe- :phica do romance de Zola. O en
nista que se separa do esposo .rcdo J'á é moralmente reprova-rigoso á ordem publica. A acção 
e da filha unicamente p,a.ra go- vel,' :pois gira em torno dos amo-
zar a vida com um jovem que benefica de um sacerdote na res de um chefe de famili~ com· 
se arruina pela paixão j;lo jogo. lucta contra o -crime .poderia ser uma artista de thea.tro. Além da 
Pelas sccnas de infidelidade con- um motivo de· recommendação infidelidade conjugal ha varia!! 
jugal e outras em •ambiente de ao filme; mas pelo ,ambiente de scenas amorosas fortemente re
"cabarcts", deve o filme ser -re- -prova.veis. Nflo é filme recom• 
servado para as pessôas de cri- ,sympathia que rodeia O .prl-nci- mendavel, -só podendo ser:.,visto 
terio formado. · pal dos bandidos, "Anjos de cara por pessôas de criterio forma~ 

Cotação: - Rcstricto. · suja" não <:onvem senão a adu!- Cota.ção: - Restricto. 
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Rua Benjamin Cons'tant, 

DR. VICENTE BALZANO l MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 
Raios X • Cirurgia - Diathermia 

- Vitalidade Pulpár DR. RENATO L. MORAES 
Rua da Liberdade, 512 - Sobr. · Molestias das crianças 

Da clinica Obstet:·ica da Fa• 
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole-. 
do, 16-A, 3.0 a. - Das 1:, éf 
15 horas Res.: A venlda 
Tumalina. 90 - Te!. 7-0401 ~ PJ.• Plinio Corrêa de 

Oliveira 
Rrilt. Qulntlno Bocayuva N.0 54 
Í.º - Bala 323 - Tel. 2-'12'16. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles · 

~ua. Qulntino Bocayuva N.0 54 
1.º __, Bala 319 - TeL 2-0035. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
Jua Benjamin Constant N.0 23 

4.0 ànllar - Sala 38 
É'hone: .2-1986 

4.0 andar - sala. 38 - Phone 2-1986 
PAULO 

DR, PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

Phone 2-6769 s. PAULO 

ENGENHEIROS 

A\MADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, 

resJ.dencias collectivas. :DB. FRANCISCO P. REIMÃO 
HELLMEISTER 

n. E3ão Bento. 224 - 1,0 andar -1 Rua, 
l?l,-3 a.,fpouc. 2.-i'Z~l>.Q.~~, ~A.ULQ .. 

Libero Badaró N.0 641 

DR, CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharm, e Odont. de 
S. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 - Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
e sem ·abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 anda!·, s[ 7-7 A. Rcs.: Al 
Barão de Piracicaba 499-S. Pauio 

Telephone 2-1346 - ~, PAULO Cons.: R. Libero Badaró, 488 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Residenc!a: Largo S. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R Quintino Bocayuva, 36 
Das 3 ás 5 horas, 

Arnaldo Bartholomeu 
MOLESTIAS DO APPARELHO 

DIGESTIVO 

Cirurgião-Dentista 

Raios X - Diathernúa - Clinica 
DR. MARCOS VINICIO 

MOREIRA 

Dentaria em Geral. 

Rua Fredericó Abranches n. 
(provisoriamente) 

~i,,Jepho:ue, ~-~~-~1t, 

Molestias do App. Digestivo e 
ano-rectaes. Hemorrhoides, fis-

467 l suras, etc. - R. Xa vie_r Toledo; 
98, ·4.º andar . - Res, 5·3332, 

,~.. --~-:,_'\A~.!-..:t.,~ 

Das 2 ns 4 horas 
Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

HOMEOP A THIA: 

CffiURGIA - VIAS URINARIAS Ex~~!!ist!!!E~D~/'ll\~:~~ho 
DR. ROY DE AZEVEDO 

MARQUES 
Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
caY.uva, 36-4. and. si 53-55-56: 
Tel. 2-9566, das l4 ás 16 horas, 
Res. Tel. 7-5265 :_ S. PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de BartQs 
Cirurgia., molestlas de senhoras, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - Ll. 0 

Predio Itaquerê - _Phone 2-2741 
Reaid.: Rua Alfredo·· EH1s N.0 301 

Phone 7-1268 
Cona,, das 10-11 _ e das 1~. áll J..'ls 
" ·- ~bal:lo,. 1-,q'.'.1.~. . 

Nobre 
Cons.: Rua Senador Feijó; :,,41111. 

2. andar - l'honc 2-0839 
Das 15 ás 18 horas 

Resid.: Rua Castro Alves, 119~ 
Phone 7-8167 

PROFESSORES 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Univereidade de S. Pauio, 
Aulas partlcUlares de: Mathema• 
tica, Physica-Ch,.:nica, H. Natu
ral, Musica e demais meterias do 
~- Curso GymnasiaL -
AVENIDA RANGEL PESTAN.!\ 

_1'{,_<l. il_ij_'l,,,.~hR~ ~~~402-S, PAULQ 
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Çampanha contra o café ~- . . . .. 

O Sr. J'.qão· Cll,rJps Mun!z, d!re
~tor execut!vc/ <lÓ Conselho Fe
deral do Corµmerc!&'Exterior, ou
~ido ,pela repor.tagem dos jornaes 
sobre a. <:aro,panha. <;lo governo 
italiano cóntra o· ·icafé, declarou: 

• 1 
1. 

Noticias 
• •• x:· = •• nprrn:-=-, 

do BrasiV 
M,s-,nx;YT?T':'srn:nn te 

REGRESSO - Estâ de vo!.i 
:ta ao Rio de Janeiro o Mi-,, 

"Pe!'Íso que ha exaggero nas se encontrarem 
noticias '1.Çl,l;li chega.d_a,s. No en- machinismos., 
:tanto, .o itàmara.ty, ·rpor :via di
pJomÂt\ca, já ma,ndou pedir in
formaçõ~ SObI'.e O i!IlpOrta.nte 0.S• 

i.nstallados os 

O devedor continua na pos,~ 
e utilização das -cousas empe
nhadas, equiparado a un: depo
sita.rio. Os mesmos· bens podem 
ser objecto de novo p-~nho:: e:n 
favor do credor orig;nario, e a 
cessão deverá ser glooal, sa!Yo 
si se fizer a especific:ação 60s 
bens que garantem as dividas 
dH,tinctas. 

B R .As I LF· convite <lo interventor comman
dante An1J.ra.l Peixoto. 

nistro Oswaldo Ar11,nha, que su 
encontrava·· <im Minas Get·a.es. 

1 2 DOE.NTE - O .Ministro Sou.;: 
o Chegou ao Tiio de ,Janeiro, j • za Costa deixou de compa~ 

"1Umpt~.;'.f · 
, E àécrescentou:' "Aguarda.mos 
a, resitosta afim de serem ;postas 
~m [fira.tica e,s n'l:edidas que ,i-, 

'fizerem inecessaria.s, tendo em 
~ista. a intens\dade .. da ;propala

/ia campanha." 
Os radio-ouvintes desta. capital 

!tffirmam, no ·entanto, que têm 
cuvido conselho& insistentes con· 
trarios ao uso do café, -emittidos 
:)Jela:. _esta.ççíes de .radio italiana.a. 

·-;.' :::onsellio Nacional i t ,-
de E.duca~ão .' '-'""f" 

Manifesto do Sr. Plinio 

Salgado 

O sr. Plínio Salgado, chefe da 
ext!ncta Acção Integro.lista. Bré!
sileira, reuniu os antigos pl'oce
res dessa facção e jornalistas. 
par.af lhes expôr o seu pensamen
to em manifesto dirig,J•> aos 
seus ex-correligionario,. 

Ministerio da Guerra, onde .Jhe 
foi offerecida uma -recepção, á 
Escola do Estado-Maior do Exer
cito ·e ao Coller,io Militar. 

e Foi encerrada a Quinzena elo 
Congraçamento das Policias Es
taduaes, -sendo ;prestadas home
nagens ás ,personalidades histo
ricas e ás victimas das revoltas 
extremistas de 1935 e 1938. 

Na Escola de Recrutas foram 
encerradas as festas -esportivas 
com um churrasco, sendo nessa 
occasião distribuidÓs os premias 
o.os vencedo.res das provas dispu
tadas nas commemora.ções . do 
130. 0 anniversario da Policia Mi
Jitar do Districto Federal. ·o Conselho Naconal de Educa

'ção ·approvou varias ,parecere3 
·esta semana, entre os quaes O Nes.1e manifest0. o sr. Plinio 
1relativo á -situação ,Jegal da Fa- Salgado recommcnch '" absten
_ culdade de Medicina Vete!·ina!·ia ção de quaesquer agiriç,1e 3 suo
da Universids.de de S. Paulo, versivas e manifestações de ca.
coneluindo dever R. m~sma. P.nten- racter político, e o respeito ,\s 
der-se com :!S a.utorh1'.td"s do autoridades constituídas, não 
o,1,nisterio da Educação, ,por in- perturbando, de forma <alguma, 

o O :llinistro da Guerra mandou 
publicar elogios aos Generaes 
Maurício José Cardoso e Fran
cisco José da Silva Junior, pela 
actua.ção que tiveram no com
mando, respectivamente, da 4.• 
e 2.• Regiões Militares, postos 
que ha ,pouco deixaram. 

termedio da reitoria. a ordem ,publica. 
Foi approvado O pare::e,· favo- O .sr. Plínio Salgado cita o 

ravel •a.o .ne_dido de autorização 
e Pelo "Alcantara" chegou ao 
Rio de Janeiro o General João 
Bernardo Lobato Filho, comman
dante da 7.• Região Militltr, cha
mado ,pelo Minist~o da Guerra 
para trata.r de interesses adml
nistrtivos élaquclla Região. 

J:C E exemplo dos .paizes da Euro~·a, 
· para funccionamento ua scola . divididos ,por dissenções inter-
_ de Bellas A~tes desta Capi•,.,_, . 

Co1rtra os votos dos C.únse\hei- nas, e sem vibração my-stica, 
para recommendar a união de 

ro· Rvdmo Pe. Leonel Fr,taca, . . 
~ . C h Amoroso Li- todos os bras1leiros, principal-

Lcitao da un a e • i mente cm face da grave i:itu<1.-
mJ, foi approvad~ 0 :parecei au- ção mundial e do :perigo que 
torizando os .medicas formados 
nor uma faculdade ,reconhecida 
~ defender these em qualquer 
)Jtra igualmente reconhecida. 

o conselho resolveu -suggerir 
:.o governo a ,revogaçrw do de
c,·,,to 23.546 e <la -lei 243, subs
:;tuindo-os por novo decreto re
gula.mentando a validação de di· 
~tomas. 

foi concedida a inspecção ,?re• 
liminar para as classes didacti
cas de Direito, Medicina e Enge
,,_itaria do Gymnasio "Oswaldo 
cruz", nest:a Capital., 

Foi. concedida. a autorização 
iP~ra funccionamento do Institu· 
to de Ensino Superior Nossa Se· 
nhora de Sion, conforme .propos
ta substitutiva. apresentada ,pelo 
conselheiro sr. Amoroso J;,ima, 
approvada rpor 8 votos, contra o 
do -sr. Rey-naldo Porchat., 

De!!retos-leis sobre penhor 

e petroleo 

O presidente da Republica as
signou .um decreto .regulamen
tando o abastecimento nacional 

. de petroleo, submettendo a im
portação, commercio e refinação 
do .petroleo importado ou ·na.cio
nal á autorização do Conselho 

·~acional do Petroleo. 

O decreto trata da importação, 
exportação, transporte, distribui
cão e commercio, .refinação e dis
tillação do ;petroleo, e da fisca.
liz,,ção e ;penalidades aos con
traventores, 

Outro importante decreto 
.asslgnado ,pelo .presidente da Re
publica foi ·o ·que dispõe sobre o 
penhor de machinas e appare
!hos !ndustriae.s,_ · installados e 
tunccionando ., 

Tal :penhor ·se faz '!)Or instru
•mento .publico ou ,particular, 
transcripto -no Registo de I>:11m0-
vcis, devendo ter o -consentimen
~o do loca.dor do immovel onde 

FRACOS e 
•• _:NEMICOS 

TOMEM 

VINHO , 
'CREOSOTADO J 

constituiria para o Brasil o ser 
encarado -como um povo enfrn
quecido, e facil presa para aquel
-las nações que estão senjo 
actualmente "mantidas em per· 
ma.nente esta.do de enthusiasmo 
,por milhares de ascetas do pa
triotismo em funcção evangeli
zadoras", que "traçam o map
,pa das nacionalidades com e. 
,ponta das bayonetas." 

Mtlnsagens de paz 

e,' Foram assignados na pa8ta 
ela Guerra os decretos promoven
do a general de divisão o de bri
ga.da Emílio Lucio Es'teves e a 
general de brigada os coroneis 
Ma.rio Ary Pires o Milton do 
Freitas Almeida. 

9 Realizou-se na Igreja <la 
Candelarla a -cerimonia da. ben
ção das espadas dos guardas
marinhas de 1938. A -cerimonia 
foi celebrada 'Pelo Exmo. Sr. 
Nuncio Apostolico, D. Aloisi Ma-
sela, o teve o concurso do côro 

O .ministro da Educação rece~ e da orchestra do .Theatro Muni· 
beu do titulo.r dessa pasta na no- cipal. 
va. Galles do Sul uma cart,t 
transmittindo uma mensagem 
do sympathia. das crianças aus
traliana,.s, no desejo de compre
hensão mutua como base da paz 
universal. 

Chegou tambem ao Rio de Ja
neiro o Cel. Hutchinson, que 

Notas economicas e 

commerciaes 

trouxe ;para -submetter á assi- Foi organizada a delegação 
gnatura do ,presidente Getullo brasileira á 25.• sessão d·a Con
V·argas uma mensagem ·conten- ferenc_ia Internaciona.! do Traba
<10 um appello de -paz em 48 ldio- lho, a reunir-se em Genebra, em 
mas, que foi assignado inicial- Junho -p. f. Presidirá a delega.
mente pelo presidente Roosevelt. ção o ministro Helio Lobo •. 

O Cel. Hutchinson, que viaja' 
c~m sua familia, o ,?iloto Lee 1 0 o governo mandou abrir 
D1ce e um observador, no avião I coneorrencia publica ,para o for
"Lockeel ~lectra", es~á faz_endo necimento de material rodante á 
um cruzeiro, tendo Já visfta.do E. F. centra.! do Brasil. O limi
o Canadá, Mcxico, Antilhas, Ve- te da concorrencia. é de 120 mil 
nezuela, Trinidad e Guyanas, de contos. 
cujos chefes de .governo obteve 
a assignature. {Para a referida 
mensagem., 

Noµ.'ICIAS MILITARES 

e Foi autorizada a aclmissão 
á cotação official das a.polices do 
empr!l,Stimo municipal de S. Pau
lo, sendo 30 mil apoiices de 1 
contos, á ta~a de 8 o[o. 

Foi distribuido ao lnspector Pelo "Augustus" chegou a.o Rio G 
de Janeiro a Missão Militar Uru
guaya, chefiada pelo general Ju

de Obras Contra a Secea o cre
dito de 18.400 contos ,para a.tten-

lio Eoletti, que foi recebida pela 
commissão nomeada ·pelo Minis
tro <l.a Guerra, :pelo General Góes 
Monteiro e .representante do .pre
sidente da Republica e altas ,pa

der a despesas com obras nos 
açudes no Piauhy, Pernambuco, 
Ceará, Parahyba, Bahia, Ala
gôas e Rio Grande do Norte. 

tentes do Exercito. e Foi fnstallacla dia 16 a 2.ª 
A Missão esteve em visita aos Conferencia. dos Dlrectorcs de 

Ministros da Guerra, Mari'nha ' Estradas de Ferro. Estão repre-
REetlaçdõeMs _Exteriores,_ chefe do sentadas no certame mais de 20 

s ·a o- aior e prefeito do Dis-
tricto Federal. estra~a.s de ferro, devendo ser 

D . . • . debatidos assumptOi, de ordem 
ommgo, a Missao prestou l economica. e technica de grande 

uma homenagem a Caxias, col- interesse. 
locando uma corôa junto á -sua 
esta.tua. Mais tarde -a. Missão 
collocou uma corôa de bronze no •. O Sr. Eurico _Penteado, com-

:de;JoãoídatSilva ' 
Silveira 

GRANDE!TONICO 

tumulo do Barão do Rio Branco. missario. do Brasil na Exposiçào 
A Missão Militar Urugua.ya Internacional . de S. Fra~cisco, 

esteve tambem em visita á Esco- E. U., _communicou ao presidente 
la Militar, <a.o Clube Mlitar ao do p.N.C._ q_ue ·a propaganda do 

=============================~;· ~; cafe brasileiro tem obtido exito 
superior á expectativa. 

BOMEOPATBIA e Devendo a sub-eommlssão de 
technieos dar por estes dias o 
parecer sobre a proposto. da cons-
trucção da Fabrica de Avi0es 
de Laboa S·anta, a.inda este mez 
deverá ser decidida a construc
ção da. referida Fabrica. 

• O D. N. C, tomou a Inicia
tiva de publicar obras sobre o 
café, tendo apparecido agora os 
1.0 e Jl, 0 volumes da "Historia <lo 

1 
caré elo Brasl.l", pelo Dr. Affon
.'30 .Tatll\a.l'.• 

Seguro contra tuberculose 
dia 17, o interventor no Piauhy, rccer alguns dias ao Ministerio 
Sr. I,eonidas de Melloa por se encontrar <loente. 

Semana Nacional 

da Criança 

O Ministerio do Trabalho soli- l 
citou, com ·urgencia, dos institu
tos e ·caixas de aposentadorias e~_; 
.pensões, informações sobre os 
recursos financeiros de que dis
põem para jmmediata applicaçãc 
do .pia.no de luta anti-tuberculo
sa, tendo o Ministerio em vista 
a insta.Ilação de dispensarias, 
sa.natodos e preventorias. Para 

?. DISPENSA - O Sanatorid 
.J. São P~ulo, de pal)'.lpos <le 
Jordão, foi dispensado do ,paga• 
menta de ,contribuições ao Insti, 
tuto de Aposentadoria e Pensõei 
dos CommerciariosM O Sr. Gustavo Capanema, mi

nistro da Educação, -solicitou dos 
interventores e governadores dos 
Estados e do Acre, e do -prefeito 4. 
do Districto Federa.!, •a. designa

ESTATUTO o ~statute 1 
dos funccionarios publico~· 

deverá ficar ,prompto e ser ,pro•, 
o custeio da Juta anti-tuberculo
sa. será instituído o seguro con
tra a tuberculose, 

ção de commissões locaes da 
"Semana da Criança" que aquel- mulgado em ·breve. 

Interventores em viagem 

O interventor Aclhcrr.1r de 
Ba.rros -esteve no Rio de Janei-

lc Ministerio promoverá em Ou- j 
tubro, com uma série de festas 5 BIBLIOTHECA - Foi 
populares dedicadas á infanci-a.. • inaugurada com grande 
Em quasi todos os Estados já solemnidade a bibliotheca da. As-: 
foram designadas essas commis- sociaçã.o Brasileira de Imprensa~) 

sões.. localizada no 7. 0 andar da.. Casa,1 

Exposição de Collina do Jorna.lista.-
. ro, onde realizou diversas con
ferencias com os ministros Gas
par Dutra, Gustavo Capanema, 
Francisco de Campos, \Valdemar 
Falcão, e com o General Góes 
Monteiro. O Sr. Adhemàr de 
Barros convidou o presidente da 
Republica •para inaugurar as 
obras da ponte sobre o rio Tie
tê, e o ministro Francisco de 
Campos para -realizar uma con
ferencia na Univer.sidade de São 
_Paulo, a 11 de Agosto. 

Chegou i 
Foi inaugurada dia 13 a Expo- 6 NICOLAI AAAL 

sição Regiona.! de Pecuaria do ao Rio de Janeiro o novo 
Collina, com grande concorren-1 ministro plenlpotenciario da No•, 
eia. Foram expostos reproducto- rucga, sr. Nicolai Aa:al. 
res de grande numero de raças _ { 
bovinas nacionaes e extrangci- 7 OPERAÇAO - O Dr. Ares• 
ras, e mestiços de alto cruza- • l<y Amorim operou com suc• 
mento. cesso um caso de angeo!ipoma, 

Na secção de equinos ,prcdomi- aclherido a.o coração e .pulmão 
nou inteira.mente os animaes do :paciente, sendo esta a 1.• 
"Ma.ngalarga", com algnns espe- 1 operaç,ão do gcnero realizada na 
cimens de grande .perfeição. mundo. 

o O interventor do Rio Grande 
do Sul, Cel. Cordeiro de Faria-s, 
que se encontra no Rio de Ja
neiro, esteve em Nictheroy, a 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

1.º CongTcsso Nacional· 
..... ------------~ 

de Tuberculose 

Inaugura-se hoje, no Rio de 
Janeiro, o 1.° Congresso Nacio
nal de Tuberculose, em que de
verá ser resolvida a fundação 
da Federa.ção Brasileira das So
ciedades de 'Tuberculose. 

A 28 do• corrente, terminados 
os trabalhos na Capital Federal, 
os Congressistas partirão,. cm 
trem especial offerccido pelo go
verno deste Estado, pâ'ra est-a. 
Capital, onde cncerra.r,,o o Con
gresso. 

E X T E R 
Declaração Ang!o-Turca · l Negociações anglo- russas 

Chegaram a bom termo as ne- O govern0 inglez respondeu á 
,;ociações entre os governos de j nota russa acceitando em prin
Londres e Ankara, csta.belecen-

1 

cipio ª_ idéa do pacto anglo-rus
do-se um ,pacto de assistcncia so de auxilio mutuo, em termos 
mutua. que éspcra sejam acceitos por 

E' esperada tambem •a conclu- • Moscow. 
são de um accor<lo separo.do da Os circulas russos de Londres 
França com a Turquia, afim de mostram-se -scepticos a respeito. 
resolver a questão syria. e do Entretanto julga-se passivei 
Sandja.k. ainda chegarem a u·m a.ccordo os 

A imprensa turca recebPU o dois governos, principa.lmente 
n.ccordo com grande satisfação, pela e.ttitude mais conciliatoria 
tendo os jornaes italianos consi- do governo de Varsovia, sobre 
deraclo o mesmo como uma atti- o auxilio russo. 
tude aggressiva contra a Italia4 

Reconstrucção da 

Hespanha 

A luta no Extremo Oriente 

O desembarque de tropas japo
nezas em Kulangsi provocou pro-

O governo hespanhol baixou testos da Inglaterra, França e 
um decreto mobilizando a popu- Esta.dos _Unidos,. por violação de 
lação civil para prestar serviços I no~mas mternacrn,n_aes. 
na .reconstrucção do -paiz, á qual mqu~nto O Ja,:iao prosegue a 
todas as cla.sses serão obrigadas occupaçao de todos os pontos da 
a .contribuir. c os ·ta ~hincza, o Marech-a.1 

Ao mesmo tempo continuam as C_hang-Kai-Chcck lançou um ma-
. - bt - d nifesto denunciando a -barbarida-

negociaçoes para ª 0 . ençao e de dos bombardeio d id d 
um emprestlmo exterior, tendo b t f . s e e a es 
o Sr. Van Zulancl, ex-premier a er ·as, e rea firmando a resis-
belga, -seguido para a Hcspa.nha tencia chinc,:a. 
afim de estud·ar o assumpto. No seio do gabinete japonez 

8 BALõES - O Ministerio d·a 
• Agricultura chama a atten

ção do publico para ·a prohibição 
do fabrico, venda e -solta de -ba
lões, de accordo com dispositivo 
do Codigo Florestal. 

9. CINCOENTEXARIO - Fot' 
,solemnemente ·commemora• 

do o cincoentenario do Asy!o da 
Orphãos de Santos. 

10 MUNICIPALIDAD ÉS _, 
• .Pediu demissão do cargo 

de director do Departamento das 
:Municipalidades, o Sr, Isidro 
Gonçalves, 

o R 
bclli" o. modificFtçiio do estatuto· 
<ia Cidade Livre. 

O Reich espera não ter que to• 
/llªr nenhuma iniciativa, e qu11 
o Senado de Dantzig resolva a 
sua a.nnexação ú. Allemanha, es-. 
perando ,contornar assim a re
acção poloneza. 

A Polonia continua seus pre• 
para.tivas bellicos, tendo obtido 
grande exito o emprestimo inter• 
no de defesa nacional. 

As tropas polonezas -estão se 
concentrando nas fronteiras da 
Cidade Livre, ,para onde tem ,se
guido clandestinamente numero
sas ·tropas allemãs. 

Em repreaalia á -campanha an• 
ti-poloneza, os jornaes de Varso
via continua,m a fazer forte cam
panha. •anti-germanice., denun• 
ciando os maus tratos inflingi
dos aos polonezes na Allemanha,, 
onde se. elevam a quasi 2 mi• 
lhões. 

Càmpanha colonial 

Realizou-se na Allema.nha. o 
Congresso Colonial do Reich, 
dando a imprensa inicio á forte 
campanha nesse sentido, e tendo 
varias ,lideres e officlaes nazis
tas rec}a.mado, em discursos, Q. 

devoluçã.o das .colonias ao Reich, 

(Conclue na, 7,ª pa-g.)' 

Ha gran.de espectativa em tor- continuam as d/vergencias sobre 
no do discurso que o General o reforço do pacto anti-commu
Franco .pronunciará após ·a para- nista, que os ministros militares 
da da victoria, no qual deverá querem levar a uma extensão su
dcfinir a posição internacional peror i. deseja.da pelos demais 

da : 0:::;so de Turim me:b::.:ç::·:::.ntzig , ID;. ·n~~:li~0;;;d~--
R. sen. P. Egyd1o. :15 - s. 

A Polonia continua firmemen- 513114 - 14 a 17 horas 
O discurso pronunciado por . Telephone 2-7313 

te disposta a considerar "casus 
Mussolini cm Turim foi differen- :::::=====,:;:====-~~--:: .. -::_-:: __ ~-~-,,:_:::, __ ~. ~.:..'.'!'':. -~ __ ·:~.:..:..:. • --.~
temente interpretado nos diver
sos paizes. 

Na Polonia foi julgado fran
camente de apoio á política. na
zista.. 

A imprensa •a.llemã, no entan
to, deu-lhe menor destaque que 
o habitual, por ter sido julgado 
muito pacifista. 

Os jornaes :i,nti-fascistas viram 
nessa moderação o primeiro fru
cto do -pacto a.nglo-turco. 

Taes interpretações origina
ram-se do tom geral da oração, 
aue foi .,ouco elG)licita.. l 

USE SO'MENTE 

HO EOPATHIA 
do D1. ALBERTO SEABRA 
-um nome que representa uma garantia., 

LABORATORIO FUNDADO EM l()lt 

Praça da Sé 92 e 92-A S.PAULO 

.... 
li 
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Wae intenso o !lll.O'Yimento de. correntes. A votl).ção entre os· clama!la a ,poesia. yrcto:rlosa. s:e- :-:•.· . 11o1> u u.!líl"_;;·:·nN.N .. . ,,.._: · .,-ffil·~a; 
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~· · ReâHi:óµ•se no.s dia;1;1.J5 e;, l; .:;: ... ~.ij_~s~~â nootli ~.é:strl.*'. O• 
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íl.' As amntare·s,.. éo~.img.ando' Api:il. Foi -O seg· uinte o resulta• . GBEG.~DO . . · .. , :, •.·•,' .... cfrq~ii:'à. <la Igreja. do ati-gir. D.'ú.•.' ;qâ:s as frmlJ:lldw.les dii ~~r~(;hj,~ 

,, ' . ' ' raÍ'ite es'.f:a, festa T,éÍÚizoU:~se, uni.,a !~' d~;:)POVO :.e:m ger,a.}. 
~m,pem. o comma.il.<l,a,~ do ba-.. :do desta votação: 58 votos ,p,ira , · . . .P'.tibii~a·-·se em· Ron,,a' 'lufüa re- · ''k.e,··.rmesse", uma·· p,rocis_.~Ífo_ é a_i :i,.,';_ ;:_·'· •: ;;.,. . 
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'dJese.no. :, ,. : . . . n. 0 3; 1 voto ,para. a n.0 f; ,:27 ~ega?,0, . • :::-:;:;, .. ~:: , .. .<: , ;:p:i~11:~'. O l'!eu htul~·.-~: "f'\.c.~.~à 
Pa ni.~a~ ~~.rmar ,;~!Il J11nd1a- votos ,pa.ra a ~t<·?-.; 47 votos'.iJI!-·: ... ,;fi. ~!le-~§.:::.: :dd:S Congt;~_;l-- ::O~BW'~t,;f~:: :.E~ba .f~V:l;fi'ta t\f!l,u~l.1- o .: ; :: :> ,., , , .. 

-w,y, :f>.i.p,damonh __ !8.illg":h" .e Caç_ a.~- . 1i_?-· a n. 0 6; 70'.·.votos ~iara a,:.n. 0 ·.ções M.ari8<1l:as·:<1,o' Eate.do de· Sa.o_ .. ' ca:aa· ,;i,z:n ·,,varm,11:,,linguW), ~el'ldP.ªº · · , 
lõ. 

r· · ~ · · ' · · ., · · o Revmo/ P.e. P. Mir:c.'ó.i,-'.-''Si"'· :-1 · IJJ~Va fOf~~ <i,çlebi'adf:11 ,W,);115;'.~ºªS: ·'.7; 12 v9tos ,par!!- a ri. 0 8; 4 vo- Paulo j~ ,co1P:e,ça._,,.~.receber ~~., -~~m,J?,ii:nf;.~'!n ,po.ttug'uez. Este. -re- . . .. .. , ~' 
[dé cmUi1;à'fês iél;im_ g~'Jlae jióiem• tos para a n. o. .9 i 99 votos ;para tici,a,s 4est~·· fê~UvMa.des, ,.<,iue.: :yi~t.il'.;· .<i.Y,_e dá .a }irecçã.o '?.~gura m<lni, vi_g!3-i:io, -éônta ª~~~i\:~$~:!l~·: :f . . . .· · .. · .-r~.· . . .• 
' · 10 12 t 11 · · t· .. d + a ,.. - · · te·:·:·co.m . o·· :vàlipso cqncttr/i~-:,;~o ;/:. A' PROP.OSITO' D'A;<·~A• \Picj:!l,de-, . :·, .· .. · .. a n. 0 

; voos .pa.ra .a 1ii''. em toda ,pa1;te se -r~ves iram e para:,)o a.s ,a..s.congreg;:i,ço~s:,ma- "".·.·~~º-· Pe. :i;:.>omhi:gqp''C;,;;_.80, ·l , .. , ..... ·· ·· ...,TAS':. TA.· · · 
· :rll'stas !PliW~lióas:,41! ,wJlitares e d'in,a.lmente 18 votos ,para, a grande solemnida.de. :lií!;l])âil, acaba ·de ser reJP,ettid<i,, -~~ . .. , . .-,,r ;.1:, , ..,.. 
_8'étalme~~e ·olí'lío 1pr~,~yidQÍ# pe:o.s n. 0 12, Neste dia ;ºi .feita. em tod~f ;,afi?ra .~.irecta.mell:te, a ca.ilii con\ .~:~e foi: :1).omea.do iha 'P,~_llc<1;:r;n: '\_' ,., .. . . . .·. . .'. .. .. ,. , 
teol)gregações de m1lltares. Espera,se {).gera o resulta.do as congr&gaçoes uma-,collecta em; ,greg,a~l).o:,do Est.aclo 4e S,íl,p Pau- .~ .. :,coadJUctor da. P*'t<lC't}!a; })~ · O,.<ma~'.riah~do seoUio PMSáâo 
. Àctilal~7~te :ha ~. congrega- do int<lrlor. As poesias já foram benef,!cio do Secreta.ria!lo C~m;;· .j~. O préço da. àssi!::~?:~i:Í'ta V<lm. Jo que: ~~. deSQ_!) O dia 4 1?.Vi~~r; :,~l\?''.po~e- de~âr'de ex~;çiíf uma 
·~ões de m1lltares, -a::.~aber: 3 n_a. 81':Yiadas a. ~o(t(is as G9.i;ig,rega- tl~al de .~?':11ª· das co11gre&:!l-- ª. ser;,,~~· que ,p,c:,~~~- ,ser e~~: rente ,iwc1ou . ~ benç~o ~m.C.?\· l,tlt~~~lWI?, ne$y~, .~ que· ~~í)lno,:. 1capital, 9,ue _sã~: as do Qm- !;ÕÔs do interior· e,eUas sé ii:~ham çoes mai•1e'.,n~s. o resultado des- v1~.dos ~··::iw.wa lj)Qr ;1!l:~~rmedlo .nas p.:J,.sas desta .\oc;1,l1w.i,<;1,e.1,._ \ Ain;ê;t~ qae ~.,ffllllUgQS ~a'.Igrej:Ji 
~·a.una, B<~m Retiro 19,; ,9àmbúcy. publicadas na circular-boletim ti.Ro collecta deve .ser enviado ao·· d)i; Dire:s~o.rJá?da Fe!léràijã:o das': 0 , . . ; J~nh;;Íi~: ~:Y~. 'tlô-'.'d!il -~~~fç~, ~i-
/;No inte,r(~ ha 5 cijngtiegações .n.º 81;. l'i;mnio'. Padre Irineu Cursin9 Cimgre(}'ll:ções Mar~a,?as do Es-· , ,.,.. . .·. ,_: .1.~~~;se ~# mét~i;ido}f~~-lhcs 
~e milita:res,,;.>l!- sabe.1:'.: as q.e H~- Jl;sta circular já foi espalhada CÊgroja d·e S&o G-Oo.çalo, -pi'l\.")-V:· tado de Sã.o Paulo;, N. _congregaç".'o :Ma,ria.~~1,_des · .. off-er~ o -~l',S-;i;e~· a_ctuàl, exis-
;petininga, J1,1ndia~f, .J;i!:>rens-;,: p:·ofueamente,.)IMtretanto, quem .JP:ffeo ~'.mdes, .~Paulo), o qual I';ede-se, ,pois, a todas a.s Con-. t~ c1cla~e eny~9f a conê~b~a~ :. t~:~~it-Os}pi~-·~~ ~ip~ a,rf :vefüo 
;'l>indamonhangaoo ~ 1..c«~!)-Pav<t. am!la. a deseJ•ar, pode ·procura,I-a .~)ltá -en,.canega'<l~ de enviar e.. gregações que desejam tomar. çao d.e :Sotucatll,. 21 <:on.~rega ,::~,mr.1~51 de ~ç:~~ ~ .• :#tencià 

Na Capital actua~~te es,.ão na portaria. cta· Igreja São Gon- 'importa-hcia apumct-::1. a Roma, a,ssigria.ntes desta. revista, que dos, que voltaram enm~~1:i,:.mas. ·p.'é~o.,:,;~e tudo; ~i:·~iw·,'ós que 
rtsendo íI)romovi~:íf · -~:#,'ii:~~ra;s' çalo. : ·:· .,, como fez ~o ~»o .passado. j-m,ÜJ.dem ià referida iinportancia. dos com o exito :da mesi:n~'.L r,{~p~f_l:!.·W, aji.~.-~t:-~.·'*~~?,Si~ 
,!PasçhoM, ,com g'e~.ósa acolhi~· O resultado. dás vot~~õ!!S dd As Congregações <,iue rpor:·a.C(l,- ao Director da Federação., e f:~:Qf~,9~~;';.p.~~~lt~i.·*'te*iá, d1~ 
:'de. _,por ipa::-;~e d~~ ;4fy:er.sas cl<1Sc,: -it: , .' '(';;,;, li . .· i'~~~:.'3/)0~.Ei:,,~!.'.yl~~:;:l~~i'l,~,.,.N11• .. 
pes a que:;:,s~ d!ltsb#.-.,:n. · tt; ;;;! .. .,,,. · · ··- ~!¼. agóra'J -w» ~~or re!ol"mado 
/ Hi:i,ja vi~~a a·. · ,fjY~ es-· .M,.,.,.,. · _._,:· F . 111 r;JI . ;:,~~: ei,;~~9~W, . . Hrte-:;un~?1!'.;ano 

F
rt1sta;;i ~e_.~~ 'P.f,!.,.,. ;:.l\'.-l:l~ vae · ~ . -.~ ~i!&f

1
;.~~ ~ D.t fl 1'ffl ~ - 9 : a~i:~sentoo ~::~~c~o e~ que. 

r ,promO'\'lde. e_ ,. .' P.fl:Ulo e ~ ~ .il it. ~-~ · ~ ' • l!Jlll: ll J!UI. U .~$.. s~j~ appl#W~i19. e~?!.apa~ 
!vez 'llo ~r8.-\!11 .m~o. .,,.,._.,h g_aii~,;>:·::i: .rm. ·m ID"srna·: ·por- ._.,. __ ,.;__ c. ;. :···· ·i;W/<.~<.>s i#~~~@)s;'.::~:,:~· .. de· 70 
Teve e. ~.n_i~ . .J .. 11 .. iJ VI!, 9-~.~ .. t-a..... 'P~,~".·. Olll'I+"' ~ . . (':r E.•. l~e mes~o no_s esçolheu - Ma- a.n.":i;iq#/ a. os;'.:lc;i:U, co ... [;'-'.seni·,.-.:o. ·Jml,' •. ú~ 

""h -~ó - ..... d qu,., .sou fiiha <le Maria, ·só .. uma. , na. Vir e d Vi , " 
;sa:~.t~a~gregaçaõ odr1ana e ~7~~~sta esc4to: por graça di- PoriM'.Ue sou filha 'de Maria ? "Q:em h~n: se:~: .,;.:t:; as- ,.,9r,,riç~s~#.i~~*1:~/;:€ij~4~ô.w~, 
~ Numa <r~.~p.ião ,. (P:1'~,p~r"toria vin.a.. "":B; semelha. a um :homem ;:9-ue âc- :\r~~~rl:,. .. ~::~!t c~~~:::~U". /P;"' 
realisada v0ira ~st;;s-:~, dompa,- E ·que ,era,.~",:,antes ae tngres- dea.m-na, sem duvida., com oii' ·E' que .a filha dei :Maria _;ê cumula thesouros". Honran<lo. a, .} . . ··a ·. 8<?,~led~~t·.. :-~- :,C';l;i.e_gô:?, "º 
recera,,m 1,2 ;presiJe~ de ~lubes. ;i;ar rias :f!Iefr.itiJ' oa.bençoiidás des- aby.s}nos da. tentaçã.o. E' (J,. luz que çf espinhos :/etn flores se Mâria S"1.ntissima, n.ossa :M_i!,e'i: ~umul~ .~ .<i.im~:'.9'}:l~~ 61,;,~te~ 
(li'oi ma:~a~;,o;.d~~-.de:::J:unl,o te ~?,f'Elrcito. b_ra,nco e _azul? Uma da Fé que nos .permite vel-os tra.nsfo'rm~m, á s'on:ilfra :protec- em todos_ os <lias .do ann,o._e' .em: :,~ªnt:él'l~ r~~s. <lllf:>/ºs:~ 

~
ara a J:-eitUi!a~ d'~ .~scho~,,,_ ootlill~ca t1b1a... senti-ndo .pouca e a:itoonhecel-os como indignoi, fora do êstandarte'./qa ;\i'irgem tç:1ºs os ·annos da nossa vida( tu~· ss~.Ji;~~~\ ·,. :,~' .. po; ue • 
ue se:rá na Ma.tinf de Sa.nt'.;,: at;r11:<:;ao peI;i:s coisas .4o Céo, de atton~~o. Meu -coração <ieAe. .,.,llr!·s.sima.. A :persp·· e'6üva _,.;:;:-::A.. n- accumulamos thesouros de gra~·. ·. ~ . .- ~~-.~½e;,se,.~s<l ln -· .... · .· ·· · · . · . . " "' "y .,. "Os manc;l,amentófi. t;nn'<l,, !J?r~c~!,ç.a Aft:U:m triduo· amwd.~ d~?~lp,d.~.:,9:~?té as ,col- jaria mostrar~vos, minhas caro., ,oradouro. Supremo, /ri;t' <Í\l-~:P~- :ça: ' ;:'.:. <,',' , .. :, .;,.-: .. , • • 

,de OQ~e'Í"~(lja~. ,·:\,t. . B~~:;,te1•ren.?,t·e;:-os ben,s :ci:;~ueos· leitores, ''jt''"'-i/êritwi.=dê-·q11ne nhia <le Mtiria., in;filfri~Jµe'nà'.' a!- jle queremos saborear o fruc\o: ,::· Q~~nd~~,-~~:me:Jn: .~~~hb~~. 
: Foi de~ibé~;~d:P./ll.Hll;;~f.~l;lllde~•;, -e :l:r-~~9rí~s: f uni~o eom 'M:ª.; \sente ;pos:suido e :clamar: <ijj;{0_ m3,, uma. ,confiança üiinitada e _da,· vida --:,. J~,sus Ohri,s_to,. ~eV'.~< rene?{!,, o~::::I~J~~~~~~~;.: tensa 
tes de ~lu. ~.es 9,µe;:-.,.. ts•,4ia -não rle. SantiS:sim~::,?,Perou em ,!9,1'.ffi _1111 . 0 verdadeiro caminho! Hei a .certeza de q~e a.ld~çJ:trá O .mos .. :p1an.tiâr em nosso .. i:::cotaçõe . .'/3' ,:m~~fcar a -~~~ .. :~~V~e:v'.":;:;:,succc, 
per§. ~.aU~ado·. t!.~.nn. ~ jogo, e .-½n:ia resurre!ção,· ... Quã.o 11:f\fe• de trilhai-o em toda minha vi- Po,rto Celesu:. ~à.ria, mli,~ ca- a arvore da vida _ Màrl.a ss, de:µ:i.e o q~~;::.~~~ ~~):a cor.:i 
.que a tal.'de d~r~~e~ê;.~tne: assew- renw m.e si-nto, hoje, có~ção · , .. , . . • rinhosa, "cohfeiiâ. fodas ·a;; ·ci·u- Qua.nto mais· unidas .á ','Virg:iim: .,~s~ .• ~i~dá<>'.>:Y#~j:l.:. ~ .. t!Jr11a. 
Íhléa .magri-0; 4~'.:!t'9d~·-'os· eiemen- paro. o à:lto, :çomp;,ebéhden.\l1r, P. d~: !Que 1;,?llcidade, sep fll~a de zes -com.· .. 0 assu.n_-0. r.· de su,a :ma.- Maria: em nossas oraç· ões e itJÍ~:: :se-;:)'µn é:rin):ip..oso.j · ".· , ... · ' · · · .. '.. '" Màra•· \.TOSO. SI;) a duraçao de - ....... , ,, . .,., '-ºs espo:r,tJ,iit~·:-iie: ,, Pe.ulo que:. :X.f:cl'ti.adeiro senfü!ô d~ vida/ . : - . . . tf}l'nal ternura. .. ·:~·,.:: .. fri:mentos, taoto mais u»~M.s.~s- · · ·, íii::, · " 
"'~..:.....arece.11.i).jµ á., .. ps,...:C,,hoa.. ··:Acordei de um somn9 lethargi• y!l4a ·iz.,:;;te,nte _vivido illa proJe?· ,,..... .. · · ... _ .ta.remos a Jesus. · 
..,..,.

11 
""7,.. "liO '""''"" o Alto m a o _Condu,,zldo_ s ·:P0:"',:·,·:M:,·,·.·$.,,r.l.a .. n.ã.o· nos .~lém d1Ss~1 ~6;:;.~r-r..~?'ii,,~ão oo; vl que, ~in~ii-s ,.w_ãos est{l,~ " .,.,, • .,.~,:, , nu pr xi- '· 

il, e Sã-o Gonç_ a_,~d .. _ ~. o .· v,aé_ "W9. • ... vam vazias:.ªª·.º·. :O. ao~ .. meu(!' ou•· mar <i.{>~~inuo do Céo. fa.Ugafé~~!l; fa.GifMs,:sei:6. o ca- • .,,, ., minh·9 pira Je.süs Christo -
1111over 8 ipaschoa:s, e.,_flll-~er: .~};l.e ,i~:i~os um brado de a.farfne, ad- .: ':':' ; ,.,;;? ' , nosso ,principio e nosso fim. Ve- Fiµi.a <l.e Ma)ti,a, eu fui icot'i.âti-· 

zida. á Pia União ,por· uma. CP!ll-,: :: '3ntellectuaes il10 qje, ;( d13 Júnho, 'Vét'tlnd()-me QUC urgia .r,ecuperar:. :fufüanêpoliS !\hàltl .-Os inimigos', de t,o"os os· 
:e, de cllauffétirs .-o gJSa,;'&a.s dvis ·o tempo '!)erdid_ ·o. · '.· · · .. 4 .pa)J.heira de trabalho. . .· · .. · · ·ph . ., ·,, ·~: ( f lados :a <lifficu!'tar-nos os V<IB-· 
no dia 11 :de JµhhQ1 . a de fer- Dado ,me foi, .então, con):lece1'.:; . , ~~ .. M_ . . :!Í. :r:_:•. a· Qíl 1·anra ., · , uBn~,t 't .,sos .. ~·· nada hão -de conseguir. 
p:ovia.rios no dl.a 18 11,ê _:;Junbó, a •a .Estrada B~a..n.~.a de Nos$a f3_e,-: . A <rti#,!li aütlga do bii.irro .. Nosso guia é a Y!rg. em. Pi·uden-

Vil,mos ·tôdas fazer o trries)IlO. . 
Nes'te mez de Maio, offereçamos· 
,a, Noss<1,ASennora ás flores· que 'i lde funccionarlos da. L1ftbt ~ da illhora, ipor onde transitam mi- . · · 

Trelephonica -no dia ~ de Junho lhares de jovens, rumo ,á Pér•·: Av. Cons,·RÔ)dflgues Alves, 481. . ;.tissima.. Todas as serpentes se
te finG.l!:ll(lUte a. _de \6'Íigll9+ates· e feição, ·estràda esta tão differen- :J~f;i,:a Postá!, Ü>74, -- S. Paulot: ::rão esmagadas; adiantaremos 
t:lornalelros no díà 29 d,e Junho. te das que o mundo troça. Mas · -'-'~ ,pr;tr,a. Jesus, ;pelo ca_minho que 

mâts · Lhe agradam· ........ almas· vi.r- i;~;;;;;~~~;~~~~:rw~ ginaes· <le novas FJlhas de Ma.- 1. n 
ria 1 

) Sabemos tambe)Ji .de oti.t'ras .em que essa trilha di.ffere da.~: : 
\:congregações (e sip ·quas! to- demais? Attentae para suas dl.!-': D • 
(das da. Capital) qi.i.f estão ipro- ferenças: uma es'trl!,da estreit~· / I 1 
~ovendo .pa-l!~h?as ~e.•homens. ,:!l,'.>ela ,dísciplin'<L que impõe, ingre~· 1 

.,,., •. · •::;,;;;1:_::::·,· .. ·:-';'.::;'./,.,..,.:··.. .me, muito íngreme, pois vâ<êi'.;:da 
se ursos. 

Re.cord'a~ôe5 
dgíadave,H 

MÀRCHA: FÚNÕRE no· ,terra baixa e ,pequenina ao,.:Céo 
... CARNAVAL muito 13.lto e distante. Para.as-

. .. ·, .. ' .•• ~r'. 

':A:' Féde~~~ãó dáá'>â~ngregações 
i'Ma-rl,mas no EstiL<io de São 
Pauló ,promoveu, como é sabido, 
:Um -concurso de :P0(!Jlias pe.ra a 

cendel..e., q4e de luctas e esfor
ços ! Não ,nos é dado a:fa.star os 
esp1n}:19s e os -cardos que a fQr• 
.ram, .mas ... ..:uporta.1-os ~om ale
gria e gratidão, Os perigos ,ta. 

ÇASIMIRAS, .BRINS E LINHOS 
,nos mais m.odernos ,padrões V. s, encontrará na · ... ~-· 

Casa 1 ri 
~.1~.Q~ S, BEN~ N;0 .1~ ,. 

Em volume <!ditado pela Casa. 
editora Fl'ederico Prestet, re- o rltio e •as cô.res, 
uniu o Revmo. Pe. Armando Ha. tambem, ii:~te volume, 
Guerrazzi alguns "discursos- uma. auI,a ina,ugurii:l de .portu· 
fantasias", por elle :prQm.Ínciados gtiéz no gyrunas.io ,.offJcial de 

s ci,o g,r a v a-d.a,; 
po,ra s.emo,ri ·· 
num fllrD ,·, 

Patl',~-B.,~r' 

'"·~-ÍSN<ARD· .6 ClA. i 
. RVA ~ 'IJ'f! MAIO, 811 . 

Pbon~l-4or-3G~1 ·~
1~_t.cw.aa:;. 

em São Pa.ulo € no interior, O '!'ietê, (Proférida. a 1 de Á.b;i:!l de 
autor, bastante conhecido ,coi;no 935, •no T·heatro Ca.r,los d.ornes 
ora,dor sacro, é pr,;>fessor de ,por- daqué}la. e/do,~~. :por.:)itc.asião da 
tuguez no Gymnà:sio de Tietê, ina1,1gux-a.ção ·d.o. •ref~r,ido e.'ltabe
sa.bendo manejar ha·bilmente -com:,.:leclme1).tQ. de .ensino .. O autor faz 
os :':vàstiasinios recursos da. lin-; :\la Unl,)'Üa. ,p9rÍ:Üguezi uma apo
gu;; ,patrle., nem s!~mpre f.a.ceis'' !ogia <1,,,;.s mai~\.oppo'r>tunas, nos 

de .. se làlirf1orarem. Orá descreve .nossos t(i'.mpos ',om que ella é tito ... t~·::._:;;:::;:::T~P,p====:::::p::::::~:::::=~:.;:;;; =~;;:;;::, ::!':p:;·~::;:;"'~":i:i .. ::':'":::;:=::::;:;,.;;;::;, 
<lOJ}i u#I .. estylo' fluente, de quem descuidada. e m'1.l e<,1,1;hecida: "O .. E·_, .. :::.:.".(:,x· ... _:: ___ : ·_.· ... ' <:.::-·:·T.· ... ·. E R ·· 1"· .. ·. ·,.-::º:,:,:,_.. o· :,p::_.i_,_f 
eS·tâ hihltuado a discpl,rer sobre observador vê-: em ti ..a l,ingua, 
-,~.~:;,,wa·i~~géfl:~ ~.a -natii'.i-e·za. Ora-· "na <;illal, <:!~~to ~~?-,ginà, ,com , 
te.ô~ considera,ções em que ha. PO\J:ÇXI. {)Ol'l'upçno, .o~:ê qu.e é a (Co1;1,cl,~il.o :((a. 6.• pf.1,~,). . . aol~n apoiar., .o go:ve.·· rno·.-~'t;;,,: 
multa a·na.ly.se .psychologica de ua.U.no," ,(Lus. 1,Q,33) :::;Perfilhas a .. .. .. .. .. . ·.. .. , .. , ._.. 
qu.'em. · rri~stra tambem conhecer energia illl/1,SCUlar '._)'.'Íl. concisão . . ,'•/·:•:• . ..,. . O Reicb, d~EilJlü~ida.,.,ipeJ.a: ~t.;,'.: Extrang·eiros na ção ao "fuehrer·• .t:S··~ua:~:,;,:ro-: os··11rcanos ·da alma. humana. logica do Grego, :Ji·ngua feita .. · .. 't'. 

.. · b · · -1·,.,.. A b ~.:· . · .... messas, ip!\l~ e:ntreg~ dá- 'Qlir~-· 
"'m ,=gi·nns chei·a.s de cri.thu-' .. !>ª.· ra a . ravure.•:::m .. 1 Ltar. rre a- . 'Aro-e .. n·"t1·n., l o . ... .,..,,.. . 1 "" ,-- ~ ._· : . .,. .. na.. arj_)a.thioa._:ã;··"';l'.ll'll~.a..: ....... ,. 

sià!,iÍXU>·,:pelo q_ue hll, de ,rÍL9.is su-\.~ -a.o .F.ran?éz ·o, ;f~o'.'lbilidade e ..... ,. .,. . . . 
bli-ri:i.e nó. natu;reza·n;iiterial, des-"a: g~~tlleza,· :"º. ~.~))ano ª ce.- :,· ... ::::;._.:: 2 TERRonl'S!Mo· _ ··_·'J:...· 1i....·s.·âif 
6reve a . g1.:.ii.-ndeza do mar, im- dencia e a K~/1:~lOllo;I, ,,pii:i,3uca, 8:º, o decreto' iprom.t11ú:do ,pelo gó::· • K-V 

menso a se ,perder de · vista, ,Hespanbql: ,9 · :.~Xe.lheirismo ,e . a vernçi de Buenos Aires, :reguli;i:i)~ do~,' eSf:Qrços · ~· ~~<ti,,i{ ~ 
lembre.rido a imiliensidade ,posi- suo.v~dact.e,:~·-;~J~r:}·.,)»aneza e do a· ,situaçã.o dos éxt;e.ngefii)11 preeauçáó da . [P(iUc!i. !Ú;iitlé1~.· ~ 

a ar1stocracta "h ·~pr e t S so . ... continuam 8. s,e -r~~.·w.· ~;;,·,·e;,·_.:1_··.·.:i.;Í'l· tiva de Deus, cuja grandeza .se . ,._; ·v = . es n ~ • - e soc,l,edades extrange!ra.s na/A,:~~ Ulf' • f' •,.~ 

estampa n,a. ,pequenina .goti d' - l:ieJamente. e .. ~i:n cop:ª· e. riqueza genl;i;n~, ,causou ,mi,ito mã:d#I- tados ·>~f#~orf~ta~ ·l:l~,..:f~'.li:,ç#i~~O: 
aguá": -7 "Não, não ,pa.si:i-emos VJC~ll.~lar · do .A.,llemao e do Ara.- pressão na. AH,;nna,nha, onde:::foi R~pub~~ano· .I~l~(il)~f:i,·'' .. , ! 
!Í'Í.dlffererites junto ás vazas ·do be; · ~~»1,';8.~-perB.zll:s nem ~ons tor-. julga~o ÚÍdici<>)Í;i m~,l.or ,aPJáto
mar .. Não é ap~nas .o celeiro on- tura.r,t~s::I)?.:e.xpnmlr. Lmgua d_e ximaç,!l.o da .A:rgeÍl.tinà ·à.OI! iJai
de crú;;;âm liv~·em~n1e esca~osos P8:llt::\.s_ia·é pensamento, d.e sensi- zeà anti-totaUt.aros e ao pan
p~Jxes .n.âa ag'uas pro:i~n.<;1a/ NÍio bfli~~de e cora.ção.". . amercanl1;m<;i .do' :pz,~s/dente Roo-
ó uhkamente ti. gri.i:nifo 'reserva F 1~'.3'.1meiite, :be. am<la. um di~- sev,lt'. 
~e sal niarinho· iái'a.. a hun:up:;i-· cu.1:;so :,'P._ronun1ado :no Centenario 
da.de. Ba.~jdo :~o flal)t,Ç>,-:·'.Pelo' sol dé,: Fi:ei Ç-atvaq :- que coi~ciüe 
ca.ustico,ii.sacode o mâ,'i- vàpores c?m º .. :cen_terul.r10 do ~rasll. -
4Ja-ra. 0 alto, e ·08 v'àpores, · acos- ~m ·euJ~ leitura .~e tém oc~s1ão 
sados pel.os ventos· êm · nuve~s <:Ie adm1r~r •as €-X<lelsas virtudes 

fugitivas, dcrr:tmam-se ~m ebu-·. f:.q~~~eiriª~!r~:~~ci~!~:eruv!~ 
vas que fertilizam. os campo~. /iár, hom,im de. e~perança vivis
.fa.ze:r:n aprumar florestas', erri,Q,é- siffi3:, hônie,i:i de, immolação a 
beni aguas na t.er.ra, (iJarÀ 1° b<,~ . do' !PI'i:1'1!;imq, hÓloca.usto of
amago sui·girem fóhtes, •ruiàosa,s f.e'.recldo .. ii\,.'q.eus". 
.toi,,rentes, Càlldalo~s r!Cis, que 
a·ola.m ,e -canbam ie voltam' entre 
frescas margens, e .se..Jançam .. de 
novo no oceano. · · ·.·. · 

''Não, não passemos indiÚll
rentes ante o espectaculo sadio 
de vagalhões que rnurmurain, 
convulsam, estouram e se espe
daça.m em orlas bra-ncas de es
puma,. espalhando na brisa leve 
o ~.re odor ~ue rejuvenesce as 
for~as combali<l.as ••. ,." 

.,.,,'Jil.,' ..... . . 

""' ORDEM" 
aEVIST,A DE C'Ol.T'ClllA 

f1,tndada por 
Jackson de Fitrlielredo 

Dirigida. Po~ 
Tristão de Aihayd~ 

Assignatura annual 26$000 
com o Dr. Paulo Sawaya 
Rua Cons. Neblas, 1.427 

Jorgé VI µo C1,\nadá 
' ..... ,, ... " :.·.,•.· 

O ~ei Jorg.e VI e a rainha Eii
saboth -ch~àt:a,11'.1, qµh:i.~-frir~ i 
p. o.o C'ano.dá,/ teriüo sido '::re,ç'e~l
dos ;pe\o .sr'. ~é~~.l)..tje K'l,úg, 
chéfe do go~ernot iéf'-0.êsetilbát<-
c-a.rem .. 

A presença do,s sope,aii.os 1n
tlezes causou graiide ~llth'usia:s~· 
mo, :t~~do se realizado :numei;o
s.a.e ll,i):3:p.íf~s.~<,q,es ,eµi. .S,1.1,í\,~ .~o~ 
men~gensii · ·· _,,, 

.N·6t i c-j .. i~cs· \ 
ilo M .;/h d.o .. 

;: . J,>~~M 2".Z~~ . , 
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N{lta-, internacional 1 
óf IDntüS~"'tõHTRn·, n. · 1Hcmrnlffl -1 

f.Deney Sales 
e IA 

'A falfa de ãcontêc!lfieiitos sensncionaes nos ultimes dias não Anno XII 
;indica um apaziguamento, ma~ apenas uma expectativa do momento 
~ppcrtuno para os gestos capazes de aggravar a situação européa. 

,. t·"' 
n 

) 

Ante a attitude energica da Po!onia o Reich põe-se cm posi- s p l , ·d 
i:;ão apparentemente m~.is pacifica, cmquanto a crur,.panba dos jor- . au o ev 
naes prosegue, e se fa~ a infi!tci.ção de tropas de assalto em. Dant- O, · 
llig. Em ultimo caso Hitler espera que as finanças polonezas não · • . , 
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r· 
A-::, mesmo tempo o Reich continua a fazer pressãe sobre OS· ". ~ ~~c'ião~ A a~ 

.:Ilª~~ escandinavos e a namorar a Yugo-SJ.avia, que· já parece mui- &~ ~ J,, ~ lia,· ~ ~- .• ,, V 
J$Uportem umá prolongada mobilização, para entã0 agir., . 1 lil1I 

to ·mais proxima do "eixo". . -----
' .Por outro lado as interminaveis negociações anglo-russas não ' 
'chegam a bom termo, p:,rque oompre surge uma ped'.·iphe. parn evi
tar o accordo. Se es~e fracr?.Gsar o governo sovietico poderá se ap-
proximar muito mais de Be:rllni. 1 

· como a epoca é dos contra-~nsos apparentcs, surge no scena
rto com maior vigor a questf.o d:i. Palestina. A In'.slo.terra reconhe- · 
~e que quando Balfour quiz vender a Palestina aos judeus assumla 
:um compromisso superior é.s suas for9as. Mas a solução propoGta no 
.Livro Branco agora publicado desgostou igualmente judeus e ara!Jes, 
' · com sua habilidade' pollticn. Chamberlain desgostou profunda.:· 
mente os povos arabes, que como todo o mundo mussulmano estava 
extremamente revoltado contra o eixo, pela invasão da Albania; e. 
ao mesmo temuo levantou a grita dos judeus contra ·si. • · 
i Ha dias ei:a a noticia da approximaç[to entre os est!J:dOs tota
litarios e os communistas que espantava ·o mundo. Talvez se ad-, 
;mire de ver amanhf, os judeus ligados aos nazistas contra a' In-, 
Elaterra. Mas esse espanto e essa admiração só se explicam pelo 
·desconhecimento das tramas capazes •de poJ-os lado a lado para 
'dar O domínio do mundo ás forças que os dirigem e su&tcntam em 
'sua acção. 

A [(D~s1·oh()~gam1©1a naz~ita 
~O- Bras~! . 

- • t:. õ d Oi::,portunas nn1ormaç e~ e 
urn iorna1 de Porto Alegre 

,li 

O exame de consJencia antes 
da confissão sacrarriSltal é a coi
sa mai.3 humana que pode haver. 
Tudo se. faz com exclusão abso
luta de publicidade. O peniten
te é seu próprio investigador, ac
cusador e advogado, sem que nin
gucm se possa meter entre elle 
e o confessor. 

"Constatamos com 1mmensa ~a
tisfacção, que a grande maioria 
de nossos patricios de origem 
germanica não deu ouvidos ao 
canto de sereia dos agitadores e 
corruptores nazistas". . . mas: 
"repetimos: HOJE, AGORA, 
NESTE MOMENTO, A AG'ITA
ÇÃO NAZISTA CONTINUA 
SENDO FEITA". 

Não é assim, quando na yida 
publica, a . imprensa ou O tribu- "Com a instituição do Esta-
'nal tratam duma questão.· As do Novo, ficou abolida no Era
investigações são feitas por ou• si! a actividade pol!tico-partida
tros que, impiedosamente, pro- ri..'l.... Quando depois foram os 
curam restabelecer os factos taes nazistas surprchcndidos em acti
quàes se deram. o valente diario vidades político - partidarias, 
;catholico "A Nação", de . Porto retorquiam ingenuamente: "A 
'Alegre em serviço modelar re- nossa actividade não é mais ~
:vek>u 'em primeira mão par~ to• lítica e, sim. cultural e benef1-
' · ' . ' cente ! ".. . Uma ident!ca organi
,do o paiz, o nome e precedentes [ _ d t· It I é a 
de quem forneceu a documenta- saçao e uc_a ,va e cu ur::t 

ã · "N ti · G h' ,, NSV, a cuJa testa se encontrava 
,ç o ao o cias rap icas e 11 M 11 Ora diziam 
:1,ublicou a traducção da carta do O sr. . ugo ue er.. • 
· d p t · (" A N - ,, os nazistas que depois de novem
,cad so
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1939
) ~ç~~ ~ bro de 1937 não mantinham mais 

e e a n e . e1xa . .d d . t Pois então 
'mos de lado essa importante e activi a cs nazis as. 
· - - vejam o documento desta pe.gi-
instructiva questao, para passar d .d f simile) 
logo ao que a mesma "A Nacão" na (repro uzi o em ac- , 

· - - · no qual se vê que em 2 de fe-conta da acçao nazista no Estado ' . . 
do Rio Grande do Sul. vereiro de 1938, o NSV-Kreis Rio 
· Grande do Sul, a cargo do sr. 

Hugo Mueller, obteve no Banco 
FROPAGANDA NAZISTA NO Allemão Transatlantico um lan~ 

BRASIL çamento de 5:000$000 por ordem 
do Consulado Allemão". 

"Não temos cm vista - escre- "Em documento identico, em 
·.ve o dito diario de 18 de abril nosso poder e com copia no Ban
pp. - com esta campanha, nem co Allemão Transatlantico, data
nossos concidadãos, de origem ai- do de 2 de março de 1938, o 
~emã, mas tão brasileiros como consulado Allemão ordenou, em 
;nós, nem os immigruntes leaes i 25 de fevereiro do mesmo anno, 
:de toda e qualquer procedencia. ; A primeira pagina d'" A Na
:Visamos EXCLUSIVAMENTE, e ção" de 18-4-39, termina com 
'.com um rigor inequívoco, a or- um rodapé em typos grandes e 
:ganisação nazista, as act1vidades um lançamento de ~~- 10 :000$ a 
'dos agentes nazistas, e tambem favor do NSX daqm . 
;aquelles braslleiros r.1áus e im- gordos: "Qual é o _P_oder oc~ul~ 
:migrantes ingratos que em nossa to que fomenta e d1r:ge o _se1:-i
'terra prepararam o terreno pa- ço de remigração ~i:epatnaça~) 
,ra O advento do 11acional-socia- de centenas de familias allemas 
:lismo".... (Concluc na 4. pag.) 

offer ceru thro-

l'HOTOGRAI'HJA DO DESENHO DO MAJESTOSO QST'.KN"SORIO 

E' ehegadi, o momento de 

trabalharmos com afinco pa

ra. offerecermós a, Jesus, o 

desenho aqui vemos. 

Sorá a homenagem piedo

sa de S. Paul1> a Jesus Sacra

bellissimo Ostensofio, cufo 

mentado, por isso todos o.s CSTA paulistas e amigos de S. Pau
[. li; . lo devem concorrer com t i aquillo que puderem para e A: concretisar essa homenagem. 

Para a execução deste7·mode-

A ll (Ai. 11:an;::,ão pe:::1:::ari:::ola:rl-

DA. MELHOR 
f 11~1.MIRA. .. . 

rubis, esmeraldas, um pouco 
de prata, algullS~kilos de ou

ro e... um' optirno artista. 

Outros lugares de menor 
importancia, onde se . acha. 

installada a O~ra da Ado-. 

-Í/ ~~. ferpe!ua, Jê.i;n offe~~--

cldo a Nosso Senhor precio
síssimos Ostensorios, de ma

ior altura, IJOrtanto, mais 
custosos. 

S. Paulo, que Deus 
cumulou de tantas grandezas 
e a quem tem concedido tan
tas graças, não póde fi

car atraz! 

Que todos os habitantes 
desta ,bella cidade, e de um 

$-.. • 

modo~.especial a cohorte dos 
adorâ;lor;s, prestem a se~·Dl-

' . 
vino Rei. esse preito de amôr, 

offe1·ecendo cada um - mes
mo com sacrifício, - uma 
peq~ena parte do material 

neccessario, ou um donativo 
para adquiril-o, o que pôde 

ser entregue na sachristia da. 
Ig!}ija de Sta. Ephigenia a 
um· dos Revmos .. Padres Sa-

. . fr.l!<ffi~mi~O,S, QI,\ JleJB Córr .. iA 

á R. Sta. Eph!gcn!a, 54, co

mo registrado. 

DES().~~!'ÇjiO . DO OSTEN

_SORIO, 

A estructura geral será de 
ouro, cinzelado segundo as 
regras da arte, e desmonta
vel, Os anjos que se acham 

. em to~·no da 'sagra.da. Parti

cuia serão executados em 
madreperola esculpida. e pos

sivelmente cada um de um 

só pedaço de madreperola, 

collocado sobre o ouro. A 
cruz esm:i,Itada sobre ouro, 
sendo o esmalte de optima 
qualidade e de tonalidade 

_perfeita. A parte central, ou 
seja a da Sagrada Partícula, 

será cinzelada em relevo. 

A fw;1,t.~ .. AA }',i.'* ~:q.~ ~.ei:,"". 

mina a cruz será em prata; 
. ino:d~avel, ou em chron.io 

·'-: :patin:Í!do, · cr~vejada de pe~ 

·. q'l!e.nos brilhantes. 

Os raios da pax:te central 
I da nona, serão alternados 

/ 
com pequenas perolas, e os 
outros raios externos aos an- · 

jos sempre alternados com 
i-aios de pequenos brilhantes. 

As pedras que devem re
presentar as gotta.s do Pre• 

ciosíssimo Sangue deverão s~ 
rubis. 

Nos pés da columna seis 
esmeraldas, e na corôa real 
outras esmeraldas, porém 
menores. 

Todas as pedras (rubis e 
esmeraldas) deverão ser tâ.. 
lhadas do feitio que lhes és
tá attribuida no desenho. 

o . Ostensori~ ~rá. M.5i 
ç_Iµfi, 9-.e ª'1iu.ra-.• 
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t Anno XII 
il'ector: 

PLINIO CORRtA DE OLI'1!]mA São Paulo, 28 de Maio de 1939 
Direc r-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADQ ·Num. 350 
·.· 

Approi:Ílnando•sê ~gore, o-Con-· 
kll:!ó Na.clo:nal, oomeçaim a se <le
-Jinea'l' -certas manobras de ,uma 

PENTEC:OSTES 
~. . ... _. 

'êl:eslealda.<le vil, aevadas e. cabo 
por inimigos mil.is· ou menos dis
'tarça,dos . da Igreja., 

. i .. 

Um sermãó de s·ão Francisco de Salles para dia de Pentecostes 
,(TRADUZIDO DAS "OEUVBES CO.l\tPLil.:'rES DE ST. FRANÇOIS DE SA.ZJ..ES"). 

1 Uma dé'ilas é o· boato de que, 
no ;prox!mo Concilio, será a,bo
Jjdo o uso da ioo.tl·ne. ipara S:a.cer
llotes ., 

A•s declarações a -este irespe!to 
lf·eitas ao ~Diario da Noíoe'' ,pelo 
Exmo, Revmo. Viga.rio Capitular 
:da. Archid!ocese e ~elo Rev.mo. 
'3r. D. Paulo Pedrosa,; Reitor do 
i.Gy,mne.slo S. Bento, !desfazem 
11.bsolutam:);ente -essa manobre, 
imostr.ando qu1e1 ital ·boato· não ,tem 
em .seu favor nem a mais Jeve 
:verosi:mi!hJiii:ça. 

Quanto e. lllós, outra. coisa não 
·temos ia. dizer,: ,senão o que disse 
·Í!> Exmo. Revmo. :Mons. João B. 
,Martins Ladeira ao redactor des
tas Ji.nhas:. "não podleTla jaxmti·s 
haver lllO Brasil um ·bom Po.dre 
Pu um bom -oothollco, que fosse 

_\Wnt:r;a.rio ao uso da ·batina"• · 

:Por océla,slão do Cotidav~ {]_u°e) 
elegeu o Papa Pio XII, glorio-1 
sarnente !l'einant·e, mostramos· 
como o ;entií,o Ce.rdea,1 P.a,ç;ellt'i 
julgou ,preferi fel -adiar de urri dia\ 
a. eleição do no'vo Pontifice, a.: 
permittlr a violação do preceito! 
que manda "guaTdar os domin-; 
gos e dias <le fleista". ' ·1 

Celebramos hoje e; festa· dos! que euchiam muitos carros com 
presentes divinos e do dom dos tudo o que podiam. deSe"Jar. Ve
dons, que é o Espirito Sll,nto, o oiós que é à'saim que pi'Ocecle o 
qual foi enviado sobre os apos- \' Pae nesse dia, e embora. tenha es
itodos, .no Cena·culo, ,sob e. tfôr- se fé!to muitos e grandes presen
ma e figure. de línguas de fo- : tes ao seu povo, elle os fazia con
go. E nesse dom incomparavel; tados; ao contrario, na. Nova Lei, 
estão incluidos sete outros dons, i desde que Elle viu o seu queri
que chamamos dons do Espirita I do BenjMtJ:tn, isto é, assim que 
Santo. Foi naturalmente ~ \ N_:qsso S<ln,hor voltQu nara o. sua. 

Insistimos :hoje neste 'J)!a.rti-; 
.cula'.r, tpols que o ·especte.culo dej 
ldia-s .. ,conio o 18 :p.:p., em que, em-: 
quànto ,a Igr,3ja comme:m.orava ai 
~:-scenção do Sl\:-nhor, tudo fu:ic-j . 
ic:iÔnoa -:norn.w.'.menü:, é pa:·a ,nós 
msitp:pol."tavel.; . . 

EsitalOOfl. rou. inão :estamos cm 1 
.~,.~z :óathóHcó? E então,. ~m: 

,, :· .·: ·~, .-,·· ·• 1 .-- "'-· : ' • ' • - ' •• 

ccii:lsllll et fortltudJnis, Spirttus da: "Abri-me, minha esposa, inl• 
sapientloe et int;5<lleol,uu, Spb'itus nha. irm!t ••• " Elle a cbama de 
consllli et fortít:udinis, Spiritus Esposa, por causa da grandeza de 
scient1.oe et pletatls, et re»lebit seu amor, e de It.mã, para t.este
eum Sptritmi timeris Dominl,._ <E m.unb.ar da pureza e candura d~
o Esplrtto dQ Senhor repousara se amor. .. Abri-me rapidamente, 
sobre Elle_ o Esi;iirlto da eabecll)- porque estou com a minha. cabel
ria, e de tnte!I1gencia. o E:spij:fto leira molhada do sereno da nol
de Con.s:efuo e de força, o Es!.'lfrl- te'': "Aperi mihi, ooror mea, ami~ 
to de t!C>léllCÚl. e de pl~a.de, e Elle [ ca mea, 4Uia ca,put meum ple.twm 

vl<>U o seu Espirita Santo sobre 
os Apostolos, e os out~s que es
tavam reunidos no cenaoulo, e o 
que nelles operou, e o que esta pa
lavra. de s. Lucas quer dizer: que 
elles falavam segundo o que o 
Espirito Santo lhes dava.. Mas, 
dir~me-els vós, j'á não tinham 
recebido os Apostolos, quando 
Nosso Senhor, so.prando sobre 
elleii, lhes disse: "Recebei o Es
pirito santo": "Aceipite Splritum 
sanctum, quorum remiseritis pec
cata, remit.t.untur eis, et quorum 
retinueritls, retenta sunt ", consti
tuindo-os prelados de sua Igreja. 
dando-lhes o poder de per~ 
o.s peccados, de ligar e desligar 
as ~? E' verdade; mas não 
foi com ta.?i.tll plenitude, nem com 
tanta. ~loria e magnlficiencia 
como h0J~ elles O :receberam, nem 

l
.~{:>th.1ziu ~ taes. efltaitos. ~ 

, sim Q ~ fe2. ~ immenso don 
: ao. mundo, quando lhe deu :.e'l. 
~io Fllbo; mas foi um pn,,:. 

í ilente V-ela.do, testr.blgido e J1nll
:I tado ~ enyolttero vil e abjectq 
. :}e nossa mi:riianid.ade; e mo~;. 
; dade. Mas isso nio acontece &, 
· presente que ho.fe :raz. ou edVf$ 

hoje â sua l'g:reJa, o qi:w.l de'Oê 
ser itido wmo o -dom anafa ~]
lento que já foi feito aos hom.ens. 
rendo ainda o Pae e o Filho que 
O envia: e sabe-se tambem qtté 
o tamanho dos presentes são ju'fi!, 
gados tambem pe1o amor cmn 
que são feitos. E' por isso que 
podemos conjectura.r da exCt>.l!ten
cia deste, pois que elle não · só
mente ó feito c:om u,m gr·a.nd'!= 

.amor, mas é o proprfo amo1· (lU.i;, 

se dá e é dado. Por{!ue todos de~ . 
. . ,l?E>.ip saber que".> Esplrtl'..o S1tr1tô f . ,;·,,~::' 

lll~r~d<hPa" e ~,-~•·" 't;~ .. , , ,~ J;;,·:kJ<! 

E' 'l1 (;Cle-ssar!o 
rque dizenios qu~ o,:F..,pirlt~ i~nt<,-:--:---,.,.,., ?,;;:·)::,:: 

·~ :ios foi dado pelo Pae e pelo Fl• ·. 
que os patrões cath·olicos :P.fE
cte.m :a este ;respeito, fazendo 
.cessar esse deplorabilissimo 1e.s-· 
,ca-n.da.lo q;uanto antes. 

... 

r. o Vot!cn.no, o lmsJJlrlto Set,:,to e mr~ r.!n·'~ h J 1ho nao- se en"Anda Elle' ~.,..:. ·. '·= •" u~ 0 <:, como no da I m•mt!o cntlg,,., ,-cr. nnsc(>l" ti. .:u:rm~ção moilernn, ô ti,,'i~!:rm. 0 só- · • ""' ·que · ,,.,_,... 
ele Pentecostes, fez sobJ;'c. 011 Apostolos reunidos ern ,Jeruealem. E mente a palavra do Santo ?ad1·e, o Soccesso~ de S. I'edro, que, separado de Um ou de Outro, pois 

. ""ª d b send.o ouvida, podei-á salva~ o n1undo dos·pcrlgos que o mncnram isso não póde ser, sendo Deus wn 
como a preg-,.. o os qll/e rece eram o Espirlto ramclito sc,lvou O flo,ie, .•. , .•• "'···· · I só,. V'e~dadeiro e indivisivel; que.,, 
gre.nde <lom feito !Pelo Pae ao\ Gloria, E!Ie abriu suas mãos para remos dizer que Deus nos d\eU (i 

d t EU lh dad S será cheio do Espirito de . temor est rore, . et cinqinnl mel guttls sua divindade, bem que seJ\ll. ...., 
anun °, ·er · 0 

· e O O eu fartar de· graças a todos os fieis de Deus). Mas porque tudo is· so, nocti " O t ..,. 
Propr!o '.F_ ilho,,,-como Nosso Senhor como já tinha dito pelo prophe~ um . ra, o sereno e as go • pessoa de seu Santo Espírito: dJs,. 

São ~rreprehensivels ·e bellisst- d Si 1 pois que E!Ie não tinha, nem po- tas da noite, não são senão uma to deve-se falar pouco e mê:11 
snas a:s iprulavras com que O ge- mesmo ISse: c en m Deus dl- ta Joel, que O Espirita Santo des- 'dia ter nenhuma necessidade, sen- e mesma cousa. Que quererá en- muito. 

1 '.Fr f f •. lexit mundum, ut FUium suum ceria sobre toda a carne: "Effun- do como era, a propria gra~a? t·o dizer b d d · 
nera anca ez a of ie<r"ª de unigenitum <la11s-t" (Deus tanto dam 'spiritum meum super om- " a esse em ama o e Ora, podemos éons!der11r a ,~rm:i-
sue. espada a De~s. ,por occasião amou O • mu~do, q~ lhe deu seu nem carnem,,; isto é, sobre to- Só foi portanto para nos fazer nossas almas com essas palavras, 

1 

deza do dom do Esptrtto S am.tô · 
das festa'!! da vJ-ctoria realizadas unlco_,.._Fi_.l.h_ o). . dos os homens, e n··a··-- sómente so- entender que todas as graças e senão que E!Ie ardentemente de- com todos os seus effeitos, em.-
em '.M;adrid. Fazendo a Deu'.s a v bençans celestes deviam-nos ser .seja que a sua bem amada lhe to · Mas, (ll.?mo d.i.Z o g:rande Apos- bre os Apostoios. _ quan e enviado pelo Pae e por 
;~~;~i:n!:z:s:i-s;:;: t::pªanii1í Jolo S .• Paulo) dando-nos ei;se. Ora, be?n sabeis o que !saias diz ;~r c:~/t::.~~~o~ ~~~!.os~~:; :i.br~ depressa a porta de seu co-1 Nosso Senhor Jesus Ohrist<i á, sua 

,.,-. ~om na,o lllos <leu_ todos nel_le? de Nosso Senhor, que Elle-recebeu raçao, para que Elle possa então Igreja, ou emquanto Elle é en-!e!::Z:rª~!·a~g1:!ft1Jt~=~ Qu<;>mo1µ. non et:wm cum illo graças infinitas, e que os dons do ~ósé, ~~hi~Z:S I;r:am::~~~s,~ vasar os seus dons e as graças Viado a cada um de nós em ·par.-
de -sua Ig" reja", a;ccrescentiàndo omma nob1s do.nav1t? Espirito Santo, repousaram sobre é chefe. que abundantemente recebeu de ticular; e nós não saberiama~; as-

Estaos ,lembra-dos, estou disso seu chefe: "Et requiescet seu P~ ete:110, como um sereno saz agradecer á Deus por ter mie 
.ser '.!)reciso "qUJe todos os ho- certo, de_ ssa bella historiai que já e··um Spiritus Domini, Sps1·ru1.Ptuers E como prova • desta verdade, e prec10so licor, com o qual Elle feito esse presente singular {f. sua 
anen.s sai-ba.m qu_ e Jesus <\ o f i t t escutai o que Ellle diz no Canti- Uhe quer presentear? Igrej 

o an_ a.s vezes dita, mas nunca sapientioe et intellectus S irit . a, por causa dos bens que 
Chri.sto, fi1ho de :Oeua vivo". é sufficientemente 11].editada; a , P us co dos Canticos, á sua bem-ama- VeJamos agora como Deus en- delle resulta. Certo, foi muito COn• 

Essas [)alav.ra.s tem uma logl- do grande Joseph, que sendo vi- veniente que o Espirito Sant:('> te,. 
ICa que os factos hão de -confor- ce-rei do Egypto, foi' -varias vezes s b nha sido enviado sob a forma e =~ttós O -esperamos ardente- I~sttadho pelos t:rmãoi;, qUll!lipara as- I.Ff/;,, · r __ ,a ~ -~ .. ffft.,, lf ~mo ~os . J! li .114eu· ~ ffigura. dise linguas, e de 1ingu11.s de 

• . . _ . . <:'Só vi1:. W1 da ~esopbta.mia, a ,pe- V fi ~ V ~f!iU {,ff, li~ UI f:I U U 1 ,.;a · ogo, .po que é na lingua, que a 
Que ess.-a. es~ mvicta. e g1ô• dír,:füe ~çcorro, ipof cau~!.1- da ex- ______ Igreja tem toda a sua. força,. ,lllht 

(Conclne na ~-ª pag.) .-úii!~'-4 iÍ:écessída.de a que estavam quem não sabe que Ella operiÍ, pela 

r,A vida de hoie 
precisa do 

ENO 
• 

r.ad:1.11:!'fos, ent;i~. e -seu bom ipae I m JJ o r ta n te a d i .s p os i ç õ e s d as A u to r; d a d e s 11ngua todos os seus mystei:tos~ 
Ja~;' por caüsa da fome qu~ as- Po'l: e!Ia\se fa.z as praticas; o :san. 

:solava o seu paiz; sabeis tambem E e e I e s Ia s t I e ás p o I o n e z a s to baptis.mo, sem o QUall n1n~· uem 
como elles sempre Voltaram para pode ser salvo, tambem carece a 
a casa paterna carregados de tri- As autoridades ecclesiasticas po- lho prodigo, os que voltarem ao ses requisitos forem conscient.e- int.ervenção da lingua, , para.' dar 
go. Quando, porém, lhe conduzi- lonezas fizeram aos Parochos e seu seio: somente se reserva o mente provados. força á. agua que deve nos l.avar 
ra.m O pequeno Benjamim, elie os ao Clero, varias determinações so- direito de cercar essa ressureição Haverá para tanto um perio- de nossos peccados e iniquidades, 
despediu, não como das outras ve- bre o Baptismo de judeus. em Christo das precauções rteces- do mínimo de seis mezes dispen- por meio dás palavras sagv.·adas 
;:e:;;, cai-regados com medidas de A administração do Sacramen- sarias para que não se torne um savel só em condições especiallis- que sobre ella são. pronunciadas . 
grã~s. mas com ricos presentes to do Baptismo, para os adultos, abuso. l simas. Tambem o Santo >'sacrificitj, da 

.------------------------------ deverá se revestir de requisitos A Igreja Catholica e.Ilia dessa Durante esse tempo o cathe- Missa. só pode ser celebrado : pelo 
especiaes de segurança quanto á forma a benevolencia e o cuida- cumeno deverá ficar sob a di- ministerio da lingua; e con 
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O "Osserv~ore Romano" ~enuncia excessos 
nazistas c,ntra as institui~ães camolicas 

Como já é do domlnio publico, o sr. lii
tler não cessa as suas hostilidades contra 
tudo que ó catholico, O "Osservatore Ro
no" denuncia as suas ultimns agressões, con
tra varias instituições catholicas. 

Forrun fechadas, ultimamente, a Facul• 
dade de Theologia de Graz e o Coll!eglo São 
Luiz de Godesberg, dirigido pelos padres 
Jesuitas e que contava com mais de 500 
alumnos. 

intenção do cathecumeno, que do na selecção daquelles que que- recção de um padre. outros mysterios tambem se idá 
0 excedem as precauções normal- rem fazer parte de seu corpo. Finalmente passado esse esta- mesmo. · · 

mente tomadas. Não lhe _interessa o augmento do gio e conscientemente documenta- Peço-vos que consideremos itam-
Justificam essas medidas as numero de seus fieis,dos quaes da as intenções, os conhecimen- bem esse dom ·sagrado e ,p1,eclo

experiencias historicas, principal- não precisa, tendo por si a pro- tos e as praticas catholicas, será so do Espirito Santo, emq11anto 
mente na Polonia, de movimen- messa de vitalidade eterna de solicitada permissão ao Bispo Pa- é feito a cada um de nós em par
tos das popu1ações judaicas pa- Christo. ra ª administração do Santo Ba- ticular. Já dissell).os que ii.'E!Ie 
ra o cathol!c!smo, levadas por ob- Interessa-lhe salvar as almas ptismo. . (Oonclue na 4. .pag.) 
jectivos diversos. para Elle, na continuidade da ---------------..,----·-----....;.-~~ 

Esse ·movimento parece resur
gir agora na Europa, pelos anti
semitismo de varias paizes e va
rias -partidos que se reflecte, co
mo uma .ameaça, mesmo na po
pulação judia, dos paizes que não 
seguem a politica racista. 

missão apostolica. 

:3:~r.i;: .. ~~:t;J Cff4RlfS CHAPLIN f' CDMMUNISH 
ao Corpo Mystico, é justo que a 
segunda cerque essa dadiva de 
precauções necessarias. 

11.lt'e.·<Não ficaram, torém, '!ó nisto, os nazistas. Foram além man- A possibilidade, não muito re
ídando os funcclon rios da policia sec'.l."eta, no dia 15 de abril, apre- mota, de que esses pa!zes venham 
ll.ender na Curla plscopal de Llmburgo os archivos concernentes a ser absorvidos por outros, faz 
~s fundações de . arios estabelecimentos religiosos, e ordenando com que os judeus procurem se 
a outros funcclonEios retirarem os valores das ditas fundações, imiscuir nas fileiras catholicas, 
,!cuja entrega foi ~ectivada, pois, o chefe de policia deu-se a co- como porto de refugio. 

Nesse particular as autoridades 
ecclesiasticas polonezas estabele
ceram tres requisitos para o Ba- . 
ptis!ho dos judeus: pureza de in
tençção, conhecimento aprofun
dado da doutrina catholica, pra
tica dos exercícios espirituais nas 
suas espheras em que vivem. 

:A: lmp11oosa. sovletlca, por motivo do ISO.o 
annlversario do conhecido artista clnemato
grapWco Charles Chaplin, o popularlsillmo 
"Carlitos", assegurou que elle trabalha· •em 
favor da, humanidade progressista, pelo oom
mnnismo" (slc,) Em face de tão cath.egorlca 
afflrmação, não resta ma.is duvida quan~. âs 
tendenclas de Charles Chaplin. Essa a.tfllnna., 

ção da. Imprensa communlsta confere pJt:felk~lwe_\t~, ~~'ffl!\\Wl,~ 9..u~ em caso de r_siste~cia, em~_reiM~P. ~ Ora a Igreja recebe alegre
lil~'1!'!;:. . . m!i~-~~ .. 9.8~~ na ~arti,pt;>la do fi. Só serão balltizados qitaw;Io es-

tamente com o contleudo das modernas pelllculas feitas pelo ·:co
nhecido artista Judeu: "Luzes da, oldade" e "~poa moclerno»'."~ 

_. 
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tOMM(NTANDO • • • r " ~,e... 
PIO XII E A PAZ 

lifii: ultima semana o "Estado'' 
!!Jublicou tim artigo em que se··, 
:transmittem as apreciações de 
.certo critico politico fra11cez, so
_ibre o appello ·. de Pio XII pela 
ipaz. O artigo tem caracter of
:ficial, pois . que não é assignado; 
'deve rerlectir, portanto, o pensa
p,.ento da redacção daquelle jor
nal. E' verdade que se tomaram 
algumas precauções: affirmou-se, 
:P()r exemplo, que não se queria 
;admittlr cç,mo provadas . qertas 

0 ,{inslnuações do jornalista fra'hcez:, 
· 'JUe eram apresentadas apenas a 
titulo· docl,\mentà.1. E' assim como 
quem diz: - '.E!u não garanto que 
/al coisa seja verdadeira; é, po
)'ém, digna de registro. 
1 Ora, o que o "Estado" achou 
éonVehiente registrar é, em sum
jna, o seguinte: 

Segundo a interpretação do cri
tico francez, a Santa Sé não es
perava nenhum resultado pratico 
de seu appello a favor da paz. 
li'êl•o, entretanto, attendendo a 
injunções do governo italiano, que 
teria duas finalidades em vista: 
A primeira seria contrabalançar 
o effelto da proposta de Roose
velt, que embaraçara as nações 
totafüarias. O appello de Pio XII 
seria lnacceltavel para as nações 
democraticas, porque uma nova 
conferencia 1nternàcional de ca-
raêter ··pac!frstãpodéíiãfaciimen
te transformar-se num segundo 
Munich. Não fol, por isso, ac
•celto. Entretanto, esta não ac
\celtação teria eolloeadó mal as 
~ações democraticas, que pode
):riam ser eventualmente respon-

l
si.bl!lsadas, em caso de guetra, de 
:haver recusado uma oppol'tuni
~tide de salvar a paz. A segunda 
".!fftàlldade seria alarmar a opi
irt!ãO publiêÍl; 1t11,Üana, alarmadn 

lóão Paulo, 28 de Maio de 1939 ,,. 

Em artigos anteriores, mostrei a ma
/lobra envolvente que certas pseudo-ài
reltus, artificiosamente, dellhearam 
afim de desnortear e atrahh· a op!niào 

):. cathollca, servindo-se do pr-3stigio mun
,,, dlal desta, para arrastar 3, humanidade 

ao longo de caminhos muito diversos 
dos de Nosso senhor JcsU5 Christo. 
Mostrei, alrtda, como não faltaram ca
tholicos oofrendo de uma aguda moles
tia espiritual, a "adhesitc ", que, sofre
gamente, anciosamente, :,rrebatada
mente, correram aos pés de Hitler e -Je 
Maurras, "sicut servi at!. fon!,2s aqua
rum ", esquecidos de que é no Vatica
no, aos pés cie Pedro, que se encontra 
a "agua viva" que se transform!l, no 
espltlto dos que à sorvem, em "fonte 
que jonará até a vida eterna". J<J mos
trei ainda como Pio XI, fazm1clo eco 
aos ensinamentos de Leão XIII e de 
Pio XI, cortou pela raiz ess11.s lottnas 
velleidades de adhesão, 

Veremos hoje como a mesma moles
tia de "aclhesite '' produzindo seus fruc
tos tambem no sector da extrema es-

terial e intelectual, que illudia os es
píritos superficiaes, como o apparente 
vi.go1• dos telnpera!nehtos apopleptlcos 
Pode illlldir os medicas. 

Vista, pois, superficialmente ·e a "vo{ 
d'oixea,u", a humanidade parecia em 
vesperas de attinglr a era de, oi1i'Ó, con
solidando sobre a lnsolencia de sua im
piedade e do espírito revolu~ion!l,rio que 
a caracterlsava, a. definitiva e· immor
tal prosperidade do mundo. A · questão 
era principalmertte de concluir tâ'Íl.tas 
reformas "utels ", Varridos do mundo 
os ultimos "escombros ]lledlevaes", en
forcado o ultimo rei nas· tripas do ul
timo Padre - essa expressão tambem 
pertence ao "jargon" revoluc!onario da 
epoca - estava feita a limpeza fii1nl 
e o mundo, definitivamente···uvre, igual 
e confraternisado, seguiria tranqüila
:ni.ente o caminho ascens!OI1ttl da evo
frução darwiniana, até attingir a p1·0s
pe1'idade absoluta e a fellcidlj,_~e com .. 
pteta, 11 ,;.,,, ,,,, * 

querda, provocou outra intervenção da Deante cie tn1 panoram[l,, muitos cn- ,', 
Pio :kI, ao menos tão energica quanto .thollcos "mod·icae fidel", va$cillaram. 
a que aque1le Pontífice julgou, na sua Não ,conhecendo ou nfto querendo ou• :,, 
sabedoria, dever praticar contra o na- ::.: i 
zismo e a "Action Française". 

Nesse ponto ainda, Pio XI, como era 
de esperar graças á tnaravllhosa con
tinuidade existente na Sé de Pedro, 
outra coisa não fez, senão reaffirmar 
e. ampliar os princípios enunciados por 
seus antecessores e, de modo muito par• 
ticular, pelo Santo Padre Pio X, de lm
mortal e santa memoria. E' impossível, 
pois, examinar este assumpto, sem nos 
reportarmos ao pontificado deste ulti .. 

Plinio OORRnA DE OLIVEIRA 

Contra a "main tên~ue" 

ele uma ·reforma. de ·progra.n,mas para 
um reformo. de <ospiitos, que, finalmen
te, provocou a hHei·venção do P,1pa. 
Ficou patente que o qLtc: o "Sillon" de
sejava el'a, l1ó fUl'\~d; pregar com argU• 
mentos tiraç!o';) db'·' Evangelho ( !) uma 
t·evoluçiió !111tf!t!sslmo parecida com a 
revolução •soclo.ii,~Ia, A's expensas <leS• 
se artificio, 9u1frla elle attrahir ,para 
a parte ,propriamente dogmatica da 
doutrina ela Igée.j{l a'·sy1npathia dos so• 
ciaÚstas, E J·ei;~nciliar finaÍmente a 
Revolução con1 ; . Igreja, em, uma tran
sacção etn que a Igreja - elli~s não o 
percebio.m ou o··perccblam apenas con• 
fusamente - ,seria tr,agada :pela. rovo- .1, 
lução ! \ i ,{ 

Inutil é dizer qu1e-, ,sendo a Igt·eja in- · 
defectivcl, Pio X .interveiu. e destruiu 
as -tentativas dessa 1n-anobra -sacrile
go.. E, clenuncla:11do ,cla.ramente todos 
os erros do "SIHón", o.qwelle Papa mos• 
trou mais uma vez, como já o haviam 

· feito -seus :antecesso!·es, que o ubysmo 
que separa a· Igreja. da Revolução é 
exactamente tão grandi" qunnto o c1ue 
seoani. TJP.us do. Uemonlod,·~ 

-:l 

~\r 
\ ~ ' 

Pio :XI teve de -lutar contra uma rc
Pdlçfw do "SiHon" ,, Conclemnn.do rste 
por Pio X, muitos "sillonista.~" se -1~e
volta!'ctm, ,e ci'iitros obedeceram. Destes 
ullimos, grande ,numero, ,porém, obe
deceu de -modo Incompleto, com uma 
obeclii~ncla mais externa do que inter
na, em que ·elles :não qienetraram até o 
amago doutrinaria d-ai'condemnação ,pa• 
pai, Rejeitaram o.s consequenclas con• 
demnadas. Mas ,conservaram as .pre• 

mo Papa, 
~ missas más. El f-iztwa.m corrente e es• 

. .,. cola, cem torno dessas :premissas, Dei. 
,; ·· Durante O Pontificado de Pio X, 0 las, brote.ria. 'Outro íructo de peccado. 

l b 
E esse fructo ··venenoso foi a "politique 

i eralismo tinha chegado ao auge de vir o.s :palavras alarma-das dos Roma- de la .maln tendtie". 
seu prestigio mundial. Politicamente, a nos Pontlflces, que d1munclavam como 
Europa inteira se encontrava em pleno Jmminente uma crise mundial que afo- Que112,ndo ado1,a1• -simultaneamente 
1·egime democratlco. As monarchlas garla em sangue e Ja,ma os escombt·os Deus e 'ª Revolução, :procuraram cer-

• aristocraticas que sobreviviam, sentiam dessa felicidade ·sacrilega, :pensavam tos elementos unir as causas lrrecon• 
nitidamente que as vigas mestras de muita,s ,p1e-ssoas que ,seria necessario cHiavels da Igreja e do demonlo. O 
sua estructura pol!tica estalavam e se que o Catholicismo tambem tratasse, pretexto foi o nazismo. O catholicis-
partiam graças ás labaredas da revo- · como as monarchlas, de se a,daptar {t mo é anti•tota:litario, As esquerdas 
lução ldeologica que fervtlhava nos época com toda a celeridade :possivcl. tambem (??????). Porque não estabe· 
clubs operarias e nas academias. Era qircciso que ·a, santa Igreja tum- lece1• entre communlstas e ca.tholico,i 

A tal ponto esta convicção estava ,bem figurasse na famndola polltlca da uma cooperação anti-rtazista? Porquo 
enraigada no espirita dos mais quali- época, com o barretu, phrygio na testa, não fazer os cathollcos marcharem ni-
ficados representantes da aristocracia e com a bandeira vermelha da llberdn- tidamente para a ie-squerda, emquanto 
eu~opeia, que o ceremonial das cortes de na mão. Ainda que fosse ,só por os esqucrditas fariam uma evolução 
se democratisava, as mesalllanças en- algum -tempo, e para illudlr. Mas uma para a Igreja? Nós cederiamós o tem• 
chameavam escandalosamente nos mais resistencia aberta, categorica, clara, poral ma.s luc1·ariamos o espiritual., 
altos circulos sociaes, e os reis, para aos lnV'€·ncivels senhores do mundo, um Não seria. bom o negocio? 
prolongar por algum tempo a agonia "Não" gritado com dignidade divirta nó Desse ,ponto Inicial falso, innmneróg 
das tradições que representavam, p1·0,- meio da confusão diabolica do mundo !:rros decorreram, que não ;rale, a pena. 
curavam most1:a1:-se o mais . possivel .. l!beraI; 1'liio -podia \Rassar pela. cábéça repisar; · ú [11'-iíneiro. ,foi '.li~â: :'ébi;ição · 
ao: :povó pela' propaganda; Õffii:!lâl cdttio' .. , .. de' ,tàl' .gêt\té ;' <'!-,.=,· ·; .. " .. ' , .. ,,+,:.1 .(,.:,. de hdlltitlfüttfe,:~l~á:~ãõl\.di!Jp-nêili;' ~"':"f 

como simples burguezes, apresentados Por isto, trataram ellês de .·,prepó.rar · ein · reliÜ;:ão 11. guer1•a, ·t1a Hespanha. · o 
como se fossem personagens oprimidos a adhesão. De facto, essa aclh•f,são jú. ouh'o foi uma .politica fr'a11cezo. ,Inter• 
pela etiqueta e pelo fausto da corte. Che- existia .no intimo de seus ,corações na erronca, qu;..,, visava collocar escan-
guei a ver, certa ocasião, um desenho transviados. Adoravam e!les a dois Se· dalosamente, ao serviço -elo "Front Pó-· 
de propaganda que mostrava uma prin- nhot·es. U.m, era 

O 
Divino Redemtpor. pula.ire", o prestigio c·atholico. Final-

ceza real da Inglaterra dansando com O outro era 
O 

ídolo bachico da R~volu- mente, 11ma tendencia á approximação 
operarios... çfw. Como se essa adoraçfto simulta- philosophica entre ainbas as cor.:-entes 

Se isto Se dava n ns cortes, nos cir·- 1 1 1 1 s.~ delineou, que, se 11iio teve a seu ser-
~ nea fosse poss \'e , e -a. -s mp es prcsen-

culos da alta burguezia e da burgue- ça do !dolo maçonico -da Revolu,,lo ·no viço repre~entantes notaveis ·ele nenhn• 
Zia lnedia O Phenomeno da l)lebeisaça- 0 1 

ma connte de pensnmento, foi em to-
tempo do Espirito Santo, que é u ai-

dos costumes se denunciava cada vez elo O ~aso um rructo expressivo dess.a. 
ma de todo o filho .ela Igreja, nfto fos-

tnais abertamente. Banidas, as Velhas e,,, por si só uma abominavel :profana
formulas de polidez; banida, a dlgnida- çfw ! O que restava, era tão somenta 
de protocollar das reuniões sociàes; ba- a tarefa de exteriorisar por netos mu-

situação. 

*' 
i-?r::, 

Os factos ainda siiif l'<'C<'llt<' por de-
nida· ainda, a cerimonia particularmen~ tei·iaes e visiveis essa vet·g'onhosa 
te accentuada, que caracterisava as re- aclh::·sfto ao espírito do mundo. E, 

mais, pai:a poderem ser historinclos, 
ncs• e Parece positivo, <porém, que é [t visiüt 
e!!Ps do actu,a,J Pio XII á Fr11nça, que se de-lações entre os dois sexos. Uma l!berda- se caminho vexatorio, p1•ocut·ara111 

de esportiva e desabusada pompeava at'l'astar o. Igreja inteira •• 
sobre as runlas de todas estas tmdi• 
ções, e, despindo cada vez mais os seus 
aliás diaphanissimos véos, deixava en
trever como· fructo dessa evoluç'ão uma 
sociedade inteiramente "amerlcanlsa
da" - o termo é daquella epoca -
mero euphemismo com que se designa
va uma sociedade absolutamente pro
.letarisada. 

Economicamente, as devastações do 
liberalismo eram sem conta. Mas o des
envolvimento do commercio, da indus
tria, e das sciencias naturaes permlt· 
tia conservar a esse mundo decadente 
um aspecto de apparente esplelldor ma-

*' 
ó pretei;:to, no ,tempo ele 1~10 X, foi 

o "Sillon". Com!'çou elle muito d0 man
sinho, preconisanclo o. adopção d,: sim
ples methodos de acção mais confor
mes ao espírito dos tempos. As prlmel-
1•as reformas propostas fomm tão mo• 
dera.das e tüo criteriosas, que recebe,• 
ram a approvação ela Hierarchia Ca
thollca, Depois, aos .poucos, de uma 
reforma ·de methodos, passaram e!les 
para uma reforma <Lé' progro.mmas, e 

ve a cessação d;e, tilo <loloroso e escan
daloso estado de coisas. Olmde'Cldo do
cilmen tc .pela quasi totalidade dos ·Ca• 
tholicos francezes, -sempre ·clisciplinn
dos, semp11e, aclivos, · sempre dignos fi
lhos cb. Primogenita. da Igr<'ja, o Sant.o 
Podre Pio XI condcmnou formalmente 
a "politlque de la main tendue'.', nos 
termos capciosos em que ella $e, aore• 
sentava, 

Mais uma vez, o grande Pont.1fice 
que pregou a a.pproxima.ção ele todos 
os homens de bem, esmagou umo. poli
tica qu,e, nf<o em seniio u c.aricatura 
do que elle prcgára,. 

CONTI

NUAÇÃO 

DA l.ª 

riosa. se ,desembainhe no imomen• 
to op'portuno contra. e.quenes que,. 
na direita <tanto quanto na. es• 
qu:erda, negam que· "Jesus Chrl.s• 
to é o Filho de Deus Vivo". 

Sfw esses no.sso.s. Jnais -fer,\·o.ro-, 
sos rogos • 

Os d0putado uo f'artidÓ Socia• 
.Jista Francez,. do Pa1:tido Ro.di-

. cal e <lo Partido Radical Socia-
l lista acaham de apresentar uma. 
proposta de lei, tendentie, a ,revo• 
gar· as d-isposições legislativas 
que attiniem, ~la ]:<:;rança, as 
Co·iwregações Religiosas., . Pot'.. 
ossó. .p-ropostll., as Congrega-çõe3 
gozll.rilo ,d.e ",p:N·sonal!dade civil",;'. 
poderã:o ,receber .contribuições e 
adquirít·, .sem autorização, a. tJ,. 
tulo :gratuito ou orteroso, bens 
moveis ou ünmoveis. 

Os ·pa rtlclos que apre·senta.ram 
n, proposta são os m;e-smos que,. 
em 1con1eços <lo igeculo, 1mais ,so 
cnoorniçarám ,na 1u'ta anti-ele• 
rica!. A ·clles ·se devem exacta• 
mente, as ,medidas iníquas 10 
~diosa-s que agol'.a. <J.Uerem a·evo• 
gar. 

:Mais uma vez os ipoliticos que•; 
:rem .servir-se da Igreja, ,para a' 
obtenção de .seuSJ fins ipura.mente 
J1umano~,. como ,seja n.o caso 9'. 
lntuito de fortalecer 1a 1nfluen
·Cia •catholica. ,para combater o 
,no.zlsmo. 1\1:ais -uma vez ,tambem, 
a Igreja eterna não ,lhes servir{1, 
d10 instrumento -cég·o. Poderão 
-ser ,revogad·a-s, a. •pedido elos ,par
tidos da' 11:,squercla., as .Jeis anti• 

1 

clerlcacs <oxistentes .na. Fra.nc::a: 
não •scrú. ·e.sse, :pot•étn-, motivo 
-po.ra que u Ig11~ja. modifique sua 

1 ,posição doutrinaria diante do so• 
1 ,cia.lismo e -do communlsmo. . 

A attitucle <los partidos esquer- ' 
di-stas frat1cezes, que agora -se 
refugiam á sombra da Igreja, 
c_pnstitue tambem uma. adveNJ,;n. 
ci-a. ao ,s1·, Hitler: Canossà ,se 
tem :r~petido •limitas vézés !. Hoje,. , 
ê a. esquetctá, tão insolénte ha 2ô 
~n.i'los :atraz, qtià',é}l~g¾l., á,Qai}()S.~:< .. , '·. /. :,K 

. ill.;··;:1~~~<1'ê"'mf.T-·:-;;··' ':· 
tará o -tote.lità1•is111.o -dá ;dit:élta? · ·; · -1. /. 

• o LEGIONARIO tem Msigl)a• 
do varias vezes a :a.ffinidacle ideo• 
logica existente entre o Nazis• 
mo e o Fascismo, Mais elo que 
um accorclo apenas :politico ott 
militar de caracti:·r temporario, 
ha ·entl·c os dois regimes um:1. 
semelhança de concepções do 
mundo que <le,·e -ser accentua
da v:,la imprensa catholiea... A 
recente assignatura da alihnçu 
italo-gcrmanica confirma cssit 
afinidade, como se .pode ler 110s 
trechos seguintes extrahiclos do 
texto d() tratado t-a.I como foi 
transmittido ,pela ag<encia. offi• 
ciosa allemã T. O, . (Trans -
Oceo.n), 

"O chanccllcr do Reich e S. M. 
o rei <la. Italia, acnN.iitam que 
chegou o momento ·para se con
firmar, com este solemne a.elo, 
as estreitas rel-a.ções de amizade. 
e de eommnnhil.o que existem en, 
tre a Allemanha Nacional Soqia• 
lisla <' a Itulia Fascistft". 

CA.THOLICOS~-

"Intimamente Jigatlas por afin~ 
<lltdes essl'nclaes lle suas ltleolo
gias e bem assim 0, ampla -soli• 
darieclacle de seus interessse-s, es- , 
tfw os povos ·allemfw e it·aliàno 
decididos a trabalhar tambem 
,para o futuro, ele commum ac~ 
corào, . , " Ide .•. 

• 
Declarações feitas apús a as-

'pomJt possibllicfade de uma ac
,!)~O ármacia contra a Polonla, o 'l 
que -teria cofuo consiiiJ,uei:'J.c\a, o 
1úncclonatíi.etltó do "',a!xo", ;'pérs
,pect!va pouco agrac11h:~1. maxi
;mê em se tratando da' questão 
,de Dantzlg, que não lnter~~sa Comprem 
-aos italianos. Assim, a interven,..,_,: ..... , •. , ... , 

EXCLUSIVAMENTE ·suas Joias e seus ... -·- ,.(' .. , . . . .·· .. _,.,,. 

JOALH'.ARIA 

. · ,signatura. ,do tratado tratem no• 
Pre.sentes na :C.Q.nneéida vos a,rg"mentos em ravor da 

identidade doutrinaria. <los 1·egi
mes,' Disse o conde Ciano: ~ão prestigiosa da santa Sé vi- ; · 

ria trazer augurlos de melhores f 
,iias. 1· 
' CôhclüsM: o Pàpàdo teria éol- r CA.SA CASTRO 

"O ._,pacto agora firma-do é a 
cqn-$/igráção dé <lu·a.s :politicas (( 
d:(l dois 1·cgi.mes, da Alleinanha 

, NacfcrhiÚ Socialista e <la !ta.lia; 
, Faecfsta". 

tocado o seu poder espiritual co-
~ 

m.o instrumento nas mãos da pow 
llticà itallana. Esta conclusão - U , A, .. l ~ .. o· E 
jtl:\o figura assim, crúa, nas co- R fl · · · ' ;, 
lumnas do "Estado". O artigo a 
,;que nos estamos referindo, bem 

Unicos 
:])elo contrario, não prima pela 
tdareza. Não que áquelle matútl- santa Sé nunca se collocou, nem 
,no faltem . bons., "redaé:tores,' q\.ié nunca se collocará ao serviço de 
,1111lbam explicai· eorrectamente o nenhuma potencia, E' facto que 
.que pensam. A névoa que reves- a Secretaria de Estado do Vati
te as expressões foi espll.1hada, cano jamais esperara consequen
'.cõnsdente e consciertclosatnente, elas concretas de um appello pi·ó 
1)01' um habil jornalista, segundo paz. Se o fez, foi em cumpri
• moder!ia technica qas cortinas mento de uma obrigação moral. 
d~ fumaça. A cot1clttsão, Porém, No artigo em questão se quiz 
J1étí. latente e neéessarla, IJ)i'omp- dizer que, pelo Tratado de La
ta para encrustar-se, subrepti- trão, a santa Sé ficou tolhida, 
á!làmentê, no primeiro espirito nos assUitlptos irtternaciottaes, pe
lfleãUto, . , lo govet·no ita!lano. Não é ver-

"-&~ta~~~d~-m~~~ls~..:, A ., dade, o v~no -~ _ ~" es~~~~ . " 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 ·(Esqúína clà Iiua·Anchi'étâ,} 
E o ,1r. von Ribbentropp:· 
"Estci acontecimento hlstorlco 

é :a conclusão da evolução das 
du{\ls l'éVoluçõcs, fascista e na• 

concessionários dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A ,. 

soberano, em virtude do proprio 
Tratado de Latrão, em que não 
ha 11enhUma elausu1a de que, di
recta ou indirectamente, resulte 
alguma ob1'igação JJara com a 
Italia, em assUmptos quer inter~ 
nos, quer exte1•nos. 

Além do mais, se o · fito da 
Santa Sé, ao formular o appello, 
foi embaraçar as 11ações demo~ 
ci'atieM, esse óbjectivo ficou lon
ge de ser attingido. De facto, 
l'éspontlentlo a. uma lnterpella· 

.R~P" J~,.ham~~~ .f!.tclª.IB~ -~ 

haver recebido nenhuma própos
ta official da Sahta Sé, relativa 
â paz da Europa; accrescentou, 
porém, que teria grande prazer 
em recebei-a. Como poderia ser 
assim, s·e tal proposta fosse co:1-
locar a Inglaterl'a em máos len
çóes? 

Mas supponhamos que seja es• 
te o ve1•dadell'o desejo do "pre
mier ", o que parece ser· mais 
provavel. Neste caso, Pio XII te. 
ria formulado a proposta. que 

.9~ . ª~linl!S..JIBR~r 

ziS'la,; e torna ·irais estreitos ain~ · 
recebido;-· ·se · verdadeiramente se du. os fnteresstes dos dois :p-0vo'B'."·" 
tinha em vista favorecer as na- Finalmente uma declaração 
ções do "eixo". .feita em conjuncto pelos dois 

Quanto á França, basta dizer r ministros: 
que, quanto se veem perturban- "As ident:icas ;flna!ldades <10 
do, lamentavelmente, suas rela· Naciona_l Socialismo e do Fascis• 
ções com a Italia, mais amlsto- mo deviam fato.Jmente a-ssoeial' 
sas se tornam para com a Santa os dois povos, {J\lle ,possuem com, 
Sé. munlclade de interesses, e tornar 

Constitue, portanto, uma 1nju- qinda mais ,profunda a. sue. sol! .. 
ria inqual!ficavel querer insi- dariedade." · 
nuar, ainda que de leve, qualquer Como se vê, é a these do "LE ... 
manobra excusa poi· pai·te elo GiOH:\.l':tO" confirma.d{!. a:,oi: Ja,~ : 
Y\rt,;ç.ll._µ~t . . .. . . .. _3,!,r.,;1 :u1:, io,~.l,l~Jl.çitni '.... . j' 
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São Paulo, 2R de Maio de la3~ 

No\f•~s e preciosas indul:genclas 
concedidas á recitação do Santo 
Rosario e a outros actos:::·pi:edosos 

A "Acta Apo~tollca 8edis ", or~ to · Padre indulgencia parcial de ou cinco vezies. o Gloria Patri em 
t e· eu 7 annos. - metiioria das cinco · chagas de 

gã.o official da San ·a oe, no s Nosso senhor Jesus Chr1sto; 
numero de 31 de Março deste concede, <}1ém das indulgencias 
anuo, traz um decreto da Sagra- acima mencionadas, o Santo Pa- 2) De cem dias a quem rezax 
da Penitenciaria Apostolica de 11 dre a indu'Jgcncia de trez annos ao menos um Padre Nosso e uma 
desse mez e anno, pelo qual o áqilelles que praticarem algum ,Ave Maria pelos agonizantes; 
Santo Padre Pio XII, gloriosa- dos actos piedosos ou de carida- 3) Fln'almente concede O De-

SO~l<'i!iE :OE MOLESTIAS DO FIGADO? JA' USOjU INU'l'It~N.TE 
VARIOS REME.OIOS? 

Recorra ao HEPACHOLAN XAV.IER d~pois 
proclame a todos: l 

HEPACHOLAN -P. remedio que rião f allid.' 

e Esporte 
creto Indulgencia Plenarla a 

mente reinante, concede novas de acima mencionados, cada vez quem,. estàndo para morrer, en- No seculo da Acção Cathol!ca a -d_emais clubs dum apostolado mais vens (apenas 300 perteiiéeútes a 
:indulgencias aos fieis que prati- que o fizerem. comme'ndar devotamente sua ai- ninguem poderá surprehender a amp;o. instituições religiosas) todos os 

Apostolado 
Cal·em certos actos piedosos. O i d fi · a se ! · d i d ante todo um an~ Interessa a n a aos eL, - ma a Deus e, tendo-se confessa- união num mesmo titulo de duas Assim se consegu ria preservar om ngos e ur 
Decreto, na parte que refere aos guinte concessão de indulgenci,\1:s 'do e commungado, ou ao menos cousas tão diversas e apparente- os novos catho!icos desses factores no, no fim do qual as portas do 
fieis dispõe 

O 
seguinte: proporcionadas pelo Santo Padre, ·'contricto, invocar devotamente o mente oppostas. que 05 desviam da pratica religiosa seminarlo de La Plata se abriram 

Concede Indulgencia Plenaria neste mesmo Decreto, a uma cos- Sant!Ssimo Nome de Jesus com Ao lermos O artigo do snr. Lio- e attrahir-se para O meio catho- para tres novos seminaristas, das 
aos fieis que costun_iam recitar, tumeira pratica de piedade. Tra- a bocca, ou ao menos com o co- 11~1 E. Penchot no "EI Pueblo" de lico innumeros jovens da "ala fileiras do novo apostolado. 
uma vez por semana, algumas ta-se do louvavel costume de re- ração, e receber pacientemente a Buenos Ayres sobre este mesmo !ndifferente ". No Brasil, onde o esporte ê tão 
das corôas da Bemaventu

rad
a citar o "Angelus" ou a "Regina morte da mão do senhor, como o.ssumpto, só nos surprehendeu a como exemplo do que já foi admirado e em algµmas modaU-

Virgem Maria, ou o Rosario, ao creli" no tempo paschal, pela castigo do peccado. Intensidade e O exito com que os, realizado na Argentina cita a dade chega mesmo a se sobrejar 
;menos na sua terça parte <

0 
ter- manhã, ao meio, e á noite. As- catholicos portenhos vêm enca-1

1 

.. Associações Catho1icas Argenti- pelo enthusi~smo _que desperta. â 
ço}, ou o ·pequeno officio da mes- sim, por este decreto, concede o OBJECTOS QUE PODEM: SER rando essa face bem moderna do na" da qual é secretario que em propria politlca tao do gasto de 
ma Bemaventurada Virgem Ma- Santo Padre uma indulgencia INDULGENCIADOS apostolado catholico. 1938 vencendo multiplos obsta- nossa gente, em apostolado Póde 
ria, ou ao menos as Vesperas ou parcial de quinhentos dias ás Lá como aqui e em quasi todo cu los, conseguiu reunir 2.000 jo- _ e deve ser dos mais formados. 
um nocturno com as laudcs do pessôas que, logo pela manhã, ao o mesmo decreto traz um avi-

0 
mundo, os jovens deixaram-se 

officio dos fieis defunctos, ou os meio dia, e ao pôr do sol, ou, si so sobre os objectos que podem empolgar pelo esporte não tanto 

honrosa carta psalmos penitenciaes ou graduaes, mais tarde, com a dtligencla pos- ser Indulgenciados. São as corôas por elle mesmo quanto pela com- lJ §li 
nas seguintes festas do anno: slvel, recitnrem o "Anjo do Se- os rosarios, as cruzés, . os cruci- batividadc e energia viril que exige .... ffl ~ 
Natal, Epiphania, Resurreição, '.;110r", e, 

11?,, tempo pa~chal a fixos, pequenas Imagens, meda- dos que o praticam; e no exaggero f faEI"" dl:n,!9.1 Áae !.9ll~ 1111,1 Al!P.d.A.Ml !!ii111rª10·· 
'Assumpção, Pentecostes, Santls

5
i- Regina ceei! · As pessoas que Uhás, contanto que não sejam de proprio da mocidade, abandonar ll'iiiilJB~liliuC~~li.\l U'U !l!aUgll'Vllil'illliiR . 

'ma Trindade, "Corpus-Christi ", ignoram estas orações, lucram as_. estanho, chumbo, vldro õco ou de muitas vezes a pratica de seus de-

de 

Sacratissimo Coração de Jesus, mesmas in~ulgencias si, nos m~- rnater!a semelhante que fac!lmen- veres re!igao.sos, sacrificados ás 
:Purificação (2 de fevereiro}, An- mentos acima mencionados, reci- te se quebre ou se destrúa. cxigencias crescentes dos clubs a 
nunciação (25 de Março}, Assum- tarem cinco vezes a "Ave Maria". 

d A t ) Nat· 'dade As mesmas indulgencias são con- IMAGENS flUe se filiaram,_ .. _. ... , 
pção (15 e gos 

O 
, ivi h! Ingr-:::~ .. uo em um novo am-(8 de setembro) c Immaculada cedidas ás pessôas que ao ca r 

O Reitor da Igreja do Bom Jesus, em Ytú, 
escreve a esta folha 

Conceição (8 de Dezembro) da da noite recitarem o psalmo "De Outra importante advertencia é biente, substituem insensivelmente .rJo Revmo. Sr. Pe. Luis Ya-
. prof·undlS' " ou caso O Ignorem De os antigas pelas novas amizades, J R ·t da Igi·eJ·~ do Bemaventurada Virgem Maria; ' ' ' sobre as imagens. Ordena o - bar, S. ., e1 or = 

Nascimento de São João Baptiste rezarem um Padre-nosso, uma ereto que as Imagens só repre- empolgadas como elles pelos mes- Bom Jesus, em Ytú, recebemos 
(24 de Junho), nas duas festas Ave Maria e um "Rêquiem". sentem santos devida.mente ca- n:1°5 assumptos; desfazem-s_e as-1 a carta que abaixo transcreve
de São José (19 de Março e 4à.- Esta mesma indulgencia é ain- nonisados, ou relatados nos mar- sim na indifferença do meio in-1 mos As palavras de S. Revma. 
f<'ira depois do 2.0 domingo de da concedida ás pessôas que na tyrologios approvados. fluenc!as beneficas de_ associações, são · especi-3.lmente honrosas pà-
.Paschoa), na festa dos San1;o. s 

I 
sexta-feira meditarem brevemen- cathollcas, tornadas l~suflcien~s re. esta folha, porque procedem 

Apostolos, São Pedro e São Pàü- te sobre a Paixão e Morte de OUTRA IMPORTANTE pela ex!gencias do espmto sporti- de um illustrc Sacerdote com 
lo (29 de Junho), Santo André Nosso Senhor Jesus Christo, e ADVERTENCIA vo que tudo avassala. inestima veis serviços prestados 
{30 de Novembro), São Th!ago recitarem devotamente trez vezes O Snr. Peuchot ventilla perfei- :-'I. Companhia de Jesus e portan-
( 25 de Julho), São João Evan- o Padre Nosso e a Ave Maria. . d 1 tamente esse phenomcno social, to á Santa Igreja. Pai·a_.,se luerar~m as m u gen-

11 
gelista (27 de Dezembro), s. ão .Aindn este Decreto concede as "' · 1 t encarando com esclarecida intel- E' o seguinte o texto dnque a 

u cias aclllla ~}.atadas e m s er que 
Thomé (21 de Dezembro), satitós ee~uintes indulgencias: a pesàôa traga comsigo, ou, re- ligencia a sua importancia para missiva: ._ 
Philippe e Thiago (1.

0 
de Maio), l) De trezentos dias ás pes- 'Verentemente em casa, algum ob- o apostolado catholico, frizando "Illmo. Sr. Dr. e prezadissimo 

São Bartholomeu (24 de Agosto), sôas que fizerem exame de cons- jecto bento pelo mesmo Summo qual a attitude 11 ser tomada fren- amigo. 
São Matheus (21 de Setembro), cienc!a, sinceramente destestarem Pontífice ou por um Sacerdote te a clle, commentando 

O 
que se A paz. e o amor de N. S. J. C. 

Santos Simão e Judas T!iaddeu os proprios peccados com propo- dotado da faculdade necessaria sejam sempre comnosco. 
(28 de Outubro), São Mathias sito de emenda, e devotamente Este Decreto não deroga qual- tem feito e O que falta fazer n, Venho trazer-lhe os meus sin-
24 de Fevereiro) e todos os San- recitarem um Padre Nosso, uma quer concessão feita anterior. esse respeito em seu paiz. ceros e os mais effusivos .para-
tos (1.º de Novembro). Ave Maria e um Gloria Patri em mente ás orações, exercidos ou Mostra in!cia'lmente que , se o bens ,pela preciosissima e signi-
. As conrições para se lucrarem I honra da Santíssima Trindade, .obras acimà mencionadas. sport não converte as almas, é um ficatlva bençam com que o dis-
estas indulgencias são as seguin- -=.============================ i tt . tinguiu o Vigario Supremo de 
tes: confissão e eommunhão e À . f• at ra· • a· - d meio effic ente pura a ralul-as N. S. J'. C. e ,pelas expressões 
alguiµà. oraç.ão Oseg\ipdo. ª.,· inten- ·~ ·ª . U_ . . . .Dereur1n cao -a ll,O redor dos sace,rdotes em cujas de tão e]ev,a.da estima. de ,Stl[l, 

· S · 1' fitif' ~ ' ' B · • - inedlcos· poderão encontrar. ·os re- J!lmeia. -cardeal D. Leme. çã::r~::~;, c:ndi;:~ :·: -~os " "'.li ;J·to; i e~ n , ..... af Roma thedios das virtudes necessarlas. Esta bençam <lo . Papa e esta 

mesmos dias o Santo Padre di-· Para ~sso recommenda a formação ~s;!~~ de!:n~r::rdepe.r:_ª:deaa~i!~ 
gnou-se conceder a mesma In- 1111 • · f f f / d© entidade esportivas catholicas de grande conforto no meio das 

:dulgencia. Plenaria tambem aos uma. 6fflp0T l!Jff e en l'eV Sf;J COm que deverão promóver certamens agruras, difficuldades e indefeso 
fieis que costumam praticar ao ,,. • e ,,..Jl8rJ 'd h 

(i) ~01'8190 aruR, n das Varias modalidades esportivas trabalho do seu mtrep1 o e e-. menos uma vez por semana ai- d 

·guma das "Obras de Misericor- :Jm dos sectores mais impor- nação jocista a Roma, que se en re nuc eos e Jovens a e as Christo e da Egreja.. ·"Iteruns 
dia", ou assistir á Santa Missa. tantes d;i. Acção Ca'thoJ.ica é, . realiza.rã cm setembro. A .res- das associações catholicas e em !terumque para.bens ex toto cor-

t I d . thl t 

I 
roico Apostolado ,pela causa e 

Aos fieis que, habituados a a.1- sem duvid~t alguma. o operaria- p;d'to, o Revmo. ,ir. Cgo. Cardijn segundo periodo entre estas e os de" e ardentes votos pela fecun
guma· das praticas acima men- do, péla lmpc,naucia que •prc- concedeu Importante ,entrevista 
clonadas, não satisfizerem ás con- senta essa. ci·asse. Por .isso nos ao representante de "La. Croix" 
dições da Sagrada Confissão e é motivo de grande satisfaeção 1m Belglca. Referiu•.se o 1,·ntre
Communhão, mas com o coraçf,o o desenvolvimento actual <lo jo- vfatado ás peregrinações jocis
contricto rezarem durante algum ciszne. no mundo todo. Esse de- tas já. :realizadas: a de opera
tempo segundo a intenção do aenvolvimento ,;i,1·á. facilmente 

I 
rios belgas cm 1920, !rancezes 

Summo Pontífice, concede o Sart- ve<I'ificavel dur,ant.e a .peregri- c&m 1931, belga,s no mesmo :anno 

Escola Remlngton 
..,.,... e operaria-a francezas em 13343. 

Diretor: HERMINIO GOMES MOREIRA 
Cursos Praticos e Rapidos 

DACTILOGRAFIA 

MODELO 5 R 312 

Ondas Iong-as de 54.i a 1 ~740 K.C. 
(550 a 172 metros) 

Corrente alternada - H0/220 volts 

,. 

10 

Super11eterodino de 5 válvulas i\'IE.TAGLASS. Fiel reprodução de 
~om por alto-falante eléti·odinflmico de 5 ". Grande alcance é 
seletividade em ondas lontras. Sintonização automática tmns
r,ontinental 1>ara 4 estaç-õcs. 'Belíssimo movei moderno de Bakelite 

dl.) 3lx20xl6 cms. 

l'eram demoustracões sem comuromisso pelo J J 

Phone: 4-4423 

N1co·cA1'TI 
18 - J.." Ramos q.e_ A.,Zev:eao --

Na de de 1929, eram 1500 ope
rarios apenas, p1•es!<lidos por S 
Etn. o Cardeal Van Roey, que 
os apres·c·ntou ao Pa.pa Pio XI, 
·abençoando-os, ehamando-os de 
"mi,i-Rionarios", quo tinham uma 
dificil missão. 

Agora, no cleclmo anniversa
rio dessa primeira peregrinação 
fa.r-se-ha uma outra, prooid!da 
tambem por S. Em. o Cardeal 
Van ROley, ·em que estarão -re-
presentadas qua,r1,nta nações, 

de 

Português, Correspondencla, Taquig-rafia, Caligrafia, Calculo 
Comercial, Contabilidade 

AULAS DIURNAS E NOTURNAS PARA Al\lBOS OS SEXOS 

1 
Matricula sempre aberta. 

Curso de Aperfeiçoamento e Secção de Colocações 
R. José Bonifacio, 148 - S. PAULO - Tel. 2,.6562 

, __ ~--
aendo 20.0-00 os peregrinos que 1) 1 • A tm UJ 
irli.o a Roma. Os belgas tem cui- ec aracoes n 1 111 ~OfflfflUm 
dado com carinho d;a ,sua repre- • .d G d d 
sentação, -pâl'ª que Si"' mostre nistas uO overna Or e 
que os "mlssiomi,rioa" cumpriram 
º seu dever. Elllos ,-constituirão ! New • York 
o nucleo <lessa -romaria. 

ConUnuando a ·entrevista, o O govern-a<lor t..ehman de New As declarações fina>:·s do go-
Revmo. sr. Conego Cardijn fa- 1 • d vernaclor Lehman se bem que lou ~- respidto dos fundos nc- York, segundo as dec araçoes e 

cessat1os para as despezas. Só seu .Sl)Cretario Walter T. Brown, nada mais sejam do que a con• 
na Belgica até abril, conseguiu. 
se a somma de 2 milhões e 
melo, e que tendi? a a.ugmenta.r. 

pronunciou - se energicamente 

contra o comunismo opondo-lhe 
sequencia logica de que -se -in-
surg,c, e se declara sinceramen-

Além disso, havêria a diffi-eul• o .respeito dos americanos ,pe
dado <1e localizar 20.000 .pessoas la Cruz de Christo ,e o .pariotis

te contra o comunism9 e outras 
ideologias em "ismos" ... , ·não 

em Rome.. estando, porém, uma mo que ·possuem. Fez em segui- deixa de ·ser satisfactor!o pode
RCICiCdad.e itü'.iana cncanegada da um,r, vigorosa condcmno.ç,l.o rem ser a.ssignaladas. 
disso. Diss,e-, -aind a, que é de dessa doutrina e de todas às 
uma grande -significação esse !Dilas vee-m atestar a boo. fé, 
movimento: "Essa peregrinaçfw 
nos .parece um -sym bolo: o mun-

' do do tra.ba-lho começa a retor
nar :a. Chrislo, .em ·seu 11ê·prescn
ta,nté sobt·e o. terra'·. Concluiu 
cllzendo que essa peregrinação 
é antes de tudo uma pe1•eg1·!-

que ,iejam subversivas. Ao con
demnar assim o <!Omunismo, o 
gov•e·rnador Lchman teceu co
montarios -elogiosos no grande 
apostolo Pio XI ajuntando ex
.pressões <le grande · admiração 
por elle e poi· sua obra. 

mesmo fi'·m fontes insuspeitas, 
levo. ao conhecimento da verda-
de <los factos, isto é, o reco-

nhecimento <los verdadeiros dr· 
fensorcS- . <li. 'huinâniêla&ê , uiúüí~' 

çada. 
naçiio d;9 paz, tendendo para e!- ._.. •• ___ ..,..... •• ..,,.,.. ••••••••• .__ ••• ,.___......,_._ 
la todas as :a.splrações dos opc
rarios catholléos. O proprio San
to Padre aprova essa intençfw, 
quando fües disse: "Em ·se 1)re
pe,t•àndo ,essa ipéregrinação, vós 
construis ,a, .paz". E' -esse o id•:>al 
do movimento jocista: preparar 
em cada operado, um elémetito 
ceonsu:uc:tc,r. e de.tenso!'. da. paz, 

"NOSSO PÃO o 

.4 - preferida pelas melhores fllmillas de São Pa1!lo 

PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
-[]--

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3731 
Praça Marechal Deodoro N.'' 426 - fi·one 5-4229 

didade sempre mais crescent~ dO 
seu santo Apostolado. 

O seu "Legionario" é sempre 
por mim avidamente lido e muito 
me eompr.!,zo de -seus ·prineipioa· 
lidimamente catholicos,: ,a.pos\oli 
cos, romanos. Procuro .fe.zel-o es 
timar e propagar. 

Ha uns dois mezes vieram.,dpla 
agentes do "Legionario" .pl'opon 
do de mandar-me um ~r.a 
numero de exemplares par.a ,'!>, 
zel-os vender. Promptifiquei-me 
muito de boa mente ,para essa 
propaganda. Mas até hoje não 
recebi nada. Talvez vão dirigi 
dos a um só destinatario e este 
não nol-os manda os destinados 
po.ra o Bom Jesus. 

Acceite um affectuoso abi·aç(l 
in Cordc Jesu do seu 

Amigo. e admirador 

Pe. LUI.S YÃBAR, S.J." 

' ., ~ r' 

Indiano polis 

:\Ia triz <lc N. S. A11parecl<la 1 

Realisa-s,~ hoje ás 7 e meia ho 
ras, nesta Parochia, a Commu. 
nhão Pascoal dos homens. 

A' noite, em ertcerramen:to ao 
mez <le Maio, na Cong;•eg:l.çiio, 
Mariana de Moços e Menores 
ha'\ite·rá recepção ·,iolemne de no 
vos Congregados e Asplra11tes. 

Ferraz de 
Vasconcellos 

DI~:\'ÇAO DA :\'OVA LIIAGElll 
DE S. JOS.1!;' 

Rcallzou-se domingo ultimo, em 
Ferraz ele Va.sconodlos a benção 
da nova imagem de São José, que 
será o protector das futuras: 
construcções, <lestinad'a,s á "Es
cola Apostolica Christo Rei", pa• 
-ra vocações brasilen•as dos Pa.. 
dre.s dos Sagrados Corações. 

Ao àcto estl:'-ve -presente uin 
representante do "Legionario''. 

Estão, pois, de ,p·arabens os 
Revmos. Pes. dos Sagrados Co
rações, pela feliz iniciativa que 
tiveram d,~ -proporcionar á moci
dade brasileira mais possibilida
d!'s de attende1· ao santo chama• 
do do Senhor. 

Indianopolis 

Pharmacia Confiança 
A mais antiga do bairro 

A\', CortM. Rodrigues Alves, 4111 
Caixa l'ostal, 1.574 - S. Paulo 

hternato MnRijUÊS Df no 
l'ara ambos os séxO!I 

Internato Familiar - Semi
Internato - Externe.to -
Curso Pré-Prirnario - Pr!
mario anexo - Comercial 

Do.lllografia e Taqui
grafia. 

Diretor, li. Blackman 
tt. Bcllto l"l'eltas, 2ã0 

fJ 

I· 
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PENTECOSTES 
'(Conclusão da. l,• pag.) 

estão contidos sete outros úons 
que se chamam: de sabedoria, de 
entendimento, de conselho, de 
força, de sciencla, de piedade e 
de ·temor. E pelo commentario 
que . faremos desses sete dons, su
bindo por el!es, como por uma 
escada mystica, saberemos se re
cebemos ou não o Espirita Santo, 
pois que Elle tem o costume de os 
communicar ás almas sobre as 
quaes desce, se as encontra pre
paradas) para O receber. 

Espkito Santo nos dê o quarto: 
modo pa11e,ce que esses primei
ros domf de nada ,nos se1'vlriam, 
o <le fortaleza, porque de ou'tro 
pois que não basta temer e. Deus 
e te1' a V'Ontade de evitar o ID!!cl 
e fazer o bem e a.J.nda an1emos 
de conhecer a um e a outro, se 
não chegarmos a pratfoal-os, e 
não metermos as mãos na obra; 
e para isso temos uma grand!e 
necessida<le de fo1'ça.: mas pre
cl-samos .saber ·em que ella con
s1'ste. 

dom de força. nos fez emprehen
der ,afim de 111ós não nos enga
·n-armos a nós me-smos escolhen
do virtudes .segundo as nossas 
:incli'Ilações, e não ,segundo as 
rnossa·s n;icessidades, olhando isó 
para a superfície d01S ,cousas, e 
não para a verd-adeira essencia 
das virtud!os. 

Ora, depois do dom de conse
lho, vem o do entendimento, o 
qual nos faz penetrar os myste
rlos de nossa fé por meio de. me
ditação, fazendo-nos escolhie:r as 
maximas da perfeição interior 
no fundo dos ditos mysterios. 
Mas· notai, minhas caras almas, 
que eu digo pela meditação ,e 
oração, e não por curiosidade e 
simples .e-speculação do entendi
mento, como fazem os theolo
gos na·s escolas; porque i-sso não 
seria imeditação, nem oraç!l.o, 
mas estudo, HLbendo-se que a 
meditação deVle ter por fim o 
rumor de Deus, e que para i-s-so a 
sciencia natur.al ou adquirido. 

comecemos pelo do temor, em
bora. o propheta o tenha collo
cado por ultimo. O don do temor, 
é o mais universal de todos; pois 

Ora, não é fazer como Ale
:icam<lre, qwe, os mundanos cha
mam o Grande o qual, á força 
de a-rmas, ,conquistou quase to
da a terra; porque elle não 'ti

que vemos que os maus mesmo nha ,por i-sso o dom <le força. 
têm medo e pavor, quando ouvem como lhe é atribui-do fPela con
falar da morte, do ju1'zo, e das qulstá' que fez do mundo; mes
pennas eternas:~ mas entretanto, mo .porque ,a sua força. só con
esse medo não lhes fez evitar o sl-stia no grand!e, num;iro de sol
·peccado e a iniquidade, porque da.dos que tinha, e nos i.n-stru
não receberam o Espirito Santo; mentos de guerra de que clle se 
porque o temor que se chama don servia, e com os quaes elle die-.s
do Esplr!to Santo não nos faz tão truia as muralhas das -cidades, 
sómente temer o j~gamento de e conqui·stava os ,oa,stellos, ;pe,
Deus, a morte e o inferno; mas Q"a aubmeter o mundo Inteiro 
elle nos faz ter medo de Deus, sob O .seu imperlo; de modo que 
como sendo o nosso Juiz; ~ por- 1e,lle não deve -ser louvado pela 
tanto esse medo nos faz evitar o =a força, e ainda me<nos pe
peccado, e tudo o que sabemos' la ,sua coragem, pois que se
~ue Lhe é desagradavel. gundo esses mesmos que d'elle 

Notai, eu vos peço, o que diz -esereverarn, " que a elle se •re
,lsayas, que os dons do Espirito I ferem em suas historias, Ale

. Santo, de sabedoria, e os outros · xandre não t!-nha poder sobre si 
que elle cita em seguida, como de se iprivar de um copo de vi
já._ dJssemos, pousaram sobre a ca- nho, tanto assim que eUe frle
beça de nosso Divino Salvador, qu-entemente ,se embriagava. E 
concluindo que depois Elle ficou ,como ,si-gnal de sua fraqueza, 
repleto de temor de Deus. Mas vejamol-o -0horando como uma 
que quer isso dizer? porque cer- criança, quando um certo· iphi
to é que Elle não tinha necessi- losopho a<lulador lhe veio di~r 
dade de temor, visto que Elle era que ronda hav~a muitos outros 
hnpeccavel pela união de sua al- mundos alem desse que elle ti
.ma e de ·sua. humanidade com a 'Ilha .subjuga<lo é sujeito ao seu 
t,livindade. Devemos então saber domínio; elle conceble,u uma, tal 
0.3US, não tanto Por Elle, que dor de não os <poder conquistar 
que Elle ficou cheio do temor de a todos, que 111i-nguem o :podia 
'para cedeI-a a cada um de nós, consolar, :tão grande ,era a sua 
tento perfeitos como imperfeitos ambição. 
·~rq1:1e os perfeitos devem temer O.ra, façamos um ipouco, eu 
de cahfrem de suas perfeições; vos ,peço, a comparação entre ;a 

-~ os .il:1Perfeitos de não as Poder coràgem e a vaiwitia de um s. 
~dqwr.ir. E como vemos que um Paulo, ,primeiro heremita, ou 
trasco está. cheio de agua, sem ainda. do gran<le apos'tolo s. Pau
~e tenha necessidade, por ser Jo, com esse Alexandre, e logo 
fao duro, que nem chega a se veremos que estJe, depois de ter 
.~umidecer; assim foi cheio de ar.rasado ci<lades <lestrui<lo -cas
'l'emor o Christo, não por Elle, tellos ,e domi-nado o mundo in
mesmo porque de nada lhe ser
y!ria, s6 o acceita.ndo para nos 
éeder. 

Vamos adiàn:t,e: pó~ q~e ~ão é 
~C('.SSario_ fallar muito no temor, 
principalmente no lugar onde es
tou, Pois que delle só nos deve
mos servir para soccorrer o amor, 
~o isso fôr necessario: e, não 
~ deve permanecer no temor 
para. se enconunodar, ou se po; 
:;penna, pois esse medo é servil e 
'prejudicial: mas devemos ter te
fuor filial, e tel-o no coração, pa. 
,a que esteja prompto para soe
correr o amor, quando elle disso 
carecer, como já disse acima. 

Vejam<>:s o dom de piedade, que 
' ~ o segullldo. A piedade não é 
outra cowsa que um itemór 111ão 
iserv!l, como desse dle que aca
bo de falar, mas ,sim filial e 
amoroso, o qual não 111os faz 
mais olhar Deus como nosso 
3u1z, mas sim como o nosso Pae 
muito e.mavel, a quem 1:16 temos 
medo d·e desagradar, e a quem 
dlei.~eje.n,os fazer !Prazer e agra
do. 

MSIS de lll:ada !llOS 1Servi:rJa 'te1' 
o dl!-.'.>ejo de agra,de.1' a Deus, e 
o ,mo,io de lhe desagradar, ee 
o F'9J)irito Santo lllão 1110s desse 
o ·tlE;I"ceiro don, que é o da ecien
cla, pelo qual aprendemos a co
:ihec-9r e a distinguir ia. virtu
de do vfoio, o que é agra,davel 
a Déu.s do que Jhe é desagrada
va!. Muitos dos ian:tigos philo
,rophos :muito ,bem ,souble,ram fa
zer · essa distlln<:ção, • Ar!,stoteles 
fez e.dmiravcl.s trata.dos -sobre 
as virtudes, os quaes não dmpe

telro -com a ajuda da:s armas; 
déixou-se por fim vencer por si 
mesmo. Ou, . ipelo - . oêont·rarlo, · Ío 
nosso gntnd!e Apostolo, cl:le!o da 
força. do Espírito Santo, ,parece 
querer subjugar e percorrer to
da a terra para derribar, não as 
muralhas das cidades, mas os co
rações dos ·homens, ,para, 1)or 
melo da pregação, assujeital-Ôs 
ao aeu Mestre divino; e aind•a 
111ão contente com isso, vede, ~u 
vos lpeço, o poder que tinhà so
bre si mesmo, debellando ,sua 
carne, dominando todas as .suas 
affeições. movime-ntos e -paixões, 
â .reg,ra da ,razão, e o todo á 
&amtlssima Vontade da Magesta
de Divina. 

E é nfosso que consiste o dom 
da força e a grandeza da cora
gem, de se .sobrepor a si mes
mo, ipare. se ,submeter a Deus, 
mortificando e ,podando de nos
so espirito todas ias ,superfluida
des e imperíleições, sem nenhu-
ima reserva, por pequenas que 
sejam. Ainda mai-s; o dom ,ele 
força nos faz emprehender e al
cançar á mais alta perfeição, 
aem temer ias difficuldades de 
adquiril-as. 

Ma-s estando assim bem ,resol
vidos e fortificados para em
,prehend-er a verdadeira pratica 

· das vi·rtud1e,s, é necessario que 
tenhamos o dom ode conselho, pa
ra escolhe?' as que lllos :são as 
mais necessarlas, <Segundo a nos
aa vocação: porque embora .seja 
sempre muito bom ,praticar todas 
a:s viVtJldes, é ITTJe,cesS'a1'ÍO ,sabe!-

dem que os dou'bores não figuem a,s praticar por ordem e eom dis
iem ,suspenso a respeito de sua ereção. iComo •saberei, pensará 
salvação, porque ,.,tendo elle re- nlguem, ,se em tal occa,sião ·não 
conhecido O caminho da virtu- •será mais util, ou mais oex.pedi
de, :não O quiz seguir. Mas o to ,para mim ou pa,ra os outros, 
don de ,sciencla que nos é dado que .eu . .só lin'tle,riormente ,prati
!Pelo Espírito santo, · ílaz-nos que a vi-rtude da paciencla, e 
a,braÇ0.1' e. pratica das vktudes l!lào exteriormente, ou bem, que 
nue reconhieicemos, ;fazendo-,nos eu deva unil-as, praticando uma 
;vitar os vícios. e outra? Para sabe,r isso, é ne-

Depois desses tres ~rimeiros cessaria ter o dom de conselho, 
do:iis, é muito necessar10 que o !!)6,ra -proseguir nos actos que o ,. 

- . . - Alfaiataria-,,. .. lngleza "' 
.Acceltamos FEIT .. o de temos, trajes de rigor 

e ta!lleur. 
PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemira.s nacionaes • 
eatrangelras. 

' ' 
;Rua Benjamin Constantt, 159-161: 

não é absolutamente necessaria: 
porque uma pobre e simples mu
lh!e,r, desde que seja vi-t'tuosa e 
que tenha fé, será mats capaz de 
fazer u'a meditação que os maio
res doutores que tiverem me~ 
nos ,piedade; d·e modo que sem 
sciencia, nem doutrl·na, ella no
ta-rá prompt-amente, olhando sim
plesmente .para a cruz do Sal
vador, esta maxima da perfei-
ção chrl-stã: Bem.aventurados 
são os pobl'le•s de espírito. Sim, 
mesmo dentro do coração de 
Deus, e no mys'terlo da Incar
nação, ella enc·ontTará a mesma 
maxlma, junto com a da humil
dade e do amor da abjecção. 

Vedes agora bem quaJe-s ,são os 
effei-tos do dom do entendimen
to, o qual, alem do que já dis
somos, nos faz comprehender e 
pii"Iletrar a verdade dos myste
rios de 'Ilossa fé, ,e eomo 1110s é 
neces&a,rio olharmos ipara a ver
dadeira ,essencia das virtudes, e 
,não unicamente á sua app:aren
cla exterior. 1e como nos é utll 
•seguir as verda<les conhecidas, 
áJs quaes discernimos (Pelo dom 
de conselho. 

Ora, o Espirito Santo não :tem 
o costume de deixar !1- alma, á 
qu:al quiz dar esses .seis don-s 
de que tra·te.mos, sem acrescen
tar o isetimo, · que é o de .sabe
doria, isto ,·é, da sc!encla \Sabo
rosa, dando-lhe· ·um go1'to, · um 
'sabor, um preço e um atractivo_ 
Indizíveis á ,pratica das me.xi:mas 
da perfleição chirstã, por ella 
reconhecid-a pelo dom do enten
di,mento, que leva ao contrario 
do que acontece com as pessoas 
do mundo, que só julgam aos 
ricos felizes, e os que recebem 
honras, .ou os que vivem del1-
·Ciosamente contra as m:a~imas 
do Salvador, os qu-a-es, tendo re
conhecido pelo dom de entendi
mento, 1ea1a -só julga feliz aos 
humildes, e os que fazem appa
recer no seu exterior a mortifi
cação procedente da interior re
nunciação e desprezo d'elles 
mesmos, ,e <le tudo o que o mu-n
do estima mesmo porque elle 
eneo11tra es~as maximas no pro
prio -coração de Nosso Senhor; 
,porque verda:ddramente a sabe
doria é o amor que nos faz sa
borea-r, :a;precia,r e ·experimentar 
como Deus é bom e suave: "Gus
tate, et videtJe,, quoniam sua.vi 
·est Domlnus". 

Este ultimo dom 'IlOS represen
ta o ultimo degrau da escada 
de Jacob, :no apice <la qual 
Deus, ach·ando-se i-nclinado -pa
ra nós dará o beijo da ipaz a 
:nossa·s almas. 

'Ile·rmino pela consideraço que 
São Lucas disse nos Actos dos 
Apostolas: todos os que entra
ram :no cenaeulo recebera.m o 
Espírito Santo e falavam !in
guas diversas, conforme o que 
lhes <lera o Espirita Santo. En
tretanto, nie,m todos foram in
·cumbidos de pregar o Evange
,lho, como S. Pedro e os outros 
Apostolos, mas todos foalavam 
conforme o que o Espírito _San
to lhes dera, isto é, os que não 
ipregava·m publicamente encora
javam uns aos outros a louvar e 
-engrandecer a Deus. Mas :alem 
disso é ,preciso .que saibamos 
que ha um certo -modo de falar 
sem dizter uma palavra, e este 
não é outro senão o bom cxem
iplo que· nos damos ao proximo. 

Assim é que David diz que os 
ceus cantam a gloria de Deus: 

~:is:: e~::ª:ª!,º:~:~::::~ Palavras aos Congregados. 
feito :para, 111ós, somos multo 
mais capazes, <pelo nosso bom 
exemplo d!e annunelar a gloria 
de Deus. Se nem todos recebe- ., 
m:os o dom das l!-nguas para pre-

n.0 7: 
gar, todos ,podemos dar o bom 
exemplo: não é maior maravilhe. no 
ver uma alma cheia dle vJ.rtudes "Além da's Q"eU:ntê>es ordtnanas, aevem· i3JS Congregações Má-1 

rianas ter outvos actos -rellg!osos !eXtraordi·narios1 como são, a-s' 
Communhões Geraes, os Exereloios Espirltuae.s de S: Ignaclo e 
a,s festas isolemnes dos Padroeiros proprios de cada Congi,e,gação~ 

do que ve1' o iceu cheio .a,e es
trellas? 

Os ,dias vã:o ,se ,succedendo, 
annunclando a gloria de Deus, 
eomo diz o propheta. E' o quie 

fazem tambem os Santos: elles 
vão sempre, de ,seculo em seculo 

am.-a,ndo, louvando, e engrande
cendo ,essa infinJ.ta bondade de 
Nosso Senhor, a quem ·peço, com 
o Padre vos dê abundantemen-
te a-s graça-a de seu Espirita San
to nesta vida, e o gozo d!a, feli
cidade etle,rna :na outra. 

A'!,slm seja. 

A Commun.hão Gera1l dos Congregados deve fazer-.se uma ve!'l 
ca<la mez, l€im dia fixo, que, não Ji,avendo ,razões especiaes ;para. 
outro d:ioa,, ,seja . de alguma festa solemne de Nosso Senhor J'e~. 
su·s Chr!sto ou de (Nossa Senhora. 

Este exterc!cio póde reduzir-se á Ml-ssa com iprepa;ro.çãio par~ 
a Commu-nhão, a-cção de g-raças, e, se fôr -costumé, leitura do· 
-calendario eecleslastico paro. a semana. ,\le,guinlle, =to da a.n:
Uphona Salve Rlegina, ou quaesquer bre'ies orações em honra; 
de Nossa Senhora. Os exercidos Espfrit.uaes fa1'•se-ão cadla, an .. 
no durante alguns d~as, terminando pela Oommu-nhão Geral". 

Não perca-s n·em um anno o .teu :reUro espi-ritual; f\'l,Crifiaa.--'tlEl. · 
um !POUCO se fôr preci-so, mas não -sacrifiques teu Tetiro. 

P. MARIANO. 

O Hym~o do 3. º Congresso 
Eucharistico Nacional 

. . Proseguem os preparativos para 
o 3.° Congresso Eucharistico Na
cional a se realizar de 3 a 7 de 
Setembro do corrente anno, em 
Recife. Como se· sabe, os primeiros 
Congressos Eucharisticos Nacio
naes foram effectuados na Bahia 
e em' Bello Horizonte, respectiva
mente, em 1933 e 1936. Tudo in
dica que o grande Congresso de 
Recife em nada ficará a dever aos 
anteriores, podendo mesmo exce
dei-os pelo numero de peregrinos, 
estão sendo feitas desde já com 
grande procura. A peregrinação 
paulista, é a unica que já possue 
um navio proprio, o "D. Pedro I", 
cujas proporções superam de mui
to ao commum dos novios nacio
naes. Assim é que a referida em
barcação mede 120 metros de popa 
a prôa, sendo que todos os seus 
camarotes teem janellas para o 
mar. 

Durante as cerimonias do mez 
de Maria, teem sido feitas em di
versas igrejas de São Paulo, os 
primeiros ensaios do Hymno que 
será cantado no Congresso de 
Recife, cuja letra damos h'oje a 1 
conhecer aos nossos Ie~tores. Pa~;i 

a musica, de composição do Rev., Cuyabá, escreveu a letra.· do Hy. 
Frei Basilio Rower, S. Excia. Rev. mno do 3.° Congresso Eucharlsti, 
D. Aquino Corrêa, Arcebispo de co Nacio.naI, que é a. seguinte: 

SóLO I 
'.Aos clarins dó Côngresso Sagrado 
Pernambuco se ergueu varonil 
E R{emlfe se fês, lado a lado, 
Cathcclr;I, onde reza o Brasil. 

C õ R O..-., 

,Ela, sús, oh! Leão do Norte! 
· Ruge ao mar o teu grito de fé? 
Eu creio em ti, Hostla Santa, at8 ~ n,:cittei 
Quem não· crê, Brasileiro não él,. 

II 

Viva a. Hostia. ! e na. praia. tão linda, 
;\ onda 1em Iyrios se lhe abre a. ca.ntar' 
Cante o mar, e os coqueiros de Olinda. 
J3a~am palmas aos hymnos do mar! 

III 

íVlva, a Hos:tla f. E nos rasgue .ho'rI;:õntés; 
.':Nestes ceus do~ Cruzeiro da.. Sttl, 
· Onde mals do que todos os montelJc. 
,Guariw-apes 11ebrilham no azul, 

rv 
Viva .a. Hostla ! E a. seus pés roguemos 
Sob as bençãos da ViJ"gem: no além. 
Pela . Patrla que• tanto queremos 
E respondam os .anjos: Anie:ó. •. 

.·.·--~-

; . 

NÃO PERCA TEMPO 
SUA ROUPA JÁ ESTÁ PROMPTA 

NA ALFAIATARIA DA 

''A 
~A'WAi<\r>t , " NÃO desperdice o seu 

1:XPOSI CÃO" ,. 

li tempo com medidas e 
1< '- provas. Vá á Secção de Al

faiatarria d' "A Exposição" e 
lá encontrará roupas-feitas wr ,. . que lhe assentarão como 

~ h'_/. ,, 
1/,' uma luva. O corte e 1mpec-

z0 '//''"'1; . -/L · f/J cavel, executad~ por mao de 
(~'',,.-:(:'~ ,,,. ~. mestre, e os aV1amentos, de 

,.,,,~ ;-,~/('1 \ l.ª qualidade. Grande va-
,., ., z ., /~ ~ 

% ~ i 9 f~ ~ riedade de padrões, mode
:;,,! ';, ~ ~ i ;, 1 - fl 
j } ~ ~ los e preços. A Expos1çao 
7. ~ ~~ 1 d í ~ V já vendeu milhares e rou-
~ ~ ~ 
l J ~ pas-f eitas, sem trocar um 
~ ~ -~ , -

~ ~ so botao. 
.,,,,,,h/////t(/' 

~ ~~ ~ 
~ ,~ 1 
~ ~~ 1 

;: & f DESDE 250$ ATE' 550$ 
~~ 

DLEPBONE: z~B9'111 -
"Coeli enarrant gloriam Dei, et 
opera manum ejus annuntlat 
firmamentu-m". Quer dizer que 
a belleza do ceu e do firmamen
to convidam os homens a -admi
rar a grandeza de Deus e P11·~ 
gar as suas maravilhas. 

Ora,; ;11qs (lU~ -sp~:9.~ -~~is ~8 @. __ .. t... !&l ::.l:. • .. :§ó IL k 

• 

• 
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Sãõ Paufo, 28 de Maio de 1939 

Maria Santisslma M e d I a n e i r·a E v A N G E L H O) 

31 DE MAIO 
Não 1ha '!legar q!ue na eco.no- Nossa Senhora que, 1)revJstos, 

mia da Redempção do Gen;e:ro moviam a BondacJ121 Divina á 
Humano, a Virgem Maria occu- <listribui-r su,as graças aos .pa
:pa 'll·m lugar especial. - Quiz triarchas e aos fieis <10 povo 
Deus, de facto, que, assim co- eleito; - durante sua vida fo. 
mo. o genero humano cahiu por ram suas orações, - e hoje no 
meio de Eva, a. primeira mu- Ceu, é ella a d,ispensadota dos 

. lh/er, assim •tambem :pO:r meio de benefic!os que de lá descem pa
, Maria, a nova m.ulher, ttvessa o 1,1a este valle de 1agrimas. - E' 

homem a graça da. aalvacã<> (S. precisamente neste facto que se 
j;phrem).. Bncevra a mediação ,de ,todas as 

, graças consagrada pela Igreja 
.•:~ t · em 31 de Maio. · 

Nós Ev!ámgelhos, ~m toàà a 
'Vi.da de Nosso Soohor Jesus 
Ch.risto, os fa,ctos ma,ls i-mpor
tal!ltes, aqu-elles que d)ei mais de 
!Pe:rto se r.elacionavam com a 
1re:,tauração da hum.3'1lklade, não 
se f.izeJ:1aln sem a. ~tervenção 
'11e Nossa, Senhora. 

Nas bodas de Canã, t> milagre 
tiue, determinou a fé dos Apos
itolos, não ,se fez sem a mter
ceasão de Maria. Ora., os Apos-

\ 
e' r 

o dó·mnno, 4)0is, da Mediação 
a.e Mai-la Santíssima ·se ex't-ende 
a todas as graças ,conquistadM. 
por Jesus Ohri•sto. - Segue-se 
d\e,sse facto toda a importancia, 
e moral n·eces.sidade da devoção 
á Virgem Santtssima ipa-ra o fiel 
no dlfffoil canrl•nho do Paraíso. 

tolos foram e.s prlmfolas da obna. L I T U R G f A 
Ide Jesus Christo, .e os f-unda-
m,m.'tos da ,eva,ngefü;ação do 

Si ·é--'veraacte que ia v1rgem Ma
ria, nos extremos de fl~u Cll,mi
nho maternal, -interceder.- junto 
a seu Divino Filho por todos os 
homens; não ha menor duvida 
que sua protecção se exiei·ce de 
modo tanto màis especial, quan
to mais terna fôr :a, devoção que 
o fiel alimentar para com a Vir
gem Sant-issima. 

Aliás, que nome mlereoerla o 
chri·stão que '!lão tivesse para 
com a Mãe de Jesus Christo 
acendra<lo 1amor e fl!!al ternura? 
Seria .realmente discipulo de Je
'sus Christo quem não ali'men
tasse ipara com •sul!. Mãe San
tissi-ma todos os -senttmentos d-e 
que ella é meredeidora? Seria 
v,erdadeiro oa.tholko quem não 
desse a Maria o ,culto a que <t-em 
direito pela ex~'!llencia slngula::
com que a dietinguiu a omnipo
tencia da graça de Deus? 

anundo todo. G R A D u A L J\<rai-s tarde, quat).do se eonsu- . 
ttnou, na ,cruz, a obra <la R-e- ·, .. 
ldempção, ,lá estia.va a '';mulher", l V Gradual foi qÜasl serri'pre re- uma bella voz e conhecer a fundo 
ia -.cuja guarda, 111a ,pessôe. de São ~ado na Igreja Catholica. Recebi-. à musica. 
João, confiava J,esus Clll\isto ito- do da synagoga judaica, o Gra- Com o tempo, o Gradua1 abre
illos oa Jwmens, · dua.J teve desde o inicio a sua viou-se ainda mais, só ficando co-

forma actual. mo Gradual a Antiphona e um 

•• Os Hebreus tinham duas lições, versiculo . 
seguidas cada uma de um canto. Conforme O tempo do anno, o 

l! lstes fa:ctos levaram os Sah- os primeiros chrlstãos conserva- Gradual om traduz o jubilo, ora 
'los Padres .e os do'utoms da ram a principio ambas as leituras a tristeza. Suas palavras são ge
Igr eja ia, bem oonsideTa,rem em com os respectivos cantos. Desap- ; ralmente uma profissão de fé na 
No13sa Senhora. a "Maternidad-e parecendo a lição prophetica, os ! doutrin~ exposta na Epistola e na 
ldlv.i-na;" ,e as ,con:sequencias que dois cantos se encontraram. Como ; prophec1a e um voto de prati-
~ab l decorrem. Si' r~Ínente fazem parte do officio, seria gra- '1 cal-a. · 
Mruria foi ,especialm13nte .escolhd- ve erro liturgico suprimil-os ou Essa fdéa é accentt:ada pela me
'de. por Deus para Mãê de Seu abreviai-os. Diz Mons. Duchesne : lodfa que se harmomza com o tex
Piv~·no Filho, si !Para. esse fim, que é uma "heresia" substituir I to, exprimindo o sentir da Litur
a F,opdade Divina. prepá.rou-a esses cantos por _trechos do orgão. 

1
1 gia da Igreja. A's v~ze~, como no 

com 4)rlvHeg1os illJeffaveis, como o Gradual é . assim chamado Advento, é um suspiro ardente e 
0 shn-gularisstmo da Immaculada porque nos degraus do ambão é alegre pela esperança do Messias. 
Con<,eiçã.o, ~ra :nature.l que á que elle era, canta.do. Compunha- / Outras vezes, é uma meditação 
Vdrg-em ~ria 1reservasse o AI- se a principio de um psalmo intei- / cheia de suavidade e doçura, co
Usshno uma. si'tuaçãio ,especial e ro. Cada versiculo era cantado , mo na quarta-feira da 4.ª semana 
pro.funda. lllB. irestauração do Ge- por um solista e, após cada um: da Quaresma. "V:enite filii, audi
nero Humano. de!les O povo respondia por uma te me... Accedite ad eum et 

J.!}cho d1e, todos os Santos Pa- curta' formula, sempre a mesma, illuminamini". Vln~e, meus filhos 
{!;roo, e do sentimento commum como no rnvitatorio de Matinas. escutae-me, approx1mae-vos e se-
dos ,oo.th0Hco3> o Berna.ventura- reis escilarecidos. 
do Grlgnon .. - -.rontfort escre- To,rnava-se· assim demasiado Na Paschoa o Gradual é um 

we ~u longa a cerimonia. No tempo de .. ' . 
:vJa.: "Toda. a, it-er!N!.- está cheia de S. Grego'rio uma Missa pontifi-, canto de tuumph?, de alegna 
súa., (de Mar.ia) gloria, 1especll!,l- a/1 d' ,, .., transbordante, no ' Haec Dies ... " 

i h. ,_,,.ã c nunca ur~va menos .,.e ores Na Idade . Media a to d 
·, . ~te ~kre,,os. ~vos· e r, •. ,,. ~s, horas. Doente como era elle sof- - · .' 0 c 1.1 ° 
·- -irlüttós dos qua,es ,a. tomam ~or' fri ·t · fi, is, 'd 11 , Gradual era um dos mais solem-

> ..•. • • • .. . , • , • a mui o, mas os e aque a , d Mi . t · 
tutela<í' e iprotectona. nos sei:s êpoca não;se quixavam. Aos pou- ! nes a s3a, em ~eras IgreJas 
retnos, !Prov.inoia.&, dioceses ,e c1- c .., 1 . d 1 ·d O • d 1 / sua execuçao era 1eservada aos . . .. . . os ,o -se re uz n o o ra ua , d' 
tlad(eis· muitas 1gr.e3s:ss· consagra- té d is t 

1 
-
1 

1aconos ou aos conegos. Els por-
da,s ;, Deus o <são em seu no- ª ? ou res dver

1
s cu os apenas 

1

: que o livrô ll_turglco que encerra 
• . . • e enriqueceu-se e ongos neumas os cantos da .Missa tem O noi 

me. nenhuma igreJa sem um reservados aos cantores de prof-.. " · ne 
altaT ,em sua lhonra; nenhuma. fissão. um chantre executava a/ de Grad.uale. . , 
na•:ão em que não haja um lo- p im !r t té . 1 , Em todas as Missas se diz o 

. . . r e a par e a o versicu O e Gradual Durante o tem o p 
gar ,com uma. d.e suas imagens a schola repetia· o solista contl- ' · , P as-

i•-g sas no qua·l todos os . ' · 1 choal, excepto nas Missas dos m ..., -ro • · nuava o verslculo, a schola re e- 1 , • •• • 
males 1São cumdos re <obtida to- ti t P ; mortos, e el!e subst,tmdo por um 
·da ,sorte de bens· •tantas con- ª novamen e. versículo precedido de dois Alle-
g.r.egaçôes e co~rias ,em sua O chantre, que cantava o Grà- Iuia. 
honra.; tantas oi:dens ,religiosas dual, era sempre um diacono; S. Nas Missas cantadas, o Gradual 
com seu nome e ,sob sua pro- Gregorio, o grande, tirou-lhe po- deve ser cantado inteiro e· nunca 
itecção; tantos '11e;Jd.giosos e so- rém esse privilegio. Até então, pa- substituldo por · um trecho do 
.rores de todas ia:s Congregações ra ser diacono, era preciso ter orgão. 
'que pub!foam ise:us louvores ·e 
annunclam suas mi-sericordi-as. 
Não he. oreança que não a lou
ve balbuci0111do a "Ave Maria"; 
não- hJru pteicca,dor que, 4>0r ·mais 
~durecido, '!1.ão <tenha n:ella uma 
~ci~tilla d·e confJ:an!}a; · não ha 
)nesmo die.bo nos infernos que 
~mendo-a não a respeite.·~ ; · \ 
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A winda do Espírito Santo 
DOMINGO DE PENTECOSTES: , Pela graça o liofüe1a 

Sã.o João, XIV, 23-31 

Commemorará hoje 
a Igreja a descida do 

~splrlto Santo sobre 
os Apostolos, reunidos 
no Cenaculo em com
panhia da Virg~m Ma
ria. ,- Esta apparição 
visivel do Espirito 
Santificador sob as 
especies de línguas de 
fogo era o slgnal sen
sivel da graça diyina 
que inundou as a!Jmas 
dos bemaventurados 
hospedes do Cenaculo. 

- Por isso, o Evan
gelho lembra o myste

rio da incorporação 
do fiel a Christo e á 

SS. Trindade realiza-

NaqueJle tempo, disse Jesus aos seus discipulos: 
\.,luem me ama guardará a minha palavra; meu Pae 
o amará, e nós viremos a elle, e faremos nelle a nossa 
morada. Aquelle que não me ama não guarda as 
minhas palavras. Ora, a palavra :que te.ndes ouvido 
não é minha, mas de meu Pae que me enviou. Eu 
vos disse estas cousas emquanto estava ainda com
vosco. Mas o Paraclito, o Espirito Santo, que o Pae 
ha de enviar em meu nome, vos ha de ensinar todas 
as cousas~ e vos fará lembrar tudo o que vos tenho 
dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou; mas não 
vol-a dou oomo dá o mundo. Não se perturbe nem se 
assuste vosso coração. Ouvistes que vos disse: Vou 
e tornarei a vós. Si me tivesseis amor, folgareis certa
me:nte d~ eu ir para meu Pae, porque o Pae é maior 
do que eu. Eu vos digo isto agora, antes que aconte
ça, para que quando acontecer acrediteis. Já não 
vos falarei por muito tempo, porque vem o principe 
deste mundo, bem que não tenha nenhum direito, 
sobre mim. Mas para que saiba o mundo. que eu amo 
o Pae, e que faço assim como o Pae me ordenou. 

1 adquire, pois, uma re-< 
lação eSpeclal com t~ 
da a ss. Trindad1' •. 1 · 

Nao obstante, diz-SEf 
de modo especial 
"teÍl:\Plo do Espirit() 
Santo", porque~ obrai 
que se relaciona có~ 
a sant!flcaçli.o. E co .. 
mo .a santificação se 
realiza espeéialmentl!j 
pelo amor sobrenatu .. 

ral de Deus e dos ho .. 
mens, estas obras· sáol. 

antes para manifestar 

a caracteristica dai 
Terceira Pessoa Divi• 

na que se dlstingus 

das duas Primeira.i; _e~ 
da pela graça. Poi-s este dom concedido aos apos

tolos ·repetle"se iem :tod_a a alma que delle se tor

na d-!gna .. 

A condição, ou melhor. a causa desta incorpo
ração é a caridade opero~a: "Si alg.uem me ama, 

guardará a minha palavra". E' pela pratica dos 

mandamentos que. mostramos nosso amor a Jesus 
Christo. 

O effeitô desta· caridade é â nresehça ·· etpecial 

de Deus na alma do justo: "e nós (eu e meu Pae) 
viremos a, e!le e faremos nelle nossa morada". 
Esta presença especial faz-se por meio de um 
dom, a graça santificante - que eleva a alma, dá• 
lha uma semelhança com Deus, torna-a agrada
vel aos seus o1hos e capaz de actos dignos da 
vida eterna. E' neste sentido que se diz que o 

justo é templo da SS. Trindade, que Deus habita 
em .-sua alma. 

mo fructo do amor sobrenatural que as une. 

* * * 
Fructo desta união com Deus é a paz. Paz so .. 

lida porque vem da alma e se apoia no testemu .. 
nho da consciencia: inabalavel porque tem ent 

Deus seus fundamentos. · 
A paz do mundo é multo outra. Obtida a custli 

de esforços ingentes para abafar ,os remorsos in•· 
teriores é uma paz superficial, que não soffre umal 
reflexão seria, uma analyse sincera do estado d~ 

consciencia. Paz enganadora está sempre i.'líi1:l~~~a., 

* * 

Commem.órantlo a vinda do Espirito Santo; pe,. 
çamos' instantemente ao Senhor das lmes que ha• 
bite em nossa alma para illuminar-nos sempre de 
maneira a conceder-nos sinceridade comnosco, e â 
paz dos que procuram devéras conhecer a. DeWI 
para mais amál-0 e melhor servi1-0. 

festas iu~ilares ~a fibra PonlifiCia · ~e São Pe~ro Auoslolo 
C.ommemorações na França e na Itália 

Celebz:ou~se1 , recente1,11ente, o l nha dó Menino Jesus, que ,embo
quinquaiel!imo · anniversàtfo da i ra no silencio de seu monasterlo, 
Obra l?ontificfa de São Pedro I contribuiu t'anto' com suas· ora
.1\postolo- para a formação do ele- ções e com sua vida para as mis
ro indígena nas regiões missio• sões, que foi declarada sua Pa-
nari:a,s. droe!ra. 

Em Roma, ,celebrou"se ume. Finalmente Georges Goyau 
mi·sM, na Cath!e-dral de s. Pedro, exaltou a obra de Joana Bigard 
ahte o sepulchro do principe dos - Obra Pontificia de São Pedro 
apostolos. Apostolo - cujos frutos são gran

des. 
Officiou S. Exc!a, Revma. . Durante a Missa Pontifical ce-

1,,hrada por s. Excia. Revma. 

Mons. Valei:!, o enviado oficial 
da· Sagradà Congregação de . Pro
paganda · da Fé, pronunciou ·uma,. 
oração offerecendo · unia placa.' 
commemorativa a ser affixada na 
Igreja de Saint Etienne, admiJ,'a .. 
vel joia art!st!ca, em que se re. 
corda Joana Bigard e sua obra, 

As cerimonias encerraram-se 
com uma procissão das religiosas 
de Sta. Therezinha e dos mar:. 
tyres das Missões ~xtrange!ras de 
Paris. ,.e.d Mon.s. Balconi, reitor do Colle

gio trrbano de Propaganda com 
a ass!stencia de altas personali
dades da Igreja. 

Por outro lado, na França, on
de surgiu a meio seculo a Obra 
Pontifícia de São Paulo Aposto-

Indicador Commercial 
lo, a passagem foi commemorada 
com grande solemnidade. 

Em Caen, Normandia, realiza
ram-se essas festas com a pre
sença do Nuncio Apostolico da O 
França, S. Exa. Revma. Mons. 
Valer!, todos os prelados da Nor
mandia e prelados das missões de 
passagem pela França. 

Pronunciou tambem uma con-

ACCESSORIOS 
pf automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
Importação Dlrecta 

ISNARD & CIA. 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS __ 

TODAS AS MARCU 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISSIMQ 

lmportação Directa 
CASA ALBERTO' 

e ferencia o sr. Georges Goyau, da 
Academia Franceza, que mostrou 

De facto, não ha. graça; con- °'ªT __ .. ...... ,a vocação missionaria do povo 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

LARGO S. BENTO N.0 ·10 

CASIMIRAS 
(1odida pela. Misericordia de Deu~ ISNARD- 6. Cl'.A. normando, lembrando os nomes 
ipl:e não o iseja atravez das mã.os RllA ~ lfE MAro, ~ : de Lambert de la Motte, Ferma-
lcle Ma-ria. - No Antigo Testa:- ·P•ontt, «-3<187 ~ t-M6J · j 1 d F 
mento eram mereci·mentos de 'liií••ia/ai&.)G"-~lli---...;;:...-... ~~.;,;;..;,,;,;;~.;.;;.;;..._..l ne e averney, Pierre Lang!ois 

e acima de todos, Sta. Terezi-

___ A_n_v_o__,,,G_A ..... D_o_s~-: ·I· 
Dr. Vicente M~UUo 

. . -
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, _____________ _ 
S1'0CK COMPLETO 

Consultem a 

CASA ALBERTO 
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Aurora - Printex ._. PiritUbll 
Naclonaes e Extrangeir!l,8, 

CASA ALBERTO 
LARGO 8. BENTO N.0 10 

DR. VICENTE DE OLIVElRI\ 
RAI1IOS 
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n: 1 D E N T I S T A S 

DR. VICENTE BAL:l'jANO 1· MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 
Raios X - Cirurgia - Diathermla 

- Vitalidade Pulpar. . DR. RENATO L. MORAES 
Rua da Liberdade, 512 - Sobr. Molestias das crianças 

Da clinica Obstet:-ica da Fa .. 
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-Natal - Partos 
~ Molestias de Senhoras . -
Cons.: Rua Xavier de Tole• 
do, 16-A, 3.0 a. - Das 13 Ü. 
15 horas Res.: Avénldâ · 
Tumalina. 90 - Te!. 7-0401' 

Dr. PU~io Corrêa de 
Oliveira 

,{~,.ándar - sala. 38 - Phone 2·1986 DR, CARLINO DE CASTRO 
S. PAULO Pelo curso de doutorado da Fa

Telephone 2-1346 - S. PAULO Cons.: R. Libero Badaró, 488 

culdade de Pharm. e Odont. de 
•ua Qulntlno Boéay~a N.~ 54 S. Paulo - Cirurgião Dentista •·º - Bala 323 - Tel. 2-7276. DR. PAULO MORETZSOHN diplomado em 1914 _ Ex-den-

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

DE CASTRO tista do Lyceu Coração de Jesus. 

R. da Quitanda, 139 - 2,0 andar 

Phone 2-6769 S. PAULO 

Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 
e sem abobada palatina. - con-

liuà Qulntlno Bocayuva N.º 54, ============ suitas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
1.0 .,.., Sala SUi - Tel. 2-0035. 19 horas - Cons. Rua Direita, 

ENGENHEIROS 64, 2.0 andar, si 7-7 A. Res.: AL 
-· .-- • Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

'Joaquim P. Dutra da Sílva 
llua Benjamin Constant N.0 23 AMADOR CINTRA DO PRADO Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Restdencla: Largo s. Paulo, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. QUintlno Bocayuva, 36 
Das 3 ás 5 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. l\IARCOS VINICIO 
4.0 andar - ·Bala 38 

Phone: 2-1986 Engenheiro Architecto 
Raios X - ·oiathermia - Clinica MOREIRA 

Architectura religiosa, col!egios, Dentaria em GeraL . Mo!estias do App. Digestivo e 
DR. FRANCISCO P, REIMAO 

HELLMEISTER 

R. São B. ento, 224 - 1.0 andlll'. -1 Ruai 
!t~ !!!_:fÃ(I~~ !~l&~..S.. ~-

residencias conectivas. · ano-rectaes. Hemorrholdes, fis-
tibero Badaró N,º 641 l·ua Ji_'~~derico Abranches n. 467r:suras, etc. - R. Xavier To. ledo~ 

li., : (pt-Qvisorfamente). 98. 4.º andar _ Res. 5:-,?~?.?, 
;~,!<>e. g~Jt~<!;.:.1 · 1%~Mt..~:!il\.L4~-' '· . ~,~.-~P.f.St..._ · : ; . 

Das 2 i:.s 4 horas 
Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

CIRURGIA - VIAS URINARIAS 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas . ....-eonir. ·Rr.- ~uintino· Bor 
cayuva, 36-4, and. si 53-55-56, 
Te!. 2-9566, elas ·,1.4 ás 16 horas. 
Res. Te!. 7-5265 s. PAULO 

GYNECOLOGIA 

I-IOMEOPATHIN 
.DR. REZENDE FILHO. 

'Ex-Assistente do rir. Murtlnhó 
Nobre 

Coµs.: Rua Senador Felj6, 20$ 
2, andar - Phone 2-0889 

~,--..Das .,J5~s 18 horas 
Resl<I.: Rua Castro Alves, 597 

Phone 7-8167 

PROF~SSQRES 
D B PROF. JOÃO TRIVINO MOLIN:Á 

r. arbosa de Barros pela Univerridade de s. Palllo. 
Cirurgia, molestlas de senhoras, Aulas part!cUlares de: Mathema
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - ll.º tlca, Physica-Chuiica, H. Natu
Predio Itaquerê - Phone 2-27~1 
Resid.: .Rua Alfredo Ellls N.º 301 ral, Musica e demais 1'lllferJas, do 

Phone 7-1268 · -- Curso Gymnasfal 
Ç~DG,: das 10-11 e das li Aa J7t. AVENIDA RANGEL 'PESTAN.t\'. 
,, ' --~B.:.~-~~JM -. ~-,; ·~~QDQ..k~!Q,~~~~.&A~ ., . . 

• 

.. 
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la° Congresso Nacional de 

Tuberculose ORDEM" 
REVISTA DE CULTURA 

fundada por 
Jackson de Figueiredo 

------( \ 

Realisou-se domingo ,p. ,p. a 
1nsta!lação do 1.° Congresso Na
cional d:e Tuberculose. Na ses
são prepo.ratoria, <realisada l!l'a 

vcspera, foram organisadas as 
diversas secções do Congresso. 

Estados Unidos, uma Missão 
Militar Brasileira, que, .sob a 
Chiefia do General Góes Montei
ro, vi,sitará officialme.ute aqucl-

\,, A
. 
'\. 

M&WPlN-N+ã ws+ 

I·L, 
M M Mkt+MYi#UM WWW 

Dirigida por 
Trlstie de Athayde 

Ass!gnatura , annual 25$000 
com o Dr. PauJo· Sawaya 

Durante toda a, .semana fo- Rua Cons. Nebias, 1.427 
ram rcalisa<!.a.s -0m Otta\va o 

A sessão de installação foi 
presidid:1 pelo Ministro Gustavo 
Capanema, estando '.J?I1esente o 
1viinistro 'Guilhem, o :represen
ta.nte de S. Em. o Cardeal D. 
Sebastião Lcme, o Prof. Saya
go, <la Universidad-e <lJe; Cordo.ba 
e numerosos Congressistas. 

No. Igreja, da Candelaria foi 
resada Missa. de acção de gra
Ç?,S ,pela ·installação do Con
gr~sso, tendo sido debatidos nu
merosos !3JSSUIDl)tos relativos ao 
_.:nesmo. 

J'.onselno Nacional de 

Educação 4 . _;,L 

Toram ,re-eleYtos ,para ,pvesi
.font" e vicc-,preslc1:c,nte do Con
selho Nacional da Educação, 
respectivamente, os T>rofessores 
Reynaldo Porchat e Annibal 
Fr.dre. 

o Conselho Nacional de 
!".,.clucaçil.o di-scutiu, ·em sua. ul

_lim3J reunião, os ,estatutos da 
Unlversidade de São Paulo, 
.concluindo :por proi;,or :varia.s 
_em~l\das do mesmo, 

Em viagem: 

TI,egressou <lia 22 a Porto :Ale
·:í;'l'~ o Ccl. Cordeiro de Faria, in
~c':rYf.ntor :federal no Rio Grande 
<:!o Sul, que ,se encontrava illO 

r.,o de Janeiro, ti,a,tando da 
ada.ptaç;:,,o <lo Codigo dos Inter
ven' or ás peculiaridades do Rio 
:?randê", 

l~ No mesmo dia :reg:-essou a 
Ecllo Horizonte o· governador de 
;:\,tinas Geroe~, -sr. Benedicto 
:vallad.·a,rcs, que ha dois dias sei 
rcn.cont:·ava na Capital Federal. 

C,_:'.. :'!essà Ciano. ~ . ___ _; ______ _ 
~; :Chegou {lO Rio de janêiro e, 

. b. ,fo C<:c·re!lte, a condessa Cia, 
no, finr:-.... Jo .sr. Mussolini ·e ,es
:pv:!.':. {!o C~ondc Ciano, Ministro 
:<l_o 1:.:~ teria!' <l3. ltalia. 
! A Condessa Ciano !teve con
'icorr!da reoe,pção, ;pr-incipalmente 
'Xle dementos da colonia italiana. 

Da.ndo suas -impressõ.:s sobre 
.b Brasil, a sra. Edda Mussolini 
1iCiano disse ter encontrado de 
!inovo· ,a, natureza ,peninsular 1e o 
i,ceu da, Italia, ,e que a. GU'ana
)ara lembrava ,a 'bahia de Na
_po}es, 

t 
Regulamento de Registro 
~- -------. l!ivil 

1. 

'.Acba.-se ,c~ncluido o ante•pro-
í'lccto do decreto-lei qlllE- regula.
cá o registro civil <lo nascimen
,j:o no terâtorio brasileiro: 
· Segundo o projecto, todo na.s
:Cimento deverá -ser communica

)do á. ,policia, sob ,p1ena de pri
~ correccional de 5 -a 20 dlas. 

· O projecto estabelece rt.ambem 
r,s :c11-Sos em que poderá soffrer 
fpiodiflcações o mome com .qu1e a 

. fPessôa. fôr (registrada. 
l\ 

NOTICIAS MILITARES 

.. (:begou ao Rio de J'aneiro, no 
,dia 25 p. p., a Missão Militar 
~arte-Americana, chefiada pelo 
fGeneral Gebrges Marshall, a 
'bordo <lo •cruzador "Na,rshville" 
19-ue vem em visita ,official a~ 
:Brasil. 
'· Após visitar ·es'ta· Ca'J}ital, a. 
;Missão deverá seguir para o 
'.paraná e Rio Gra,nde do Sul, 
.devic ndo voltar a 31 <lo corrente, 
\Para ,embarcar ·dia 7, no mesmo 
\eruzador,_ ·em rviage.m de :re
,rresso. 

j-0' Deverá seguir, a. bordo do 
jC1'llzador "Narshville", ,pa,ra os 

HO 

le vaiz. · 

e A Emoacixada da Argen tine. 
transmittiu ao M,inistcrio <la 
Guerra um convite do governo 
argentino, em nome do exercito, 
para qu1e uma, representação do 
exercito bra.sileiro visitasse a 
Argentina durante os festejos de 
O de Julho. · 

e Foi solemnemente comm1e1-
morada, a 24 do corrente, a da
ta da batalha de Tuyuty, ,sendo 
pres'tadas homenagens ao Gene
ral Osorio. 

• Embarcou IDO i(tia, 24 em 
Santos, die regresso á sua pa
tria,, a Mi·ssão Militar Urugua
ya, que ·se ,encontrava nesta Ca
pi·tal, .tendo na vespcra sido of
ferecido um almoço de despedi
da pelo command.o da 2.• Re
gião Militar. 

e· Tomou !)losse do ·cargo de 
command,a,nto da Policia Espe
cial, desta Capital, o major 
Anisio Cardoso de Miranda, 

1.º Congresso Cultural 

"1rasileiro J, 

O Instituto Brasileiro de Cul
itura, de que é !Presidente o des
embargador Saboya Lima, <rea
lisará, iem Outubro !P· f., no Rio 
de .Janeiro, ,o ,priméiro Congres
so Cultural B:ra,silciro, tendo 
solicitado apoio do Presid{mte 
do. Republica .á, :realisação desse 
certa.meu. 

NOTAS •ECONOMICAS E 

CO.I\'.l:MERCIAES 

Minas GCl'<l.CS, de uma jazigo. d•e 
sina.brio, :valioso llllinerio ,lc, 
mercurio, 

e, O p1,esiaente Getulio Vargas 
determinou ao Ministro da Agri
cultura, que providenciasse, o 
encaminhamento á lavoura. de 
São Paulo, -em collabo·,'<lçào com 
o 1\íinisterio do Trabalho, de 
4 .000 nordestinos que ·chegariun 
a llí-ontcs Clatos. acossados pel-a, 
secca do Nordleste, o alli cstfto 
em situação de ,penuria, aggra
vada ,por uma epidemia de va
riol•a., 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
, DE 

NOGUEIRA 

Noticias 
do Brasil 

1. ~OLUMES - Como ,espe~ 
cial homenagem, o "ducc" 

offe1•eceu gratuitamente e.o Su
premo Tribuhal, os volume.s da 
"Encyclo'J}edia Italla", 

2 COROA - Foi aberto um 
•/ ,credito de 1.103$7'l9S100, no 

Mini stJe:rio <la Justiça, ;pa,ra ac-

USE SO'MENTE 

quisiçào da ,coroa dmperial doa. 
da pelo povo o. D. Pedro II. 

3. DEPENDENClA Em 
virtude de decreto assigna

do, não hav:erá ,mais ,promoção 
com dcpendencia. de cadeira. IUO 

curso secundi3.lrio. 

4 PASCHOA - Realisou-se 
· º domingo ,passa.do o. Paschoa 
aos IntJellcctuaes do Rio de Ja
neiro. 

5. DESPEDIDA - O ,ministró 
Schuller Tot Pcur.sum, :re

presentante da Hollanda., despe
diu-se do Brasil, seguindo 1para. 
Madrid, onde :v:1,c ·rep)jéiSentar 
sua .patria. 

IMPOSTOS Noticia-se 6. que o governo pensa, se 
possivel, ;sentar de impostos os 
gencros de .primeira -nlecessidadc. 

7 CONFLJCTO - Em virtu
• de de um confli.cto <le ju

risdição, o inquerito do caso 
! Dele.tp,e proseguirá com os do
,cun1<Í'ntos já apprehl~n1dit'k>~, mão 
,pocl,endo :a ,policia l'.'?Quisitar os 
o..inda -0xl,S'lentes no)1,rchivo do 
finado Deleuse, 

8 1\UNil\IO - O 1nquerito J•f'-
• .vo.do ,a efJ)e,ito ma (Bahia. 

apurou que o maior grupo dos 
sala.rios a sécco, mos ,centros ur
banos, ta,brangeando ~ agricul
tura, industria, ,commercio :o ou
tras ,activido,des está sltuado nos 
limites de 50:p000 ,a 150$000 men
sae!I. 

Toronto numerosas homenagens, Pl;l~ne 5-7774 , 
timdo sido irradi,:i.dos para a In- CAPITAL 
glaterr.i, com 0, qual o rei se .,~ 
mantem ;em ,constante contacto,_ 
os ,discursos que pronunciou, 

PoJitica da Palestina 
tros paizes se afastaram sem ter 
que lamentar mais tarde." 

O Salvamento do "Squalus" 
A ,politica ia.doptad:ai !Pela ln-

glate-rra na Palestina ,continua a. 
1 

ser objecto dos ,m,a,i,s violentos A marinha. de guerra norte- i 
a.ta,ques, .não ,só dos judJe,us e americana soffreu um acc1dente 
arabes, como d•a. oppo·sição ,par• com o afundamento do subma
lamentar, apes<;1.r de ,approvada rino "Squalus;', que estava em 
:na Camara dos Communs, ,por experiencias, devendo entrar em 
larga ma.ioria. breve para a activa. 

Numerosas manifestações ju- O aprisionamento da tripula .. 
·daica.s •têm .sido u·ealisadas em ção no fundo do mar e a luta 
Jerusalcm, Tel-Aviv ie nos E·s- para a sua salvação apaixonou o 
tados Unidos, cujas orgànisa- espirita publico, e foi recebido 
çã0s juà1a.icas •estão ,se arregi- com jubilo a noticia do exito das , 
mentando ;para ,combater a :po- experiencias para a adopção de '. 
lítica ingleza na Palestina. novos apparélhos de salvamento, , 

com os quaes foi possivel, pela · 
Sociedade das Nações primeira vez, retirar da profun~ · 

- didade de mais de 70 metros os , 
prisioneiros, téndo sido salva to-

o Instituto de Gcnebl'a rea- do a tripulação dos compartimen
lisou dia 22 uma ,reunião 1Pri0- tos não invadidos pela agua. 
.p,aratori a T)ara a ipresen'te ses-
.são, sob a ,presi-dencia do sr. 
Mais1,y, embaixador ,sovietico 
·em Londres. 

:F'.oi irecebido <Um teue-gramma 
do sr. Benes protestando contra 
o. ·annexaçilo ,da -T·checo-Slova
quia. 

O deleg,ado :chinez solicitou a 
applicação de .sancções contra. o 
Japão, ,tendo a ,proposta oahido 
,por opposição <la Inglatl€'vra c 
França, contra as que.es se me.- 1 
nifestou o deleg-ado da u.u. l 
s.s. 

.,-;;:T~~.--~f i;;;,º--1:·· 
R. sen. P. !tiliYdio, :15 - s. 

. 513114 -14 a 17 horas , 
Télephone 2-7313 ·: .,...... ~ .. -......... ~-~ ·. 

A! rainha: da Hespanha: em 

Bruxellas 

·, 

========\ 

9 N·otici as 
'do Mundo 

1. CONTUSÕES - A rainha-< 
mãe da.'· Inglaterra soffreu 

um accidente: .de automovel, li• 
cando ligeiramente ferida. 

Na Conferencia dos Directores 
de Estradas de... Ferro forarn 
apresentados interessaií.tes estu
dos sobi,e o aproveitamento do 
cai·vão nacionaJ. 

HOM OPATHI 
Rettibulndo ~ visita do Rei 

Leopoldo, a :rainha Guilherminia,, 
·da Hollanda, partiu cUa 23 ,para 
a B!ll~i,ca,,_ op.~e foi_ :rec,ebida. pe
lo 1J.1ei, ,sendo muito acélama.da' 

2 APAZIGUJ\MENT9 - Pro .. · 
• seguindo·:. em. sua politica, · 

Champerl~in'proc:ura, levar o go•'. ' 
verno ingíez'.'ã/ rêdo~eiief'i , àn:..1

,' 

nexação da :Sohemia e da Mo• '. 
ra via á Allem_anha. · i: 

,j 

19 Foi promulgado o decre'to
le.i 1.073, que ~-egula. o uso da 
m·arca. de fogo 110 gado bovino 
afim do melho1'ar as qualidade~ 
do couro, attendendo aos inte
resses do crnJexcado de couros. 

e Foi assignado um decreto 
regulando o processo das des
apropriações, pelo poder publi
co federa,!, esta.dual ou munici
pal, dos bens ;particula1,e-s, 

f: 

e Foi mandado J·egistrar, pelo 
Ministro da Agricultura, o re
inicio da lav1·a das .minas de 
carvão da C:h. Carbonífera de 
C-açapava, neste Estado. 

e Por decreto foi designado o 
sr. Affon8o Bandeira de M•2-llo 
para collaborar -na orga.nisação 
das theses fci 25.• sessão da Con
ferencia Internacional do Tra
balho, a ,reunk-se em Genl)bra 
a 8 de .Junho p. f. 

e A IJeopoldill'a. Railway m,
ciou os estudos :para eletrifica
ção da•s llnhas que servem os 
suburbios da CapHal Federal e 
Peti·opolis, 

e Fora.m ;tomadas :providencias 
pelo Ministro da Agricultura 
))3 ra minorar os ,effeitos da 
sc,cca -cm Matto Grosso, 

e O Conselho Federal do Com
mercio Exterior approvou um 
parecer favoravel ao estabeleci
mento de um 'J)Orto franco em 
BJe:cife. 

o O <lirector geral do Depar
tamento Nacional de Producção 
Minerei! communicou a.o Minis
tro d.a Agrlcultum. a descoberta 
em Dom Bosco, Ouro Preto, em 

do Dr. ALBERTO SEÂBRA; 
-um nome que representa uma garantia. 

pelo povo. · 
. Os cil'culos 1politicos ,conslde-

11.am a visita ·como sendo de pu
ra cortczia, sem fins politicos, 
vis'lo -não convir aos dois ipai
:,;es ::i. ·eonclusrw de qualquer pa
cto ou accordo, seguindo a ·poli
tica de extricta ncutralidad1e, que 
acl-aptaram. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1911 

Praça da Sé 92 e 92·A S. PAULO ~ 

~~~ 

3. EXPOSIÇ/i.0 - Foi inaugu .. 
rado durante a semana, o 

pavilhão franoez na Exposição de 
New York, tendo fa4ado por essa 
occasião o pre{eito La Guardia. 

E TERIOR, A visita visa, .apenas ,estreitar 
asi ·relações o.mistosas <los dois 
paizee. 

4. BILHÕES - O ministro da 
· Fazenda da Italia informou 
á Camara dos Fascios que o im
perio da Africà já custou, nos ul• 
tlmos cinco annos, 45 bilhões a 
157 milhões de liras. 

O Pacto Italo-Alle:mão 

Foi solemnt<1mente a.ssignado 
no dia 22 o pacto italo-allemão. 
Após •a ,sua asHignatu1·a o "fueh
rer;/ concedeu ao Conde Ciano a 
Ordem <la Grande Aguia Allemii, 
em ouro, mais alta condecora
ção do IIIº Reich. 

Fala.ndo no radio o Condo 
Cia.no disse, en'tão que a Alle
ma,nlla e a. It.alia formam um 
bloco indestructivel, e marcha
riam juntas até o fim. O sr. 
Von Ribbentropp tambem falou 
sobre o significado do ,pacto o.s
signado. 

Como já fora e.nnunciado, os 
artigos desse documento csba,be
leccm a int10nsificação da mu
tua cooperação ,militar e econo
mica, ,sendo 0,mbas · arrastadas 
juntas P3,ra a. guerra, e deven
do as-signar qu·alquer m·mi~-ticio 
de commum e.ccor<lo. 

A ,imprensa japoneza officiosa 
attribue a maior importancia ás 
chcufulas secretas do ,pacto, que 
diz terem .sido a:ssignadas tam
bem. 

A situação de Dantzig-

Verificaram-se diversos inci
dentes nas fronteiras da Polo
nia com Dantzig, tendo sido 
e.tacados os postos alf,a.n.dega• 
rios d\o Khaltof 0 Piekel, na Po
lonia. 

, --Ambas as ;partes ínteress:iclas 
attribuem-se a .responsabilid-a.de 
dos a-ccidentes, tendo o Senado 
da Cide.de Llvre rcclam·ado jun-1 
to ao representante polonez, em
quanto a Polonia apresentou 13..0 

Senado uin -protesto energico. 
De ambas as partes foram 

realisadas tambem. manifcst:a
ções -:,populares de indignação, 
ilc·ndo os nacional-sociali-stas de 
Dantzlg affirmado que a su1 
.sorte ,cstú. entregue á decisão <lo 
"iuelu:er". 

Acêordo anglo-ftanco-russo 

Apôs as longas negociações, o 
ge.binete britannico -resolV1<'>u, em 
sessão de 24 do corrente, ac
quiescer em ,parte e.o accordo 
anglo-franco-sovie'tico, ·rct!R1.ndo 
as mais graves <lifficuidad1,•s que 
oppuzera, de todo inacccitaveis 
pela U.R.S.S., devido aos es
forços da França. 

O ·plano fra.ncez cwnsiste na 
asslstencla mutua no caso de 
um dos tres signata·rlos do ac
cordo ser victima &e, a.ggressão 
directa. A Russia dá á Polonia 
-0 ii. Rumania ga.rantias id·enti
cas ás que a Inglatena ·.e a 
França deram a esses ,paizes, 
discutindo as euas !Particul<a.ri
dades com V:arsovia e Bucares't. 

A Inglatwrra e a F1'<l.nça au
xiliarão a Russi<a se atacada 
qua.ndo no cumprimento de suas 
obrigações com os outros pai-
zes. 

Repatriamento dos volun-

tarios na Hespanha 

O Discurso elo Salazar 

:t<·aianao perante a Assembléa 
Nacional, convocada extraordina
riamente, o sr. Oliveira Salazar, 
chefe do gnverno portuguez, pre
cbou ,a política exterior de Por
túgal em tres pontos. esscnciaes: 
alliança com a Grã-Bretanha; 
amizade com a Hespanha vizi
nha; fraternidade de sangue e 
coração com o Brasil. 

Commentando o discurso do 
chefe do governo, os jornaes de 
Lisboa fazem resaltar a clareza 
da posição assumida por Portu
gal, que "não recorre a subter~ 
fugios para traduzir o que pensa 
a respeito daquelles que preferem 
e.s aventuras", di:7.endo que a di
rectrizes da política portugueza 
"correspondem a constantes his
toricas de que nem nós nem ou-

5. CONSTITUIÇÃO - apesa? 
de obter 966.037 votos con

tra 85 .401, a nova Constituição 
da Dinamarca não foi adaptada, 
pois não alcançou a inaior!a ne• 
cessaria, de 978. 000 votos. 

6. PI~AI: - Será feita umà 
em1ssao extraordinaria de 

sellos na Hespanha, para com
memorar o 19.0 centena.rio da vin
da da Virgem . do Pilar para Sa
ragoça.. 

7 • CRUZi:mO - A esquadrà 
franceza partiu de Brest 

para fazer um cruzeiro 1~0 Atlan
tico, visitando portos da Ingla
terra, Belgica e Hollanda. 

8. TROCA - Annuncia-sc pa
. ra breve uui accordo com

mercial entre os 'Estados Unidos
e a Inglaterra, p:Í.ra a troca do 

FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOMEM algodão yankee por bon-acha in• 

CREVl:H~A l ;~za~OMBATES - Tem se ve-
Notlcia-se ·em Berlim que os O O DO rif!cado numerosos comba-

voluntarios 11a Hespanha, che- de.João da Silva tes entre tropáS mandchús e da 
garão á Allemanha a 1.º de Ju- Silveira !Mongolia Exterior, nas fronteiras 
nho, rC'all-sando,sic o seu desfile GRANDE TONICO entre os dois pa!zes, proximo ao 
dia 6. O numero desses volun- , territorio sovietico. 
ta rios continua a ser mantido g\llllCllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllll!tllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllCllllllllllllltlllllllllllllClllllllllllll,:/ 

;}~:~;:!;li~!ª~téd\B~i;º~ ti;ee-- §:=I· Alfaiataria "Esperança li Ji_i 
Junho a.s tropas ~strangieiiras 

rào deixado O P'a.iz. i TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras B 

. Os soberanos no Canadá _I elegantemente executados.1 sob medida em 

1
1[ 

s 10 PRESTAÇÕES sem alteração de preço 
O irei .Jorge VI e a rainha õ 

Ellsabe'th foram alvo <las maio- =~-- * '~ 
res n1anifestações de a-pt·eço ao -
chegarem ao Oanaclii., tendo si- ::_: R. da Consolação, 156 .. Plione 4-7034 1 
do 1ie-cebidos pelo 1. 0 Ministro ª 
Mackenzle King e demais mem- ~ --------- S. PAULO - 3 

. l).x:os do governo. \ e j / = num WIIIClWIUllllllCllUUUUIIIWIUlllllWCllllllUIIIICllllillllllllCllllllll!UlCJlllllllllllCUIWllllllClllllllllllllClllril 

.. 
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-São Paulo·, 28 de Maio de 19:-l!f !, 1,; G TO N AR I O 

Federacão ' ~ . 

Reunião de 
V,,;:,o,, t, .t:1scrcver algumas l l,ols pal'ccercs muito hüm 3 c;, 

t~ol.icia~ -rcfe1~::·n~~s ao :1novin1ell- saútl:~ .sobt1~<~. ;.> cC. 'l\lld. d0. .IUo 
to manano no Brasil, que foram (Brasil) se acham consignados na 
publicadas na revist'à "Acies !'evist.'.l. "AY.an'.e" (FortaJcz.a).i éom o .comparéciarento de qua~ ,_hyr,mo, oração e responso, Essas Invoquemos u Tufaria! Que re- feli7.cs; nossa ;,rne é bella como Ordin~~a",, orgão official do se- um ,:ongr('ga,:o ,,o CollcgiÓ 

il tota1idàdê das P, tl~iões da· cá;'..: Sete horas canonicas, lembra-110s fugio mais seguro e prompto se a iua, é o Pharol duque'lles que creta-1,íaclo écntt'al de Roma .a.as Ca·stcllo c~,,,-aJo llo ruo) ,cn
pital, presidida pe~of'.Revmó. Pe .. o Rei Propheta no psalmo: "Can- :nos dep:,i,ra qite o seu maternal erram pelos tortuosos caminhos· Congregüçõcs Marianas, e que trando na ü:,,vêrc,idatl~ do Dis-
'l\.ssistente EccXesiastico, reaiisou-se. tei vossos louvores sete vezes ao- regaço~ da vida, na noite do peccaélo. ó vôm mo~tr3.,r ,coino é O .nosso ;q1._Q· tricto Fc,~;:,;-a!, esc!·cveu aos seus 
µotningo ultlrtlo no-~ d1;1, CUril). .dta";· C\lração da mais terna das mães vim.onto aco·mptÚih'a:d.o die, (PC!'to cô'mpa;'nhciros coi:gt·cgados: "O 
j',,Ietropolitana a••.ré\Uiião mensaI- Tendo.recebido de Nossa Senllo- ;!.'erci~ Irradia todo seu nmor páta pro,,. 1,_~r ·e~~e Seci·()~_~i'iadb', ni:Ovim.ento de -congi·cgados Aca~ 
Wa F.M:F\ ·l"a, 9rden1 para diffundir esta c:e- teger e guiar seus filholÍ! Dcve:1nos saHE;nta..:: que. es~.a àcimicos a·qui no Rio 6 bem re• 
i. A-lêm· ·d·e d1·ve•·sos·"'~~·um· "tos de" ::y···o·çfu<_·, della fo1· grande apostolo, Te1·cia que recitai.nos ás O horas Com· piei . t' • ··1·.. ... ..,,.,.,:.···- . 1" N- b . 

, ,.,,.,. }' 
0

v - as rev1·& a e -pub.~caüa ,em vadâs g~! .. ª~'.- "•ao o stante o .cOuhecl• 

~

' rg·J'n1~.:.,.,a·o m· t·e1··n··"'.·., .,q·ue fo"r···am ,.Santo Affonso·· Ro'dr1·gUes, J0 esu1·t··a. da maúhã, lembra-nos a flàgella- A's 11ove da· ·t 1, ·ta.. 1- b .. ·. a· · ti" t 1 · " ...,...,, .. · 1101 e ec1 mos. ,tnP·uqs, cni -éomo, á, a or1e.n- 1 "11 o -re. _::,;favo qu·e .tJf.nho aind.(l.' · t ;:..1..;.· H 1 t ção, coroação de espinhos e con- e I t ... "" · .. · .. · ratados, f?l . !lé e'fmwàdO O se~ . ymno de OUVOl' que n:Jen OU OlllJJ e as, que é a Ultima das ta.ç'âo ,[Ís'gi:ira para toà.is 3,$ con- da.fel o'.1)rras Congi•egàç<)'es posso 
.,,ui~te. : as esperan~'(IS dQs passados se- dcmnação de Nosso Senhor ú sete orações canonicas: aqui se gregaç-i,\es ní:.1•rana.1:i', ._o àirÚlá \i'it· ai'iâ;~ç;i.ii'-vo.s q~e :a mocidade 
· a) grande tralw!»o ~às ])ire- culos, o Pe'quêrio Officio pódc !11.orte, Podemos honrar ainda ª honra a sepultm:a de Jesus Chris- for.n).ações ;córiiple~~ e ÚiteI1es- . aéadc'Ít>i!:ta: icÍâq\H t10 RI'<;>· j(i não 
ptu,:iás das P. únl~ .. :r.~·ó.:<cóm,pa~. tall1b_:~m fo1'talecer a fé de nossa descida do Espírito Santo que se to e a sua estadia no tumuró: s~úi:tes · do mov~mento· UMl'>AmR: \1,ive a'ri~ifu o ma!ter/~ljs.rilo. s'Í:eept!Q 
( t ,.d. de d F · "'" 0 d b t i d deu á essa hor.a. o primeiro córo Tod t't 1 d d , ··"'"-"'·•• . · · - · . recimento da to an "' as \•v ep ca que se e a e cm me o e os os 1 u os capazes e es- . =undin.l. ... ·c.,o, dé outro.,·.a .• e~_ ....... a.·. Faculdàdh. 

· · · "· · · · · · ' inicia o seu· cantico dizendo: ,.. • ' "'" " ;Maria dá Çapilal li. P .. ~.··.9.cj$são de t.~P.ta_ coh"upção ! . pertar nossa confiança na celes- ,' · DE JÔRN ALISTA A {J<>:isue .u.11?,,.-,:b, '6m nuJ:ii\2,i·o ele cou~· 

E te d · "Sois a Arca clu. Allfançà.;', tl I · · · '"'" orpus Chrí,sti, tom~~~- Pó.t, os . a med1aneil·a são lembrados. · - · SAÇERDô'!'it:' g,1''eg<1-~p·s. ·mnes <>é :i.·cpresenúa,m, 
~óros e levando :tâ'tttâlhétés d. e ,unas e Laude, Todas vós sabeis ª sumptuosi- Mais de uma pessoa, porém, ao. ,,-e dia <lo ·~ui <lo 1a.nno 41rus- ás 8élifonas à;qui no 'Rlo e. cu.da 
!,!ores; dade da Arca que encerrava as consid_erar as graé;'as recebidàs e sado féz ,sua:::ipxof-is,;(í;o ,solemne :-.dii;i, uma -onáii. maior qi{e a :an· 
• · b) convite ·ãs m,.·:. 7~s par~_.J.\1:1:1 Officio de Matinas: recitado :;;,: :tai>Ci~s da Lei. Signal visível da sua falta de correspondencia, teni na 01;'di'i-rn ,dos 1:léti:~a·ictinos o. :::~~i'iqi, ala1·ga um 'P.octco mii~ 
''Dia. de Recolhürtei'i.W" a :J: de inei.a; lloite, lémbra-110s, segundó' Alliança entre O Seühor e Israel; pensado desanimada: soi.1 muito dr. I{och, jofi1aÜsta e engenhei.;:·::-:~:s ipo:rtas das estoás ~i.tperl~Q 
~ulho p. f,, em s\ibstituiçiío á autores asceticos o nascimento cié ol.JJecto de amor e respeito espe- fraca, o peccado já arruinou mi- ro, ex-.ri.resi·aeµte <la. e. M. de:- iies. O mo·:i~cnto ,sempr,e ,w,i 
~ncenti;açíl:o Arch1~Jocesana na Jesus na gruta d~ Belém, sua ora- cialissimos, serviu muitas vezes de nha pobre alma; não ha mais 'Ga:ntà. ·:t.eç_i\ia, ,E! ,ti;.~seci'e·t<a.rlo.' ganpa.ndo tc:rcno ·é se :tornéín'• 
bidade de It(i, que hà Vários an- çM e agonia no horto e as cordas throno ª JehoYah. remedia para meu mal!... En- da. F1e'd(Waç(io Ma,t'iá:na e iigu'~:: do a. cada passo '7J11!.>Ül i!lym,pa
rios se vem rerulisando com ~rande com que o ~narratam. Os Santos Padres affirmam: gana-se. ra da~·\i~ :niiior .rei~·vo ~mtr,e ow thico e enthusi.ast1,1;. ·o' \p110 iro.afa 
fbrilhantismo, e que ~te ànno não Laudes: rezll,das á mesma hora · '.;Nossa. Senhora é ª Arca do Deus Nossa Senhora é a Saude dos càtholicos J~i°i~'ós Jo s. ·p~ufo'; ·influe pai'.;), esta inarch.a, àãu 
:.teri.'1- logar por se achar a Arclli- celebras a l;¼ssurreiçúo e As- que não só encerrou a. Lei, mas Enfcnilos, não só do corpo como (Brasil). :Víi;-oroso e.tithuiiÍ~st~,. tariÍb.em à:s ,confe/<iri,6jtÚi innt::, 
/diocese de Sã<> Paulo sem o se1,t t\1.lll,PÇií.o de :t~. Senhora; ccntem ainda o mcs;no Legislador". Pela atLesLam centenas de milag1'es, pela causa da imÍ:,reilsa çatho~'.: m~i;Íl;s ia 'Sa ~e;a,)Ízar'é°fu ~4i,IÍ e 
,Pastor; füentico "Dia. de Recol,h:i.~ belhsi4Pps louvores entre os quaes Encarnação do Verbo firmou-se a mas especialmente da saude da lica, jú desae estudante, ê · mal~: alii' sobre tis tÍ'ii!a:i:s ~~'.i~~s e: 
ixnento" ·serii;i, comblnàdo en1 :i:tà, t'e&llta à oração dos três mance- a1l!aüça entre Deus e os homens. alma. Com carinho Elln, medi.ca iaJrde t'ofuo .profissióÍÚÜ forma~· pa,pit:a:titie's ~ema'ii' ,sde:ijctitiéôii e: 
~icando assim. fawreç,l.do o p1·ep_a- . bos na fórn:1ÜlJ,a. São hymnos que Em Nossa Senhora cumpriram- todas as feridas do nosso coração do, foi \1~·s mais ·ii:ctfoos a·eà,a,. re)j.:gloséis•i,,, 
;o espiritual das F. d~ Maria. · arrebatam nd:isu. alma fazendo-a se os myi;tcriÓs da nossa, reçpnci- e se cluas, trez, dez vezes reca- c'torcs <lo fam&so sem:m:q,r;io ;,Lê~· ·o~tro o.Q)lg"vegad~. :es,c~·~Je o.e·er. 

cl,i,nt:u· enl~v~t!n "O senhor do liação, A Arca l)rimitlva, el'a to- hiqnos, cil-a, sempfê dispost; a gio_nario". Cómo b'en}d'fti:ií.o ,i:()~. ca <l'O m,eS'mo aii~&ri!l.!i't'&: "O ;Blô-, 

. .. 
·''Tarde de Fo~ação'" , ·' qÜ~l q jug8' é suave e cujo peso é talmente revestida de ouro. Maria curar-nos, cúmtilando de dclica- 1nôu o .nome de ](''. '!'eodoro. , .,R-f. ;par oo,n o ·el\pectacu1o trniL:.' 

, leve". possue a pureza tanto do corpo dezas maternaes a al!rta comba.- 'A e~cola nô:<ltiinia ,cte "S. Lgll.ll:- iS$tôso qtio '<lesl1.11n])l'.a. ~ N'l:H~.· 
·,,....Mail! âe 300 Aspj.ra.ntes qµ~ ln- Estas dUllS 11oras estão reunidQ,S éomo' da alma. lida de seus filhos. .,,,, ci-0" 'P:;:H;. jovt'iis opcm-rJos, anan- tpo!i"suas b(>J'.:z:ss iú{fora~:i,:::~8~ 
Ji;ressai-ain nas !?~ ... P,ij;ões das F. no !?.~g«mo Officio. Sér!.a, bom ., Humildes e supplicantes, t!de. :p'êÚl. e. M. ,c1:e füi,titõ:.s (Blw .. -. e.P,liesento, um outro w:aig ·\S:uf~ 
\tle Maria no encerl'àfii,ento des.te 1e:m.b'rà.rmo-µ,w1-:em todas as horas, ) Sex~ A Vp.~ ó V!r1;c.,m, 'Yf.íié Plfi. SÜ), ctihMo.ú' · nc(fi,m dó an:»o 'P't:~Íi,~;n~en:to ainda: t:'t1.S(l1;11') .hoa{ 
Jnez de Maio estive~im dl;l~inga, q1.w após li· "tlJcitaQão do Gloria DccHcamos cstii'il precei,, ·, pa'SsadQ"a ~e~~a •de ,énc~rram&Íh jiii;:i; lé:á,!fl1,óllca.. Ra,paze.~. '<!,<)$-ll)'i 
'p.p. em uma "Tll,rd.e de Tu.rtn~'" ·.?J~.i ó n2cec&r.·!1o dízet "Alie- A oração denominada Scxt.a. é S!guaes do, nossa i\legf!à'. to 9-? ~n1i<(~~i;o~l!,i· qe l\):~ll.i. ~~~1:, ·>&:~Ms ~. ~ffa·nôs :s110 v~~~~:: !Ji>~, 
ção" organis~a })@I_._._F;M,1\:, ii~fiJi&;, e;. u.o te,1i?ti6 que vae da se- 1·92e:<io. ªº meio tii~,; ::en.üo àcdica- Pol' clln:i, um cllo.,.junl:.Ô de vós, .ti .sólc-1nni"<l.iú!&,·,:q .Inspel:it8t- ô.~ii · tO:dilll .. ~·);parte c~~'im·t@U!>, · ,e~ 

.:Col. Assumpçãó·;· ~m hôfas ·More:.:"· i:M10.ges.,tjMa li:tÍ a Plischoa rep~~ füÍ f,.<!ruciflcaçãO de je~us Chrfato no céo, CANTARF.t E1'~NA- º:lQº'ªs ànt'i:r.Ó~*}~~. . ::;f.rof.es~f %'f~'6êf'ó~ s;~:~. -d~~j#.~~'<id~ .. ~: .~i.t.~ 
'tão, meditação e::::~m. pràtfoas\d,<\. -~~XP.~~ ''.~Ouvof a Vós, Senhor Rei o ~s palnvras érn que nos deu MENTI\? A.8 M~~!lÍR!CÓ~:bIA.S St,<?ckl~fi l)~ü'te i;ntrlto"' Q'~,P.~:~. fr~~---~~Wí.~~ :i;.!:~~<!-::::;:tJ.'.*Q·; ~r~1 
lorm.ação religlo~~· .. , ·: . di\ 11:oofüt, Glílrfo, ". Nossa !!lenhem por MZ-:~- DO Sl!:NROR · Mlita.'Il-t~·a iji,t9 ti.ut'oi•ld,a!les cl:vis to.·,m~::!ÜJ:i@, 'E\;@;,:t .:~ 

· As imagens symbolicàs vão pro- O ,,:. e ec,Cle$iM\.i~~ féi(\ti.ri discfu-llQ· " 6 i~i'.v;.qt:wm:: . ·)~ 
poNSIDER,AÇõES, .,., SOBRE, . O . t!M"Jav$ ~:ditar comvosco ca- tegqjncto e o segundo cõtõ, cscla- Filha de l).S:a,i,:i, vo.cê reza O e!~glaincii.o Wt~ín~ri.t~ -a',.ll;,,e,1w;ú~ttf' · · _ :~ ~· ·~:~~~~if·~-:~#-;. 
OFFICIO DA: .. I~CUT &nA :,fhl .. him dos 'iíe.rsiculos ~ue se corn_- mil,: "Couoolo don t1·1·-•"s e a·;fli- O ~,,_, tn .,, ,,. -~ Ã "'" ... ,,.r'- '< , .,., ,.. .,.t,,I, .... 1 ..,?., - º ""~ • . ff!c1c,_ ., _Q_,c. :N'Ms~ .... "'en·h· or·o. to""" _,~,vr. e "iue "" '--• ,. .... ~'"' ,,,. . u.e.. ·"' ,..e~ · .. ""'· :s· ,', • · . pl)e_ !),ste psMterio; nao podendo, c•-s·.,." ~ "' " "v" · · .:. .,, · ',',· · • . ..., , ;,:,, ,.,_ -.;. ~-~·,.;i:i: ·:J,,c:., 

CONC~IÇ~O ·1j6rêm, f!l2'.él~Ó, tirarei apena~. cm w os sa~:,~doo? Lembre-~ quê é (:l•ul!.ue de $$~1tól1i··tlll$~êia,lm~~: .t'~ ,.c~@av «ri(i$ , f,,.."'i.~"': oe4II. 
•• , " Qtt~o. grande não terla sido a nnm, r.t_i,_ s Obrigaçõ.ea Que lhe são -6''.! étitré a <~li~~-(} ~iJ:bi:ítiíiia, m~ii:~ ~a:r):ll>ri~, ~ibs~~ :~ 1~t~fü~ 

1" A minh~ a!Jiii eqtaridece · e . :,f
1
t~1ora um titulo da Virgem U:~~~za e a dôr de nossos primei- .im.postM. te~d,o uttiti;'.;i::$~~cil~ g~á.tui.ta. iem -<i:~·.i~'ft~l ,e pl:jttfé~;·:~-~~~: 

_gloi•ifica iio S1!.nh~ ... e ,,· meu r0s·; vaes, oo co~:,i,t:i.r que pelo Re:24o t.o.nibem 11.as festas de (avó1· d?. füf'.l:n'cla. làbandonad~. .vi~.~ ·4á, 'düesm;.,;; Encl-J~~tt:~l:,-tífül-... 
espírito ci.'llltâ' l!iii Deus· Nesta:, chama especialmente. rn,,cé&.do 01,!g!n~l.,hí.-:viam ·füado a tfossa senlwra ropresent,a home- Ssta esct>~·:;:;oet·i.i~,ll'fli. 'foi :funa.i.' :~~:,;~S:i:':iJ;8'{l.'do1 -e~.J~i~~à. ~ 

meu· Salvaà'ot-!" .. -: nossá attehção o symbolo "Estrel- twS:~us de~nde'Í:Ítt!s, o estado de nagem de filial dooicação, da em l.921. __ O ensino é di~pen- ·'R:~is;: Es-t:a:c'lo do Rfo~;:::9.v.e;,, ~ 
., ,. . ·:. la da Manhã" 1 Tendes contem~ gf·t1~a; e de jÜiiti<:o.; conü&mnando- · s~qo gi,;i.t.uitâmente pelos 'éon: .. , _;pi:&s-t~raim. va};osi>S·>,:i;'.1'!~1~/Ma,-

.. '.Asstni cantou NOl'la; SenhOr(J.:,· ·piado a1riun1a. vez o despertar do ::ii~s â peregr!naçiio, po1~ lima tarra ~~mifü.W-:W,lilltMl%i@f~~ &:~ega,d~s. ó.ii ~luri#ips J.'e·llebe~, ,:~gor1i(~~mo ~~ii.W)~*/~fü~~· 
~xpandindo em hY~s· de loUvol', dia? Que brilho puro desprende m1idá cobe1'ta. de espinho~, reple'ta s -o . '. <. ,' (;l.Wn ~(SSQ, il)do o matleri~ es? :~eira; . t.ei\4o ip't"~o~~~~/<!l~·::tr -
n gratidão de sua j\llnà A'quelle Siriµ,s ou _Estrel!a cio Pastor como de trlsliep;as e da qu~l SÍ/ a morte A l\\ULO l\i{T\l)ÀS c'ài~r ~em i.i,~'b.um ,a,ispendló.\ .:)uw/mea:t6b, ;~~8~M.:i,'¾i;•me</K\~ 
que é seu lri'lho e ~li Deus! Nesta é i;for muitos chamada, aquel~a q'Ü~ 1101; ltbei'tarfa.! Mas-:surge a Im~- 01"..Af'Il!US Tanto Q$ pi~hssores .c'e>mo ó:·: :;(i'.t~:::;~ris{t(lia.do ';, · ti!~i!:â~i'it.-~~i 
))ração sublime, .eneóntra.mos o· precede o nascer .,do so!l.. Quando ctllac!.a. O'ol'.IOJ;1lção! EH-a que vem M ~,.c?l~ ,sãi> ~iç~~~~-~!~?s (Pelo~- ::fu~~~.ci~~~.W,~_,..'."!-. -~,: .. ~~~*-~' 
~OUVOÍ' p!lrfe1to.das atândezas .di- surge a tlbia cln1:icjade da aurora, _tra~omtt~j~nos-,..n,~ e a alJ).i- . me. Carmen ~~rno, ~o '.!i1.ll~~; ';Í\,'po~ .o.: 'é~~ ~w~~f-a.:çQll.ó·rpó,,t''lf>ti:tl~rir~~~~,r Q 
~ínas: -acçâó dê g!.'àças, humilde os passares em seus ninhos chil~ Za4~·. ·~ivtnas. Cott~olando n~ Ru~ t,i,l:ib:iiil;l,U~ Pei'eh·o~ ~1 me de_. '.e~c:iY.i:tia'~en:ti> d<> ':Curs!),. IÍ¼~~t~:ngre'ga-ê!~;.:fü1"J:~~:,'!:l:Ó.:.:fºl'ti,i~ 
;!l'écohhecimento do nosso nada, 1·am baixinho e a l.lriza que passa coraçõés desa1entados, pelas in- ·.r~Iei,h, 5~

5795 
,:.OSl a,l,U»Js~Qs ~od:11w. .. ~nti~'!;1,~~- ~- ta; · Por a.~ .. J?.~~e·~~;,'l.i~tà.~ .. ~ 

~nfiança inteira e; fÍlial no Deus sussurra docemente. Nossa alma {;r~ti<j.8~~· reVeZ?i] .e cruires da vi- PN>DT)í\ w:i-mi:.;~~o itl.~» ocltrél'I~ ~:&>ii~e de t-aot-o·.·<) 'Os.i;i,l1~1:A m:a.tl!.li~ 
"1e misericordia. abysma-se em respeitoso e con- dn,;}t~ão espara qo.e a Ella reoorra.- ,:!~.;;;~~mqs -f.~.~(!.i _t~~~cii,t,~~ e~Cfo!M .. '1~ ~o. ri~ :~W..~ffe.o ,o:,~~~-!~l;~~;l·~ ~ 
1 Imitemos a Virgem Maria, no templativo silencio agradecendo a mos, vem ao nosso encontro, elo~ · r:::::::=----..c'..ll:,.\,.,.,~..., .. :-..__.....,-~,,,.,.; ... ~~'1l::i...,... e, 11 '"" "' w ',."""= -~.J::lJ!!jj~i'!;i:ü;~ -· • ·· 

lmave dever de louvál' e bemdizer Deus que nos proporciona este tão sejando não só ser a c.ari11hooci.'' :. 
a N'osso Senhor! Fotnos creadas bello quadro do despertar da na- c011soladoro de nosea1> . dóres 1nu· 
'f)ara louvor e gloria di.t Santíssima tureza, figura da manhã du C11:>a- a nossa alegi.·i!\f 
f['rlndade; curnprainós nossa mis- ção. 
J,ão! Nossa Senhora é para nós .' "' r :Nô:i 
i Porém, é justo qUel:il;las irmãs aquelle fulgurante astro qnc un- · 1 "' • ,. 

'nue psalmodiemos tambem .as nuncla o raiar do Sol de justiça ... Nôa, 1;66itada·â; ttes horas da':: 
~rerl'ogativas extraordinarias d'A- Desde toda ctel'11idade predestiifn- tnrâ~.··convic~:.~h3s o. c:>i1illi:teras i' · 
auella que nos guia, protege, con- da por Deus a preceder com smt ·morte de ·.-JcÉÚz.:. a ddfa·ülção ct:O 
i,ola e ampara neste mundo. vinda ao mundo a Jesus que 6 a rc'íuo de Sattifun:, e a Iirtejà' 
'Aquella qué nos introdi.!Zir:'í no ,luz e o dia, nascendo do Cdi-a~ão !:Te Jesus 
·1-ctno do~ céos, - Maria, mlíc de transpussado por uma rança. 
!J)eus e nossa. Prima O 'poefa. ncstti hora.,. pqe~.~ en- ·: 

tre seus louv61:cs uma dài;' mais ·: 
Ol'igem do Officio 

r Ignoramos muitas vezes as ori
tens de orações que 1-ecitamos to
k!os os dias; se soubessemos que 
;enas brotaram do coração de um 
[grande santo, ardente em carida
[de,, quão maior seria o nosso 
!fervor ao rezai-as! Nós que temos 
:tt doce obrigação de tecitar todos 
jos sabbados o Pequeno Officio da 
,:tmmaculadli Conceição, conhece
~nos bem u sua hislioria? 

O Officio ele Prim:i recitado bellas fir:uras do Antigo Testii.~ ~' : 
após o IevantDr o sol. lembra-nos mento. "O' mulher fúrte .. e in,._i:::·:/ 
os ultrages, .soffrimcntor. e açoit~.s cta Jucl!th ". Esta ·corai~-~n, u.:.·.::: 
supportados por JeRus Cllristo em lha de Israel cortou o. <Xl:beço. de':1.-: 
casa de C,1iphaz. NeHe ir:ualmcn- Holophcrnes parti· a ·s;i,lva,;;;!l.<) cfo(i;'. 
te, honramos a apparição á sua seu povo. :Maria smiti.ciluna púi1 

Mãe Santissima após a Ressurrei- sua Imniaculada Concê'içli.o, cal1 · 
ção. cou aos pés a cabeça do demonio' 

O hymno dá-nos consolador friimigo do ~nerado humano. Lu.
ílensamcnto: Potter, Porto e reru- cw:dorn. vttlorosas, cm toclos 6:iÍ: 
g-io dos filhos de Je,rns a toda. combates vencedora. não regateou 

1 Esta dadiva preciosa dos céos, 
;thesoro das Pias Uniões, chega até 
:.O throno de Deus como angelica 
!melodia, Recitado com devoção 
\quantas graças tem alcançado! 
r Extrahido do Offic1o Divino do 
~eculo XV, pelo milanez Bernar
,t:iino de Busto, frade Menor obser
Nante, em 1476 mais ou 1nenos; é 
µma especie de Horas menores lei
,sas para honrar a Virgem Imma
~ulada. 

Um breve de Sixto IV, em 
a 430, permittlu aos. !léis reeital
p. Dividido em ·sete partes com
prehende cada Utl','.",: Invitatorio, 

hora.''. 
O' Mãe querida! Nós que somos 

a propria fraqueza, tão promptas 
a desanimar na luta contra os ini-
mlgos de nossa salvação; como 
nos fortalece o pensamento de que 
poi: vossas mãos, recebemos· o au
xilio divino; podendo dizer com 
S. Paulo: "Eu por mim nada 1>os
so, mas posso tudo n' Aquelle que 
me fortifica". 

Salteadas pelo demonio e pelo 
mundo, precisamos de um porto 
que abrigue nossa pobre barqui
nha. Ella veleja em demanda das 
praias eternas, mas a todo instan
te é sacudida pelo mar rev01to e 
por furiosas tempestades. 

OS MELHORES PREÇOS 

p 

. . - . E A MELHOR QUALIDADE 

• Gert'eros allm:enticios, Vinhos, Frios, Frnctas . . ,, 
Biscou tos 

:EMPORIO MONTENEIGRO . . 

RtJA ÀUGUST~ 1.559 (Esq. R, Luiz Coelho) - Pltone '4-0035 

MERa:JtARIA AVENIDA 
AV, BRIG. LUIZ ÀlliToNIO, 2.098 - (Em frente ã. Igreja, 

imntàcúlt,dà ConceJção) - PHONl!: 7-5453 
1i'lstrlll~idórl\s da 

MANTEIGA. "B.ANDEIR~NTE" 
· · · (A, nata das manteig~s) 

t, ..... , 

&21. 1 == l&ai!:::U 
i ·~ 

o menor sacrificio. Contcm!)la
mol-a aos pés'·da cruz, consuman.: 
do o seu genericio Fiai. Parecê 
dizer-nos: O' vós to<los q,te pas-.. 
saes por este valle de lagrimo.s; 
Vêde se ha dôr igual á minha.?! ... " 

Elia é o exercito em ordem <li · 
batalha cujo nome dispersa o 
inimigo. Mais do 'qu.e nunca es;; 
tamos em tempo de guc~'i:a; uno.:.. 
mo-nos sob seu manto pi·otect'q,r;·· 
cumpramos a promessa que lhe 
fizemos no feliz dia cm que re.,; 
cebemos este titulo que é nossa 
gloria. Ahi está a Acção Catho-· 
lica á nossa espera; cerremos fi
leiras, não regateamos sacrificlÔ~ · 
e obediencia, para um dia ex
clamarmos com São Paulo·:· 
"Sustentei o bom combate, córi~ 
summei minha carreira, guaruéi 
a fé; só me resta receber a corôa.· 
de justiça que o Senhor me dará 
naquellc dia" • 

Vespera!! 

A's seis horas da tarde, entoo.
mos Vcsperas, nellas commemo
rando a descida de Jesus da cruz 
e a instituição do Santíssimo Sa,~ 
cramento da Eucharistia. '~:';:, 

Anoitece. As sombras cobretri:- :il: 
terra. A luz eleva-se aos ·poucos 
reflectindo o esplendor do sol, 
não aquelle brilho que nos óf
fusca mas, uma doce, pura e cial-
!p,J--,.~Y).}!1.0.~~'!~d:~~:~~;ç,ç,mq, ~s:im~.!i l 

' 

() 



,.. 

• 

~õtff- In~a'r!Onit~ I 
úOI- ·uJ'.irulêhaerUrlainiSfflB 

.... ..,_=,.,,..----·-
1Jeney Sales-: 

.":A: situação ,cre,Ma ,na, ~t.v,im, :pela questão _de Da.ntzig é das Anno xn ·1 
l.ftíâi-s grave que o Vieilho Mtmdo tem atravessa.do nos ultimos 

' . 2!.!!!!!2!ECt z ... 
São Paulo, 28 de Maio de 1939 

'tew.,pos. ., 
~ ,. -~iito iha, lll:a a:-ealidade, ia mesma enscenação de Setembro de o d e d J . t 
J:1)38, .anais isso lllada signtfica. Todo o espalhafato daquella o'cca- gran e' ongresso a:(' ·uv· en· u 
Jilião ltinha .?-:ois fins: transformar em heroismo a tra.:hição da : ' ' ,, · -. 
/lilra:n~a e.-da. .Inglaterra: á Tcheco•Slovaquia, .e tornar famosas as d - l d ,;; F 
,;:::r:~;ª;f~!:c~:~i:11~~:z:g;::: ~~!ª;e::~:!:s:e:~!º_d: · I e • Ãqricula rCatho ica .e·::::: I ranra 
fl)apeol .qllla aua:s?-atr1as-faz1am_ . ~ss1gnalá~ol-o, :naquella_ occa-siao, 1 ~ _ -__ . _- .· _ Y 
.,e ós ;fa.-ctos .,e ~nfomna.çes .ipost-er1ores -confirmaram que as demo• ,..______ · 

_1Qr-acia-s ,esta,:.a:m il'e-solvida,s de ante-mãoª sacrificar os tchecos. ,-0 t d S E C d -·1· M 1· ,- _ A -~b" d p · 
~n,quella:~~fo:,: houve out:ro factor que afastou a guer~a: a ma car a e . º O a:r ea ag 1one ao rc1 .a.spo e ans , 

tconfiança tdo governo de B·enes nas demcracia·s. Conta.ndo fir• 
:mem~n:te •com· o seu a-polo, o espírito piibli-co.itêheco .sentiu-se ,per• Não é facll traçar a origem da 
,i[-ido ,,ao._ ,m:•r. sua 'I)atria ·abandona-da, -e não tEl_V:e forçe.s iJ):ara re- JAC franceza. A velha A.C.J.F:. 

- - , fun.dada pelo grande Albert dé 

tes congressistas estiveram as 
bençãos do Santo Padre, o aco
lhimento carinhoso dos patiseien
ses, a!Jém do enthusiasmo de to
dos os catholicos do mundo. 

A SESSÃO DE SEXTA-FEIRA, 
RECEPÇÃO NO I-IOTEL DE 

VILLE 

Catholica, em rarís. Não ignora 
o Summo Pontlfice que, entre 
os movimentos especializados de 
·que se honra a Acção Catholica: -~st1r.. . , · Mtin em 1886, preparou o terreno 

-Com a ,Jição:da experiencia a Polopia prefi3,ra.-se ,para a guerra 
confiando em tSi mesma, a-cLma de tudo, ·e :preparando o .enthu- .para a futura associação. Nella 
siasmo ;na<:Jone.1 pa~·a todos os ,sacrificiós. Alóm disso já não é vamosF e~~ont~ar, em i1928

te, Ja- Houve Communhão Geral de 
A municipalidade parisiense 

promoveu uma recepção aos con
gressistas. Os jacistas dirigentes, 
em grande numero, foram recebi
dos, na sala de festas, official
mente, pelo Conselho Municipal 
prefeito do Sena. Achavam-se 
presentes s. Em. o sr. Cardeal 
Verdier, S. E. Revma. o sr. Valerio 
vaqeri, nuncio apostolico, diver
rros bispos ~ pessoas de destaque 

Franceza, a J.A.C. occupa um ltl•: 
gc.r de destaque e merito, de ex-' 
cepcional encórajamento. Este: . - · · · . : ques er..., - como pres deu de todos os congressistas na Igreja JlOSLVel a Chamberlam :iogar tanto com o ·espe,ct-ro da guerra, _ '

1 
• ri 

1 
. t 

!POi-s o ipovo inglez já -está habitua-do á idéa, e ·não se apavo!'.a,ria •11_..iz ad coPamm slslaol ag tecofa edspec1a- de Sain -Sulpice, tendo, ao Evan
,;:om a mesma facilidad;i, a a. .:ª e,amen un aram- gel.ho, fallado S. Excia. Revma. 
· :A.-ssi.m a. Euro_pa marcha com :muito mais decislío 1)0,~a. a he- se a Umao Catbolica de Fran- Monsenhor Gaudron, bispo de 

ça Agricola, os Estudos Agrico- Evreux. 

Congresso que celebra o X anil.i-l 
versario_ de sua fundaçlfo préJ 
tende, sobretudo, de!I).Qnstrar, por, 
sua amplitude e fervor, a vonta...i " 
de desses jovens camponezes, de 
França, em trazer a Nosso Se• 
nhor Jesus Christo todos seus ir• 
mãos de trabalho. 

lC!l.tombe., 
~ porém, <11os ulümos acontec1-mentos, uma 

.teres.sani:.e,: 
caracteristica in- las por Corresi2onctencia (E.A.C.) A s~'>SÃO DE l.i:STUDOS NO 

e todo um movimento no mesmo 
sentido da futura J.A.C. l PALA.IS DES SPORTS 

O ReJch ~ão ·está -~::-.:s :ameaçando tanto -ii, Polonia ,por causa 
~e Dantzig, H_a,bi1111ente a Cidade Livre foi invadida por tropas 
.ride (}ssalto ,e gua-rdas ,elas S. S. nazi-stas, e é entre ena ,e a Po!onia 
iqllla--.!ll;lrgem os i-ncj<lentes. O Reich .prepara a an-nexação de Dant
~zig •Sl!-m um ge&tp -~e.u, ma-s figurando como um gesto livre do Se
;lll.ad.o ,-daqueUa ddade. .,,.,, 

_'l;'alvez essa táth:a tenha um fi.m ma-chiavelico 10 .remoto, que 
. seria, uma vez tomada tal resolução, apresentar os factos con

iSUp:t'~ados. Então, -se 1a Polonia quizesse impedil-o, teria que agir. 
,;E '·~tia apresentada como a -aggressora ;por Hitler e Chamberlain, 
J!Para o fiip. de não ser o caso compt1ethendido ·nas gafatntia.s dadas 
iiÍ- Polonia pela Ing,1-a:terra e ·a Flrança. Não 1I1os -admira-ria mes
\lmo·.·•se :ai -~ue!'ra fosse ,exclusiva-mente entre e. Polonla -e Dantzlg. 
!:E q)l\3 nesta, milagrosamepté -surgl-ssem m1J:ha:f~S e m1lhares de 

•fj&olq;_!l;dos ,para v_encer a Polorrla, ante o olhar fndifferente das de
'mloc-x,acia~. :.;?arque n'a.da. 1I1os 'Pó4"!l mais e.-dmirar ,na polltlca. eu
;ropéllo-'do:s nossos dia:s. E ,o ulti-mo di·sctM\so d_, Chamberiain, re
tto~a:ndo ;-ap "a.pa.zi_gu~mei:ito'' e ·,pl1€1tendendo ,recol).hecer a ánne
l:x'.ã.ção da :.Bohemr"-' e· ~a Moravia jmit:!fieJ:1, l_y.,t.çdr13,mente !Jll!tia ne-
~ros 1prognostico.s. 

E§1á na- -~:tr{J.eníina o 
g:ra.nde conf e1rencista 

.Padre .Labúru 
- '.>.;. 

O .Blew,mo. !¾). 
Labúru s:. J., · 
!l'ronun,clou a 4 
do corrente·, na, 
Aca-demia. Na-· 
,clonai de Me
dicina de Bue-1 
nos Aires, umà 
notav:el conf.e-: 
r•,ncia ,sobre '.'O 

thema: "Cor
relação psyscho-
somatica". 1 

O sa.bio sacerdote foi apresen
'tado pelo professor dr .. Mariano 
~- Castex. 

' ·ps:v-chi_co -e -,,•1ce-vers~ dllfflitran-
do a. ,th-ese -com exemplos da::,. 
ris-s!mos. 

Terrom1:\-nll,o sua brtlllantie1 ox
posiçráQ, o Rev:m9.. Pe_, Labúru 
dec!wou que-: "Mão lJ,a,sta o es
t-u<io _da ~syc-hologt'a para ~s 
psychi-à!l.,·as, -po-le, como mufto 
bem disse Bleuler. uma :i?sy
chiatrii'- -/i10m P-sychoJogia é co
mo un?e.,iPath<Jlo,g-la .sem Phy-sio
logla, vi<.t<> que a_. P.sychologia 
é 1nd-is,uen-savtc-l a todo -medico 
que q11izer ,ex-sreer Rua :profis
são -com a dignidade que ;r-eque
Q'em seus enfermos". E acrt~s
centou: "A ,psy,chologi:a tem -seus 

OOM A PALAVRA O REVMO. methoaos stproprlos d-e dnvest!ga-
! J>e. LABOitlJ , çãQ, :_tent :sua -real!-dade object!

va, .e corno t~do. sciencia., não 
·t.nic;!ando <Sua conferenc1,a,, o depende d.e <ioircepções '!>l·econ

Ulustre filho de Santo' Ignacio Of'b1d-a.s. -e sim de :factos obje
dé Loyol,a manifestou a sua ctivos e reaes. E a Psychologia 
iemoçilo -por occupar, naque!le ·m;>il-c;t é u-ma· ;psychotog1(!. -air
!fÍ'Í,ómemto, perante aquella. sele: ;pi!-eada; -donde ·tem que ser -bem 
~ a5l!lstencla, a cathedra da e -previamente conhecida o. Psy
::A.ea,de1µfo. Nacional de Mediei- . e)lolog!a Norm:.l, ,pare ,poder ser 
;V¼ prç,sseguindo, disse que oc- ·-a'ppti-cada -com a:esulta.dos rposi- ; 
;~upa.r a oathedra: ,era -su:a nus- ·•ti"(OS'' _ 
!São, mi-ssão r;de ( obedlenç~;i. .e de :A,chavail_l.•se ip11esentes o ,ex-- ! 

1~9CS-çã9. E11tão o Revin9. Pe. -ministro da-s Relações Exterlo• 
·t,iabúru agradece :as · pale.-v.ras -res da. ~rgentina, o d-r. Se.ave~ 
, dQ d:r. •Cas'te.x: 0 e --a ,presenç11- ;-d.e' ,qra 4mà..s, o Revmo.. P~. Po
~o _ eu11a ·''ª'1'1li!!~!enci11.. glia, 11e!tor do Collegio Salva,,· . 
. -~9<)m&Çl).niÜi ,.,ll,i-#.~rte.r sobre dór, ó' ministro J.,".i Obras PU'.·' 
,o :thema pró~O'S§g, -0 ora<tor ,,tro.- ,bÍtcas. _mewpros da. Aca!iem11l. 
/it~µ, p_r.i_ll!eii'aimente, das 1n- <il Medicln~ 9_ OJ,l1i,r~s ,persona.U· 
!fl_uenc~s <do -s.o?tico .sobr.e o da.d~. 

Fina:lmenti:> a 17 de março at? !'residiu -~°'- r.:-... .,,si.i,o s_. Em, p 

Esf<I Pffi;9re.sco Mm,P.anario encontra-ee situa'- ·-_. · J.A.0.. Este Importante sector dii 'Acç'áà OaUto-
do nas I))'oltimic,a«~ ile Vfohy, a. famosa cstat;tio Jica vem oppor a un1oa barreira rllll,lmente i!l• 
® aguas da Fi:i:i,~ça. W :!U11 -~to caracteri:rtico transponível á, acção dos CQllltmIUllliM. (!ne ma-
de pah!apm llfuil' frizn~:- E'vi:>ca as tradições " • · , 

_ ~ti-seéulares #&S catn!li~pezes daquelle Pl!>lz, to teem procurado deiagrçtír a (!lasse dos tra.-
:: tl114lições essas que, t,()fl.:ji,~s á sombra- do cá. balha-cfores do campo 'e dà9 oll'htll<111 M terra je 

0

ffi(llicismo, são def~tilrui vigorosamente pela S. Luis· e J.oanna; d'Ato. 

Já é visivelmente abençoado 
pelo ceu este apostolado. Com ef• 
feito, é rude o traball10 de em ... 
prehender tal obra de r~paração 
espiritual dos campcs, organ1• 
zando um movimento destina.do a 
abraçar os diversos membros-que 

. comp6cm o meio rural, para re1i .. 
nlr tcdos sob o plano superior 
da ca,l'ldade cathol!ca e da, Acção 
()atholica. Quem pretenderá qµe 
esta grande sementeira não tenha 
já feito nascer uma maraVilho .. 
sa colheita, depois de se percy .. 
ber qoo csWs legiões ruraes par
tem ~ toaáa as dioceses sob 8.3 
bençãos dlt r;eu.s Pastores? Como 
hão nos vl.rl_a ao espírito _ a. pl}Ia,, 
vra do Evangélho, c,ontemplando 
esta Juventude Agrar1a Catbol1-
ca e seti ratno fe!ll1h1no conge-
1:l.ere, que juntos attingem quasi 
Ulli1 ter.ço das pàrocllla.s ruraes de 
·h·anç.a~ "Le-vate ocul_os vestros, 
et vjcmre reg1ones, qu1a albae 
sttnt jan:i a.d messemi" 

'°"_Ê deste .llllagn!fico balanço não 
pode . o &beràno Pontiflce deixar 
de regostfai,r no Senhor e. nutrir 
, ainda , ~de- esJ?erançá, pari!, , o· 
-f~ro:. Porqüéa J.A:q; está. em 
~arch~· ,e se~ ·éongresso,. _q4e~--as-' ·" 
i;tgnala uma prim~a e gJ.oi-iosa'. · 
etapa, quer: ser antes de· ttido uin ' 
ponto de partida parà, novas 6 

frreslstive!s congu1stas. o Santo 
::>adre conhece e aprecia o the• 
zouro de tradições c_atholicas, _ das 
quaes pode glorificar-se, conio 
bello tituló de_ nobreza, a classe 
camponeza de França. Elle <:O• 
nhece o zelo 1ncansavel que ani .. 
.ma seus chefes, o esplrlto sobre
natural de que sua organisação 
quer estar essencialmente impre
gnada. Tambem, não Nos é mais 
necei,sario cha;maI-os a pez:seve .. 
rttt' ~ vida de 1nt.en(!a forma .. 
ç!io ~ligiosa que, ~gundo expres .. 
~o ~ justa, é a propr1a alma' 
do ~..0&.9lado, ~spir!tua.lmente 
egu;,;~aoi;, como aquelles solda.
(133 de Chr1sto de que nos fali~ 
W9 l'.a-ul~, "'9~s ;ove~ campo- · 
pcrees ~-r~o á aJ.tvra de enfren
~!'~ VJ&~iqsamente, as grandes · 
~ueztãfs que · ce apresentarão á 

. sua CGruic,1encia de homens e ca
t~o~iços, #3, c;te assu_m-w as respon
a.~mmiades flUe aeompanham a; 
Hda · .f.amlll,ar, etv!k é profisslo-
1_1~1, on&§, para a. saude e fellci-
rlff ,;e do indivú;juo e da sociedade. 
& ~van~~U10 dev!J impôl.' o Jugo 
Süaye, da lej evangellca de Vel'• 
dadti ª oandade, de justiça Q 
paij, 

• ~!!i!=il são, ,nortanto, JtS substan1 

ÇiM!j C6ll/'i~fo:ções, taes são a! 
fortes ra~'l4ções que o Congres~ 
S9 J~tal(i:ii fia J.A.c. terá a ale
~ia. .d? re~!s.trar. O santo Pa,dre; 

l).929, lJQf !lma. reunião de dlrl~ !.cardeal Gerlier. C?mPtiJécetain: mt munt<iil:1~.J-ld~ de Parts.. ~. 1>e alegJ-~ g.e qmi Vossa, Emtnen. 
·:gentes agrl.coI~ W,esicll(ia pOF Ja- 8 arcebisPoS, 16 blSpOS, 2~ pen;i,w. llJXC~; ~k\l,1~% m;lssiere, S8G,fgtà- C,!a, ,eunmt1g um grt\,llde nume• 
! qt/,~S Ferté foi';'~ia<fu/a Juventu- , i,ores, 29 deputado$, 28 ditlgen:.:: rlo (1() Cf~@J~ ~Ul).jOlpa,1 pro- fl) cfe cardeaes, ar~ispos e biS• 
/de Agrioo.Ia. CathóUca. tes ruraes, 13 generaes, repreS!ln• ~unclou ~..it~ o dfsourso de re- pos fFancses, Po~ tralismittir a 
:: os restdtado1{m-andlosos appa- tantes de 15 naçõeB ca.tholicas. Çépt;'\l-6: fawª· tll:trihem o sr, pra- essa a:rdel'lte juventude rural a 
:-r~r.am logo, é" 9s jOl)istas, per- Fallaram P11µ're Lam~ri. pre• f1Jitó. MhHiil Ville'.9', Benção APostolica que Elle lhe 
féitámlente rormàdos como catho- siçiente nacional e prePiiradôl' Rouve à.mãa i?ntrà sessao no envia de. todo coração, e mUito 
11cos e cidadãos exemplares, eram do Congresso; Roger Galas que Velodromo de Hiyer, 11- que eçm- especialmente, ao caro Presiden .. 

, !'~_clamados para d!rectores de tratou do doloroso problema do pareçe,!'a,m, t5, POO Jocistas. te nacional, ao excellente Capel-... 
cooperativas, para · conselheiros despovoamento do campo; ·Emi1e 1áo geral, a todos ~pellães e di• 
mun1cipaes, "maires" etc. couset, presidente federal da O SIUJRET;\BIO _DE ESTADO rigentes federa.es e locaes, como 

Nord - Hagebrouck, que tratou DA ~/lN'l'A SE' ;ESC~EVEU 80_ penhor de infaillvel e sobrena-
0 CONGRESSO DESTE ANNO da condição material da vida ru- 0 0 tT.U"al progresso. Sou muito fel!Z 0Nf,REij$<;) DA J.A.C,_ · ir 

ral; Jean Terzend, presidente fê- em cumpr · uma, tão nobre e 
Celebrando seu Congresso jubi- dera1 da Isére, falou sobre a le- Q jon,.al "L~ Croix" de 21-4 a.gradavel missão junto a vossâ 

de Paris e por M. Acfülle Villey, glslação social e a vida nos cam- u1Umo .~r,i,nsoreve um<> ca'"",: de Eminencia, a quem eu peço re-
P ..., "' L"" cebe1!, COm 0$ meus VOt0S e Cum .. 

_.lar, por occorrer neste anno seu' pos; Tulle Lerouxel trata, <lo pro- l;l, i!Jqi. o pardeal Mag!ione ao car- prtm.entos pessoaes para esta que-

1_10.º anniversario, consegulo a blema feminino no campo;·"·das deal ~rcebisl:19 cl,e Paris, pela qual rida' jnV'entude da qua~ eu pou .. 
,· .J,A.C reunir em Paris, no :Falais /3, santidade '0ençôa, e encora-· 
! ~ SPorts, 25 . 000 jac1stas. Est!- resPonsab!lidades da mulher, de li\ 01, im>motoreii p.o Gimgresso do de apreciar os singulares merl-
::11eram presentes a esse congresso seu trabalho e situação nos cam- :x; p.pmversario da_ J,A,C, _ tos, ~ llomenagem de_ profund0t 

il . . e corcttai. respeito, com__ · o q_ uai. Jub ar, ·6 cardeaes, o nunc10 pos; finalmente Jean Gravie_r, O texto_ da carta é o_ segu1n~ • em lhe beijando as mãos, sou de 
apostol!co, 40 arcebispos e bis- analysa os fins, da ;r.A.C., seµs te: "S. _Santidade yê com ·pater- Vossa Eminencia Reverendlssi .. 
pos, i. ministro, innumeros par- , 

1
,nal. satisf~ção que. Vossa Emi- ma· 0 ·mais fiel., ,devota.do servi•, 

lamentares, representantes e di- alltos proPosl_tos; a- sua lµcta con- 'nencia se_ proPoz ·P_ residir __ proxi- " · 
- dor -em Nosso , Senhor". rigentes · dEi , ~ grande numero tra o desequilibrio· social. e a sal- mamente ó pr!µiei,ro - Congresso " 

.• ~.- ~~9ci~~ães ~~~~polas. C,?~ ·es •. ~aã~ 9.ue ella, ~J.lre§WJ.t,1!,, . .. · J«i..ci.QlU'i! .. El-!t. iH;y~~~~ ·-,AW~~' ~ 9~~-~ Ml'i~ 
.. , / 

/• 

.. i'. 

,i 
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·, 
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. ~- ~-·c1e··~~s ãt,ptâü-
,: i ~ifueié:'.:~ :~~tedade c1e a S - e I s 
.t,1edieili~ e cff:~i1ii do ~~ ,;ie '·<:attas t/Jesto1'aes dos Exmos. Revmos. Srs. Bispos de ·· ragança e filQ . ;ir D 
"'a· neiro, .;;.'Tr~ .. ·~ .. ' n"'. <> .. ' medlán_te tal ~o te modo para realizar na. pratr• 
'"' »w+ ' "I I A das leis geraes que ella. promul- clesiastica vale como e na . ~,.,,po·s·t .. ~0 · •t·1_·u· .. ·.·.t. re·.·.s. cientista ctr. · os ..,,...,_os,...,., Revd-os. Srs. D. ro Ooncilio Plenar o Latino me- f util para a, =r• 
-- .. ~ ~ "' ..,,Am ,... . d lhe pelo home_m que a possue. ca um es orço .. -Carlos Fei'nati,li~% que o sr. mi- Gastão Liberal Pinto e D. José ricano, em ~ma, em 1899, cui- gou em virtude do po er quetol Com o decalogo e com a pala- feição do li.oni.em, que é precisa-
llistro d.a. E4tic~~i;> .... ~ .. Sau~e! to- Maurlcio da Roohi, respectiva- daram os Srs. Bispos brasileiros conferiu o seu Divino Apos_ ;: vra evangelica, Deus deu ao mun- menta o fim da Igreja, 
· ... e medid"'.; ten'••.:n··t ... ·,.· · a. ev-1•:,,_ r a mente Blspos »·ioce•"nos de são de realizar um Concilio Nacional. "o que ligares na terra sera • b á I . ju 
..., "" u,, "" ""' - li do a lei da santificação e da sal- E ainda ca e greJa uma • t)l'Opaga1;1da ~~- rajlili>, de . é(ou- Carlos e Bragança, publicaram Sendo, entretanto, i~po~ivel ~- gado no céu, o que des gadr~~ na va"&"' das almas. Foi a. JrgrcJa risdl9çãÓ sobre os fieis, caso con•. 

· ,,._ nh id s duas belJas Pastoraes d1'rigidas a ' quella occasião a reahzaçao de tao terra no céu será desliga O • ...-- ffº 
·trinas espiritâs::·· Siw co ec 

O 

-•~""-· Catholica institulda para exe- trario a lei divina seria ine 1caz OS =ales prod··..._,.o·s_pe ·· 10 espi- seus Di'ocesanos. grande emprehendimento, pro- Tem a autoridade ec<:1.,....,..,,ica ·t• N . 
..... """"' t ,.._.__ cutar e applicar essa lei; cilsse o em seu aspecto posi ,vo. ÇCCSSI• ti A Pastoral do Exmo, Revdmo. cu. rou nosso Episcopado supprir uma origem dlrectamen e .uv...... . .. 

rltismo, qµ;e, ~om suas pra cas eia Uz d O tm verdade, todo poder tem ort- divino Redemptor aos Apostolas: ta. a . Igreja proteger a lei. drvma; 
bharlatanescas;:.-·09~tribw: la~g~!'.',,, Sr. Bispo de BraJl'a:ri,;a ref:ere-~,. essa deficien . ' rea ~~m o on- d.... Deus croou o homem "Ide e ensinae a todas as nações a Fé e os costumes necessitam de 
inetl~~ PªFt .-~~~~~1t.,.t>, .:.f.~~f:~ com o brilho costumeiro á:; !':.º" r:renei:i,s P.ri. aº~an:;:::~ q::s:: t:o;· -~mtG'1v~;,, ... nue elle necessita. pa.ra. que obsenem tudo o que vosl .1 protecção efficaz. A Igreja, a 
l'O · dos a.'liett~dos. . ~i:<O 1l_? :,~m-:, ducç9.~ daqueUe l'J:eJado. ao. ,""'n., :-Jm-a.m per O ic - ' ..,..., "" .,., - "' · · mais perfeita das sociedades hu-
Pn?hel),qe, p~i~, . ~~Ô se> pei.,nit~::;; manas, justamente porque é tam-
~ q~~ p~~Uere1:1 os "de!ilt!,'Os bem divina, não pode ser priva.-
.Esp~itas" ·e mais a~da, que o da desse poder. 
·~spfrtttsmo seJa l:'r(}l)a~:jl:do P~~P:; i E' a Igreja que, partindo da 
l'adio e pela imprensa. E\~ es- · lei mosaica e da evangelica, es• 
pécir que tão oppo!tµno ap~}- clarece as cmilSciencias. pela de-
;o, prpç~dente de um(t -~~~~~~de· finição precis/t, do texto divino; 
PQm táês titulos scienti!icos, ~- é ella que determina as eidgen• 
~a açata9~.· ~~las· nossas au~1·i- cias de Deus, é ena que oos d~ 
rliildes, pórido-se .em· execução as a conhecer o alca-nce exa.cto da. 
ntedidás soliçjt~cl?,~. não . ~ó na obrigação contffia na Ie1 · qi~. 
'câpital da ~pub'iíçlJ., co~o em Manda o decalogo amar a D.ius 
iR __ q~ o territo~_.?-. d~ ~!1i~U.. sobre todas as oo.nra,s e ao pto•, 

· .,4) .. i ximo como- a iiõs mesmos, e e~tã.o;, '.Acaba . de ser cletldo. no Rio de / é a Igre;i,t que est:µ,etece praticas 
~aneiro um livreiro ·. ~Ji:r~~a'no, i piedosas; que nos ell$-i;na. com1> 
estifüelMldo narii:M,Ie;' .. :: . cid.a.ãe e . 1 amar a Deus, goa.rdando o dia, d~ 
e.ccusado de ter ·1esàdo flrtiuis na,,; j Senhor, oi:ando e ~nicipa.ndo ·d() 
cionaes > e ~1'):lgeiiaj;; O f11,cto. l sagrado banwn:~- E' a Jgre;il!, q~ 
inais I.Jnpprtai\to, ·.:i;íurém, apurad~. 1 perniitte aQ ll1Ji':mem amar a DelllJ. 
pela PQl,cfa., é"o de que, o te:-> 1 e cumpri,: a. Sua santa lei e~ 
ferido livr&o mánt:l;I:!li~ relaçíies \ qualquer tempo e lugar; é pe~Jlo 
i!stref.t,as coxn e~~s nazist~s: qllf:;: . 1 Igreja que o b.oxnem $1lfoito b 
agiam na Argentin;;i.. Est.il, ültlmâ: ' condições do meio ambiente ~"'. 
:Verificação é. de $@ª im~:r- · 

1 

de cumprir coni força e srut:vi.: 
tancia. Jllxlstirã» Cl!Piões :n~mtas. · dade a lei que sailva. e liberta lt' 
apenas na .Argeritinà.'? !¼Sumir.::: i creatura da:s pab:í)es que 'ca,:qsarii; 
=,e-ão suas lictivi®(ies em m;i.n.;. \ sua perdição. E' ella qoe $1on"'., 
ter cor;respondencia COJ1l. um l selh~ ao tomem. fugir âe ~ 
"scroc" americab.o residente no J novl' tenhç.c;:o ou perigo <i;Ue G/1 
:Brasil? Estamos· certos de que·: : n,w')s tmn:,i:Js ~'!~ t.""Jl.;,:en'i.,; ,;1~<<' 
não é assim, mas, que a · Rcçâo tormento. üa. hwua».tclad.<t. · : desses ·~gentes é U?,Uito mais pro-

.-tÍi,#qa.; d~ que se .~qe .s~pp6r •. 

~:,yr,,i~.r~~if~i\k''~'.' <, . . .• . i~tf~~'~, 
11,~~/ ' · · · · eáminho; assim temos o direito·· 

'" .. '.' ,. ., ,.· .. 

~~"'\ · de súppõr, parn, uma attitudi, l 
:e~_.:._·.~ energica contra os telementos este- u ErJircor,:,.th Ikasmâ.1.-0 reu ~110 por oco:!,ifü!o ae, ~'!marni ae rnirrsto l;~~ú,.-~:1t,;", r.:im · m:-:ia 1--on.iurc:i-i sô!emne. No proximo mc:i: 

de julho; novamente estarão reunidos. na apitai' do ·paiz, todos os Bispos br:,.:ileiros, r,:u-a o grande Concilio Nacional. 

Vê-se, po!t· a.hi, como 6 lnrule~ 
1 sa a. mate,:ia. . éie competeJ!,C:i;i, k;,ii 

r;is!atlr.:i, tia lgrcja, Sua. v:àa.; (!!idJ 
se alarga, ' indefinida.mente i)'f!Si!Ó' 
espaço e pelo tempo, pela d m:i--' 
siclade das cirownstancias e xJ«e,; 

, .j;range!ros que sub erraneamen ,. 

ir,,,; 
• > ..-.~~ 

(~~.1) 

::~il,·· 
"::«-t 

:procuram abalar os alice1·ces d.a 
~o.ssa nacionalidade. ~ 

:e: 

Pela' primeira vez acabam de 
·ser elevados ao Episcopado dois 
Sacerdotes africanos, um de Ma
dagascar, outro de Uganda. Con
tinúa, assim, o Santo Padre Pio 
XII, o trabalho iniciado por seu 
·antecessor, da organização de 
uma . hierarquia ecclesiastica nos 
paizes missionarias. Emquanto 
nações de velha civilização chris
tan se paganisam e se enclau
suram em estultos e anti-scien
tifieos preconceitos raciaes, a 
Igreja afflrma sempre a igual
dade de todos os homens peran
te Deus e não receia elevar ao 
Sacerdoclo e ao Episcopado, chi
nezes hm.dús, indo-chinezes ou 
preto;, áÍi.ndo, dessa maneir!!,, 
uma. bellissima manifestação de 
,t;ua sobre,n!!,tutal catholiciclade, 

(Conclue na 2.ª pag.) 

AO 
DESPERTAR ••• 

Obtenha bem 
estar para o 
dia todo com 

ENO :!!e 

gresso Eucharistico de Recife e 
ao · Concilio Plenario dos Bispos 
do Brasil. 

Bellissimo e profundo estudo do 
que seja o Concilio, suas func
ções e fins, e apresenta a clrcums
tancia notavel de ser concebido 
em linguagem clara e fluente, de 
modo a to1·nar accessivel a todas 
as · pessoas, conhecimentos de or
dem muito elevada. 

Houve,· assim, varias Conferen-' da familia e da sociedad~. º:ª•] co~uniquei". C~be_ portanto, á desde o inicio, um sew. ~ne)'Q 
cias, successivame:i:ite reali~das por natureza essas inst,tuiçoes 

I 
autoridade eecles1astica levar a I de actos legislativos. Eram ... pra;.;i 

e.m São Paulo (1901), Al)J)areci- requerem uma autoridade, logo sociedade por ella guiada ao fim I ticaments exigidos congressoú o-q 
da (1904), Mariana (1907), São I essa autoridade existe por von- , que lhe foi imposto. Para tanto I reuniões das autoridades ecclei lias• 
Paulo (1910), Frfüurgo (191:;); . tade divina e é de direwo natu- deve a autoridade religiosa expli- 1 ticas com 

O 
fim de dl\Tldp a- ct 

terminada esta, estava prepara-: raL E', -porém, necessario salien- car, promulgar e definir a lei di-i pensamento catholic1> em rela'Qác, 
do o Primeiro Concilio Plenario tarmos que a autoridade eccle- vina. i a.os males do tempo. Fizera.! !ll•SG 

Brasileiro pela Pastoral Oollecti- . siastica é directa, especial- A Igreja tem a missão de sal- : necessarias codificações que per
va de 1915. Varias circumstancias mente, instituída por Deus, pois var a humanidade para maior ' mittissem aos fieis um criterl.o se• 
têm, entretanto, adiado até aqui. que na palavra divina de N. S. gloria de Deus. "Ide e ensinae ... " guro diante da multiplicidade· das 
a sua realização. 1 Jesus Christo é que ella encon- disse o Diwno Fundador da Igre- tribulações terr/Jnas da, epo eha. 

· . tra sua origem. Além disso, e por l ja, portanto, explicar a lei é a de cada epoclra.. 
A AUTOR:IDADE DA IGREJA I isso mesmo, ella se differencia primeira missão da Santa Igreja A' vista Õ'estas considera:,~~ 
. profundamente da. autoridade fa_ Catholica; é ena quem trans- não é diffi:cil perceber qual seja 

A'' finalidade de todo Concilio miliar e social; ella independe! mitte e explica a . doutrina de a funcção e a natureza dos ,con• 
é leg~lar para ?s fieis, é adaptar totalmente quer da nature_za, J J: Christo. Além do ~ue, ne?es-l cilios. São reuniões onde as· au• 

0 Primeiro Concilio Plenar10 as leis da IgreJa ao costume do quer do homem, de. seus dotes m- : Sita e~Ia. promulgar leis espec1aes toridades. ecclesiasticas tomam 
1 

as 
Brasileiro é a realização de uma povo e ao tempo. Essa conces-. tellectuaes ou phys1cos, e mesmo que visam accomodar a lei geral neces

3
arias :medidas para 

800
~ mo• 

ande aspiração manifestada I são caridosa da Igreja visa a me- da santidade de quem está in-1 do Evangelho ao tempo e ao po- . 
~:sde 1900. Realizado o primei- lhor comprehensão e applicação vestido nel~. A autoridade ec- vo, o que constitue um excellen- (Conclue na 3. pa,,r.) . .., 

De ambos esses documentos ex
trahimos as notas abaixo. 

DADOS HIS'l'ORICOS 

============================~= 
Etteito~ tun~stos dolA PAZ DE CHRl1ID E' ,SEMPRE fRUCTO DA LUCU 
::divorcio na:::: ·Franca:: -----

.uetfü1' os l')aizes que aaopta
ralh o divorcio, é a França que 
m~rs tem· soffrldo com elle. Na
dá· n:ti:-lhof do que a estatistica, 
corr6b0rará · esta affirmação. 

,n,e,essan,e aassagem de ama . alfocução Pontifi(:la 

l lucta. e sem batalhas; mas uma Senhor da pae;" (Rom. XV, 331 
A homilia pron.i,mciada Pt'ilo paz conquistada atravez de uma :xvI 20; I cor. XVI, 33; Ji'illp~ 

Summo Pontifice foi divul~da ::Iucta entre a vida e a morte: IV,· 9; I Tes.s. v~ ~; II 'Tess., 
vereio, continuam alarmante- em fragmentos pela imprensa; .. "mors et víta di;ello confixere III, 16; Hebr. XIÍI, 20): mt!WJ fa-

dos insuspeitos e exactos forne. 
cidos pelo "Journal Officiel" ve
rificamos que por motivo do di-

qo~ effeitp, r!áJsumindo os 

mente a diminuir em Fran- um trecho porém não teve a a:_ i-.- ·mirando" ~ôa sequencia da.Pas~ :rendo-se ainda uma vez ecl:lo da 
da- ça os casamentos, e consequen- vulgação dos demais, por mt'lt;!s·· choaj; paz fructo da Victoria voz dos prophetas Miehea V, 5: 

vos faceis de se conjeeturarem, . ganha a preç0 de sangue porque "et erit iste pax "), accrescen tantemente, os nascimentos. De 1937 

Propõe-se em Buenos Aires 
~m.,pfJdir a$ i'rra.diações 

dada a allusão directa que ,elle EHe "·pacificou o ceu e a terra do Jesus como a nossa nlesma 
a 1938 o divorcio que era em nu- encerra, á "paz a todQ custo". com o sangue de sua cruz" (Co- paz: <vJpse est pax nostra?~ (Ef, 
mero de 17,677, augmentou para Publicando integralmente esse · loss., I, 20: "paciflcans per san- II, 14). 
18.134; os casamentos diminui- trecho e dando um resumo dos guinem crucis elus sive quae in Estas considerações Nos :pare
ram fortemente, pois que passa-l demais o ":-'°gionario" comple- terra sive quae in coe1is sunt"). cem particularmente uteis para 

ta o conhecllll.ento de seus lei- Bem razão tem, pois, São Pau- alegrar e reanimar os espl.ritos · . d.e ~Mosçou · ram de 202.811 a 200.160 e os tores sobre a admiravel homilia: lo repetindo sem descanso a con- emqua.nto é por todOs desejada, 
nascimentos que em 1937 eram I de Sua Santidade. seladora invocação ''Deus da paz, (Conclue na 4, pag.) 
em numero de 471.150 passaram • 

..a ser em numero de 466. 742. • " •-"f"';.do .uma campa-"'-· de irradiações com- 'Pax vobls é a saudação e o 
·'l, \~~ -:Moscou .ui.,.,. =m Verificados esses dados e con- augurio da paz! Preannunc!ado, 

ií:iunist.'11,'. em hespanhol, a imprensa argentina cuidou de uma cedendo na melhor das hypothe- nos seculos de espera, como o 
1Contr11, propaganda. "El Pueblo,, faz notar que a prohibição ses a sua paralização, _ quando Principe da Paz (Is. IX, 6 Prin
ifefta. á. propaganda communista se torna inefficaz diante da nava: tudo parece indicar que. os ca- ceps pacis) ; acompanhado, no 
·tactf"'n d. e ""'"'. scou, pois praticamente é impossivel impedir-se que seu nascer, pela nota angelica do 

. .... .,....,. sarnentos e os nascimentos dlmi- hymno gloria no céu a Deus e 
'sej11,m recebidas as irradiações em ondas curtas, visto o já grande nuirãQ de anno para anno - te- paz na terra aos homens de boa 
numero de;,apparelhos· que permittem captal-as. Diante· de se~ mos de considerar o numero de vontade (Lc, II, 14: Gloria in 
melhante té~hnfca dos "sovlets", sómente é possível a medida, já mortes tendendo cada vez mais, altissimis Deo et ;in terra pax ho-

. tonmda por pafzes europeus de neutralisar essa irradiação inde- 1 minibus bonae voluntatls"); o 
· · : . . tel h I a augmentar-se, e de virmos a j Divino Redemptor foi, segundo a 

sejavel; medida essa que cabe aos peritos em radio- ep on a. lamentar pelo futuro da França, ' bella Íll;<l.gem do Apostolo São 
Tratando-se assim da unica medida de resultados seguros, e1laj · . . , _ 1 Paulo, o pregoeir? e_ o portaQor 

ae torna absolutamente necessarià para evitar a penetração ·com- devido á. nefasta mstitulçao do da paz "evang~hzav1t pacem" 
,G._ta. AA -.@~ e 91.1,tws paJ.z.es ~an0•liWler.1ca~o~ .divorcl<:>,; . -(Ef •. II, 17), Nao uma· paz. sem 

=============== 

A França e o racl.smo 
O gabinete Daladier resolveu decretar meaiaas ren-aentes a 

abolir a propaganda r~cista, considerada prejudicial aos interesses 
da França, 

De dois decl"etos, constam estas medidas, dos qua.es o primeiro 
modifica a ';ropria constituição franceza. 

HayP".. necessidade "da repressão das propagandas estrangei
ras '1 

- era "necessidade nacional". 
E' preciso notar que, além dos citados decretos reprimirem 

o systema racista de propaganda protegendo financeiramente 
campanhas subversivas, elles tambem abrangem o campo doutri-
1~al•religioso, pois os terroristas, ás vezes, eram p!!.gos por esta:a.n
geiroa interessados na ruin& moral do povo :france~ 
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o LEGIONARIO tem o màxl• 
'Jno prazer em 1·eceber visitas ás 
1nstallações de sua redacção e 
officina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, por exlgencias do 
Jervl!:O, 

COMMENIANOO º 

FALTA DE RECATO 

a imprensa deve, multo natu.:' 
talmente, dar bôas informações 
!t seus leitores, deve, mesmo, 
lransmittir noticias interessantes 

-
r.... 

' Recapitulando atravez das columnas 
do LEGIONARIO os rumorosos casos da 
"Action Française", da "politique de la 
mai.n tendue", do nazismo e do "Sil
lon ", não tive em mira proporcionar 
aos leitores desta folha uma simples re
edição resumida. . • e desbotada da
quelles importantíssimos episodios da 
historia hodien:i,a. 

Disse alguem - e desde então Mr. 
de Ia Palisse e o Conselheiro Acacio 
não tem fartado de o repytil· - que a 
Historia é mestra da vida. Foi com o 
intuito de buscar junto a essa grande 
e fecunda mestra uma Iicção proveito
sa para o apostolado diario de todos 
nós, que me acerquei della nos ultimos 
artigos. Depois de ter folheado as pa
ginas mais recentes da Historia de nos
sa civilisação agonisante, vamos vei· a 
licção que ella nos dá. j 

• 
Foi muito de proposito, que colloquei 

lado a lado, nos artigos anteriores, cor
rentes da exLrcma direita e da extrema. 
esquerda. Ao merios theoricaménte, a 
Action Française e a "politique de la 
main tendue" estão em diametral op• 

l,)osição uma á outra. Tambem o na
zismo e a "politique de la main ten
due" estão, cm apparencia, nos dois 
polos oppostos, do pensamento politico 
moderno. No emta.nto, se investigarmos 
com attenção as causas pelas quaes nu
merosos catholicos de cultura e discer• ' 

nimento se deixaram transviar quer em 
um quer em outro polo, a ponto de to
car ás raias da apostasia, veremos que 
a identidade entre ellas é a mais abso
luta. Este facto não póde deixar de 
impressionar. 

Em ultima analyse, tanto em un: 
quanto em outro extremo, os erros fo• 

ram causados por adhesões excessiva.-
mente precipitadas e ard_orosas. Taes 
a.dhesões, apresentadas embora como 
meios aptos a trazer as massas ao gre• 
mio da Igreja, não tiveram outra con-
sequencia, s!nã.o arrastar para foi-a do 
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nostalgias se transformam em tentação. Z·. que o mundo detesta. E a prudencia 
E, finalmente, essa tentação se trnns- · 
forma no proposito de adherir nova
mente - comquanto em pa,·te e sob a 
capa do apostolado - áquillo a que, ~ -
outr'ora, em uril santo dia de fervor,'. 
se renunciou. 

Conta a Sagrada Escriptura que os 
hebreus viviam, no Egypto. gemendo 
sob o guante da escravidão. Guiados 
pela mão do Senhor, fug·iram cm de
manda da Terra da Promissão. No ca
minho dessa Terra, entretanto, havia 
um deserto a atravessar. A sêde e a 

1 
fome apertaram. E com isto nasceu nos 
hebreus a saudade das cebolas que co
miam quando escravos no Egypto. E 

que o mundo applaudc é uma pruden• , 
eia detestada pelo Espírito Santo. 

Mas o nosso catholico saudoso das 
cebolas do Egypto não pensa assim. O 
mundo o applaudiu? Então elle está 
conquistando o mundo para Deus. Nos
so Senhor, entretanto, conquistou o 
Mundo -mas foi crucificado pelos ini
migos de Sua doutrina. E nós quere
mos os applausos dos inimigos de nos
sa doutrina! E chegamos a crear em. 
nossa imaginação toda uma orientação 
de apostolado especial... para receber 
os applausos dos inimigos ela Igreja 1 

Oh adllesite ! Oh trer:ienda ma,nia de· 
adherirf 1 

afinal acabaram com saudades da pro• ,~~ _ • 
pria escravidão, por causa das cebo- , ! Mas, infelizmente, essa,' mániâ úúO' 

[as .. , assalta apenas os convertidos, mas os 
Quantos de nós, depois de termos que nasceram no gremio da Igreja e 

rompido com tudo, sentimos saudades 
,,. de certos gosos e dos prazeres materiaes 

e moraes e, por· causa destas sauclades, 
acabamos sentindo saudades da escra
vidão em que nos retinha o demonio? 

A mulher de Loth abandonou Sodo
ma, a cidade do peccado. No caminho, 
porém, · teve saudades da sua patria 
maldita, e voltou-se para traz, afim de 
a ver n1ais uma vez. E transformou
se em estatua. de sal. . , 
. Quantas ~statuas de sal se encon

tram boje entre nósl .. , 
Essa phase de crise espiritual tem 

um lema: "não é tanto assim"; e uma 
pseudo-virtude: a moderação. 

Outr"ora. o catholico A ou B rompeu 

Pllnio OORR2A BH OLIVEIRA 

.IDBESf TE 

del!e nunca se apartaram. Porque é el•, 
la uma tentação que circunda, "sicut 

' .,. 
leo rug"iens", a todos nós. '< :-

Tambem o filho prodigo quiz adhe.;' ,, 

rir ao mundo, Estava elle na casa pa
terna.. lV!as a meiguice do pae; o con• 
forto do lar, a tranquillidade da vida 
domestica, já não tinham pam elle 
attractivos, \ 

' Sua imag!n~ção ;,onhava com mara- '! 
vilhas distantes. A perversão de seus 
sentimentds era tal, que ella não per• 
cebia a felicidade que De1.1s derramára 
em torno de'lle, e ardia em anceios pe• 
los prazeres corruptos, longe dos quaes 
Deus o fizera nascer. 

Diz a Escriptura: "porque amaste a1 

virtude e odiaste a iniquidade, o teu 
Deus te ungiu com o oleo da alegria". 

Com o filho prodlgQ, essa phrase se 
applica, mas ás avessas. No fundo, elle 
sbonecia a virtude e começava a amar 
a iniquidade. Na casa paterna, o que 
lhe parecia tedioso era o ambiente de 
virtude que alli existia, que exacerba
va os appetites desgovernados que ru• 
giam dentro delle. E o que o seduzia 
na cidade longinqua. era. o ambiente -

com tudo. Ma.is tarde, começou a achar pestilencial no qual seus ·appetites desre-

CONTI, 

NUAÇÃO. 

DA l."· 

ij\ noticia de que saéerttot'ês ·câ;., 
tholicos hespanhoés estariam fa-i 
Zéndo propaganda em Porto Ri•, 
co, a favor da restauração da' 
hegemonia hespanhola naquella 
ilha, é mais un1a das muitas bal-. 
!elas attribuidas á Igreja · e a,· 

se·us ministros. Em todos os luga
res attribuem-se aos sacerdotes: 
attitudes pol!ticas que elles não. 
tomam, mas com as quaes se: 
procura incompatibilisar as po-l 
pülações com a Igreja. O mesmo'; 
facto se observa entre nós, on..:t 

• de certa impr~sa tem procurado,' 
colfocar os sacerdotes ei,trangei
ros em uma situação desfavoru
vél aos olJ-Jos do publico. 

Seria,_ aliás, muito louvavel q~1e 
tal publicidade, µilltíl para uma. 
sadia naclona'l!mçã9 do povo, re1;~, 
::;!!~~,;, quanto antes. Se ha abu.--' 
sos, porque não os denunciai- de
vidamente documentados, ás au~ 
toridades Ecclesiasticas, em Iu ... 
gar" de os transformar· em pre, 
texto para pasquinadas? 

• Os jornaes desta C::tpital noti, 
ciaram que se installará numa 
das igrejas do Rio de Jat).eiro, 
em uma gruta de Nossa Senhora. 
de Lourdes, um reservatorio co11-
tendo agua procedente do filmo-. 
so Santuario francez. Estamos· 
habilitados a confirmar a noti
cia, acrescentando que o reserva
tor!o conterá 4 mil litros de 
agua, não sendo, porém, destina
da a agua ao uso dos He!c. 

A importação desta agua tém 
um caracter piedosamente evoca• 
tivo, como o de quaesquer obje
ctos trazidos da cidade de Lolll·"\ 
des. 

· ,. f3 curiosas. E' este o seu papel. gremio esses afoitos adhesistas. Fra• que realmente as coisas que abandon~- grados encontra.riam pasto abundante. E, 
~~-, _· .. -,,,,,. e _,_ E;ntretan~q, o )o_ i:n_a._ 1 tem, uma
:;r;i:• • , ~ · ·•dffl'us1to·"edónn~líii1dó "t>or to · 

. . • dos, creànças,. velhos, homens e 
ca,m}tUtior, n~o ser19:c.PO~ V~!Ji:i,(\_'_'~~--8.Wf ·_.m_1 M_· ___ 1~_s __ , .'.'não_ ta __ nto __ 1i1,mil~_. . com_o_. -~!e_ .. ª. Jl).OU _ a, lniquidáde e 13_ e 

.,,'é 'tio,tiÍt~iift~fs11iê~~-:c~;;". _ . li~ .; ·'.· Exl(éli~rlil~U~kif;;'l<,i''.:hebrê~t~ c1e::"- 'li.b6tiiffii"ú~1'1ãt vlrtticÍe;: Dôus:;kz7õho\réf 
em divei·sos sectores da opinião, sendo ser~ •. começou a · parecer que a escra. sobre· elle' o oleo n~gro. da mais ~xtre., mulheres. Ora, da.hi resulta. uma 

grande responsablli.dade: . ha as
~umptos innocuos e assumptos re
servados; destes ultimos a im
prensa não póde utilisar-se senão 
.com grande criterio, moderação, 
e, especialmente, grande cuidado. 
;Este é um principio fundamen
tal de ethica jornalistica. 

Infelizmente não pensa assim 
'º "Diario da Noite". Levado pe
lo sensa.cional.lismo, fez o maior 
alarde sobre certo facto- extraor
.dlnario que se passou em Lima, 
em Que é protagonista. uma· -t:rean
.ça de cinco ,aúnos. E' facil de 
prever a influencia nociva que .se
melhante notlcia, acompanha'da 
de grande cliché, irá produzir no 
espirita da infancia exactamente 
por causa da ingenuidade que a 
~racterisa. 

Dir-se-â que a noticia é scien
·unca. Em primeiro logar, nem 
tudo o que é scientifico póde ser 
dito ,a todo o mundo, porque as 
coisas não deixam de ser a que 
5ão, pelo facto de serem estuda
'das scientificamente. Depois, a 
mesma noticia poderia ser per
feitamente apresentada com dis
t)reção, em termos velados, só 
.comprehensiveis aos scientistas, 
:.pu pessoas amadurecidas. 

Além do mais, o menos que o 
"Diario" teve em vista, aó pu
blicar, foi o interesse scientifico. 
Quantos de seus leitores serão 
medicos? E nem se fale em vul
garfsa.-,:10 da sciencia. Que bem 1· 

· J.ióde Lazrr ao progresso da hu
manidade l', divulgaçfo de fac
tos como o que se pa;;~ou cm 
Lima? 

O que se teve em vista, isto 
,!lim, foi da,· um alimento pi-. 
cante á sensuo.iidade grosseira e : 
toçal que an::lu csprolhadu por 1 
ahi. Hoje, a ·_· sc-ien<;ia" não pas
sa. muita8 vezes, de t:llta de ver
gonha, pt:ra falta dt- , crgonha. 1 

' 

:inuteis, para os prevenir, as admoes
tações paternaes da Hierarchia. Eccle
siastica. 

Nisto, reside a nota do supremo ab-
surdo. Se essas adhesões eram dadas 

com intuitos de apostolado, como fo
ram realisadas em contravenção da 
Hierarchia ou ao menos - quando a 
Hierarchia não se manifestava expres
samente do espirito da propria 
Ig-rej~? ., 

e 
A primeira observação é que essa cu• 

riosa mania de adherir não é inspira• 
da em puros motivos de apostolado. 

O catholico, no Baptismo, rompe com 
o mundo, o demonio e a carne, com 
Satanaz, suas pompas e suas obras, 
para seguir os caminhos de Nosso se
nhor Jesus Christo. Acontece, entre
tanto, que, muito frequentemente, estes 

caminhos apresentam trechos de !tine
rarios penosos a percorrer, e levam o 
viandante a passàr por planicies aridas 
e pedregosas. Começa, então, a latejar 
um sentimento novo, no espirito do ca• 

::> 
tholico. As saudades dos confortos dei-
xados, da popularidade immolada, das 
relações sacrificadas, da consideração 
social calcada aos pés, do dinheiro a: 
que ellc renunciou qul!,ndo renunciou ás 
gordas negociatas do commercio hod!er-
no, começam a despontar. A principio, 
são . simples nostalgias. Depois, estas 

vidão não! era tão má · assim, uma vez 
que proporcionava a deglutição como
da de numerosas cebolas. 

Os hebreus quizeram apostatar por 
cebolas. Nós temos a tentação de sor
rir diante disto. E, no emtanto, quan-
to$, d'entre nós, apostatam, não por ce
bo'las. . • mas por causa de elogios e 
sorrisos! 

Ouvimos um bel!o dia um elogio á 
nossa tibieza. E' um inimigo da Fé que 
proclama que nós somos "muito mo
derados, muito criteriosos, muito escla
recidos". E depois conclue emphat!ca-
mente: "se fossem assim todos os ca-
tholicos ... l" 

Os judeus não consideraram a Nosso 
Senhor "muito moderado, criterioso e 

esclarecido", comquanto Elle fosse o 
proprio Deus, e a sede de toda a sa-
bedoria e de toda a bondade. "Et cru-
cifixerunt eum", exactamente por isto. 
Os pagfios não acharam "moderados, 
criteriosos, esclarecidos", os apostolos e 
os catholicos das catacumbas, comquan-
·to elles realmente o fossem. Como em 
nossos dias o sr. Hitler ou o sr. Stalin 
não acham a Igreja nem "moderada", 
nem "criteriosa", nem "esclarecida". 
E entretanto no melo da babel do mun
do moderno ella é o unico refugio do 
bom senso e da moderação. 

E' que a: prudencia que vem da ac• 
ção da graça em nós é uma prudenc!a 

·. ·-·~ 
ma amargura. 

Quantos são esses filhos prodigos, ho
je em dia! Filhos da luz, elles não 
amam entretanto, a Fé, e por isto são 
frouxos na defesa dos verdade1ros prin-
cipios catholicos. Frouxos na virtude, 
elles sorriem com facilidade ao vicio, 
ou ás situações equivocas em que, não 
se sabe distinguir o vicio da virtude, a. 
tal ponto aquella se apresenta com os 
ares desta e esta com os ares daquella. 

E comcçain a achar "qi:;e é preciso 
não ser tão severo assim", ou "que é 
p1·eciso ser prudente, · ser criterioso, ser 
cordato". O mundo os aprecia, o mun
do os app1aude, o mundo os louva. El-
les estão certos de que estão trazendo 
o mundo a Christo, comquanto sua 
consciencia lhes diga que elles estão, na 
realidade, trilhando um caminho perl-
goso. 

Mas assim mesmo elies persistem nas 
veredas erroneas, e, para abafar a voz 
da propria consciencia, chamam de ran
çosos e retrog-rados os que não descem, 
com elles, pelo abysmo abaixo • 

Estes filhos prodig'os tambem sEo 
adhesistas. Adherir é com elles. Elle.s 
estão de accordo com tudo, cedem em 
tudo, fecham os olhos a tudo. Até que, 
em um dia que será de sa'lvação para 
suas almas, elles provem o oleo da· 
amargura, que fez o filho prod!go vo1-! 

·' 
tar á casa paterna.,., 

CATHOLIC.OS 

A Peregrinação 
annual a Fatima 

Noticia o ultimo numero do
"Santuario da Appareclda" que, 
"a peregrinação annual ao San
tuario de N. s. do Rosa.rio de Fá ... , 
'tima reuniu mais de 100.000 pe,.' 
regrinos de todo o paiz que re, 
zavam fervorosamente, imploran ... 
do a, paz para o mundo. Os pe-, 
regrinos, acompanhados dos ,pá•; 
rochos das alc1elas, ,procurava.mi 
os locaes donde melhor -pudessem 
assistir · ás ·procissões· outros• 
cumprindo promessa.s, ;ubiam cte,j 
r9.stos os deg1,9,us da basillca,.1 
dentro da qual 50 -sacerdotes ou•. 
viam as confissões e distributamj 
a santa communhiio. 

Entre os peregrinos encontra". 
vam.se o sr. arcebispo de :évora, 
os srs. bispos de Leiria, do Algar
ve, e de Coimbra; as familias dos 
ministros da Justiça, das Obras 
Publicas e da Agricultura, e maii;,_, 
um grupo de combatentes "Viria~ 
tos", que foram agradecer á V!r• 
gem Santissima. a sua protecção 
durante o tempo que combateranl, 
na Hespanha. 1 

A peregrinação a.o Santu11,rio da' 
Fátima assumiu aspectos impresj 
sionantes. 

!-'Tº m?~ento da cel~bração dai\ 
missa pelos doentes presentes ªJ 
ausentei;, e pela paz universal,j 
ouvi12-~ um grito de - "a. VJr .. j 
?em· éalvou..me !" - dado !POt 
_'litna DlGQinha que se encontrava.j 
estendifü:i: num colchão. Gracin"':i 
da C.Wl.~ que se achava doen~ 
havia i~ ia.nnos, e.em {Poder levan..i 
tar-se nem sah!r do quarto, é na:d 

E se alguem, ao h'r isto. ficar 1 

~;!~ª~1~tr!~;1:.~~~t~· iir;~~ª:: Comor~m .. ~XCL_U.S.lY~M.ENTE suas Joias ~ ~~ll~, ~~!~~~~f~.- º-!l 
tingimos a fuwlo onde des.eJavn-, ,T Q A T~ H TA• R. · J 'A,·:, 

"' tural de Espozende e conta 2IJ 
annos de idade. ~rendi> d<i1 

~ l*d' traumatismo nil, ·columna. verteoil COlllieCl,. Q bral, Graclnda soffreu ltorrlvet.J 
~ - ~- ,. -·-···· · mente durante á ~ite que pas:~··. 

mos atU:1gir. Na,ta ha t::,o H'!l· J J .L, i,-,. rs. sou no Hospital do Sa.ntllarlo. N · 
occaslã.o emqu~ol;>lspo 4oA1gar 

ye descfa. a eséàdàt'1a da Basm,1 

ca, abengoando ós doentà-~ dan.J 
do-)l?,es a beljll,r ~ ·Çustodla de ou..] 

. ro, Gracinda, ~ta.ndo entre Ia,' 
t grinlalJ de conunoção --:-- ~a. Vir4 

sivel c0mo ur:.:a s~rr:ver~;'0nhicc 

~c~il;:~tº é que os l:omens des- C AS A'.::~t~:~~,C--A S ... ;(J) R O,, 
ce nos:;o scculo XX já níio têm 

corage~n . nem l:ald::i.c\c para : 

confessarem. abf!'t:1mcn'.0, r.s pro· 1-R 
prias mazdas. Pre:ferem a hypa
crisia da sci1mcia, ou o.:t1·as · que 
tae:, 
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Ascetrca·· e My~fi'caf Hepacholan· XAVIE 
á base de ai eachpfr~\. ------r 

·U:rtfa di,sti.ncção de co:nee~l-o-s 1 
Pe. Fellx PeREIRA DE AL·NIEID~ ,S. J, Não pode deix-ar de ser profi

~tuo para a vida intensa dos no,s:::: 
•r \ 

O remedia que cura as molestfà..s ·'de FIG1'DO 

Ã::;:;embléa Internacional · :soi dias um esclarecimento de: 
:conceitos sobre o . comj)Ortamento 
espiritual éhristão. 

Ha tanta. predcüpação em nos
sos meios. éduca,élonaes, por edu
cação physica, exame medico, 
,biometrico, clinico e gymnastico, 
:fichas ind!viduaes, etc. tudo em 
ordem a uniii. perfeita determina
ção do comportamento biologi~o 
e sanitariô de nossa "juventude, 

para: attingir o melhor grau, se- mente do oou robrê à à.lfüa chris- d 
ria a de uma docilidade recepti- tã. a 
va da impulsão divina. consequentemente "ascetlco" ( 

t;~Pax ltomanau -· em·',)pres,ar.qao _. [:.0 
·consresso de WQà11t·ineto·n 

. que seria realmente despropoj·
cio11ado, e por nossa culpa, si nós 
catholicos não promovessemos si
multaneamente um movimento ·de 
estudo e preoccupação pelo es
piritual. Seria desproporcionado 
porque h1i,veria o grande predo
minio do material e do animi1l, 
sobre o espil'itual, em um pàiz 
que se diz e é de catholicos. 

Tencionando ser uma insinuJl,
ção nesse sentido, apresenta,se 
-aos leitores do "Legionario ", e,s

Nesta ordem de ideias, o afan seria tudo o que se referisse á 
pe1a consecução laboriosa da vir- conquista da perfeiçli.ô por parte 
tude, grau por grau, se denomi- dá álina chrlstã; "mystico" to
naria attitude "ascetica"; a re- do o ~lativo aos dons meramen
ceptividade doei! da impulsão di- te gtatuitos de Oeus, dentro da 
vina se chamaria attitude "mys- ordem da graça. , 
tica": e respectivamente "Asce- O antagonismo destas duas 
tica" e "Mystica" seriam as duas orientações theologlcas se pro
partes da Theologia espiritual nuncla mais ao vivo na formula
que estudassem o comportamento ção destas duas thescs, respecti
christâo em uma e outra atti- vamente àfflrmatlva e negativa 
tude. da mesma proposiçíio: 

Subordinada a esta concepção "O' chamamento á contempla-
estnt·ia ainda a distincçâo entre ção infusa é universal, não po
li, oração ascetica e a oração mys- dendo haver santidade heroica 
tlca. Oração ascetlca ">2ria a ora- sem contemplaçio infusa; mais 
ção methodica dividida em pon- breve: a contemplação é nleessa
tos, pre!udios, colloquios, exerci- ria para a santidade". 
cio de intel!igencia, memoria, "O chamru:ilénto á contempla
vcntade, etc.: oração mystlca se- ção infusa rião é universal: po-te artigo. 

.,.. riaif'a odração vantajo~amçe~:te s~~; ::nt~:pe[a~~nt:~~:a :he:°~co~t!~ 
No terreno da Theologia ca- pi 1ca ora que se an se ., 

lholica tem sido, particularmen- mãos de Deus com um generoso plação não é necessaria para a 
te nos ultimos clncoenta annçis, abandono, e se puzesse á sua santidade". 
objecto de vivas controverslas, a mercê durante tod~ 0 tempo con- e 
precisão exacta dos conceitos i:Ie sagrado a essa oração. Depois de um imponente 
Ascetica e Mystica. Por outro lado, negada a nor- Congresso de Espiritualidade Car-

A orientação da controversia se malidade da contemplaçãq den- melltana celebrado em Madrid 
tro do desenvolvimento estabele- ..:. M o d 192· 3 de..,,..is de :lefinia ao redor dos quatro fac- em arç e , e pv 

tos mais communs no comporta- ciclo para ª vida da graça, ª at- iÍ'M.Msas discussões subsequen
mento espiritual chriStão: medi- titude primordial 11ª efflclencia t{!s/em revistas theologicas, sur
tação, oração affeétiva, oração de- esplritua:I se deslocaria para ou- gfü urna concepção mais ou me
quietude e contemplação infusa. tra orientação. " · nos intermediaria entre as duas 

O nucleo central da discussão Desde que a contemplação não correntes antagonicas oreceden-
t d te p'J - fosse um facto normal, a sua ve.- tes. 

era a na urezà a con m açao rificação ou não verificação se~:. 
infusa, a ·saber! o 'problema _so- ria meramente dependente dó' Pres_9indirid~ da discussão so
bre sl a infusão dessa con_templa-· ; ·to d' i 

1 
or bre a:-norma!Idade ou anormali-- · benep,ac1 1v no mes no na -.- · · · . 

çao era um facto normal ou anor- t b 1 "d d p ·r ,-: · ç!atie da contemplação, no com-d · · d dem es a e ec1 a a graça. o ~. ,;. . 

Em Gamem, pequena cidade do I i,stre!ta collaboração que a scc- não pode permanMer, ao 1am,, 
cantão de O!ewald, na Suissa, ção local constituirá uma cel!u- de um homem. sem:,·cúltura; "Pai;:._ 
reallzou~se entre 12 e 14 de abril Ia viva de trabalho Universitario ltomana" quér' ajÚdar- :,o estu..; 
p.p., à assembléa intet'tlàclonll.l catholico. dante a render conta.'.:-de sua res-' 
da "Pax Romana". Vejamos, se- Na terceira reunião tratou-se ponsablltda·cte ~ssoal. No ultimo 
gundo o seu vice-presidente, o da o!'i;ahizaçã-0 da sociedade, no- dia de estudos, Rudi Galat, apre •. 
RcVdmo. Pc. Guimaud, as suas tando-se a necessidade de inten- sentou relatorios sobrei: as acti) 
realizações. "Pax ROmana ", 'diz sificar o contacto pessoal do es- vidades da.''. Pax Romane:'b, após: 
eile, segut1do a opinião de alguns:· tudante com. a federação. De- 0 congresso,::.de 'Yugoslavia, e sua.
estudantes. é uma assoclaçli.o pa- ! mónstrou~sc que a "Pax Roma-
cif!sta, mas ao envez, a nossa paz na,, é uma obra essencialmente situação actual, fazendo ainda. 
é o resultado, de um esforço, de pratica para a Acção Universi- utn apello em fàvor dos estu,..-' 
uma collaboração de todos os es- · taria Catholica. um intellectual dantes··: da Hespanha. 

tudantes de diversos paizes para J ====,:::::::---:::::::======-=============~ tornar o trabalho mais profun- I -
dá.mente catholico. Diz que nas 8 W ~ ., 
Universidades ha actualmente riHTa um ffi@Jrl@r ~G~imEHt:I• 
uma tentlencia para a especia!i. J 0/J 111:.. fi!-• .,. 
zação, ª qua1 representa um pe- mente u@ "-atnO~K&SfflG 
rigo para a synthese catholica da 
Vida. 

A seguir, Rudigolat, secretario 
administrativa, usando da pala
vra, mostra que a Universidade 
não dá a formação que o estu
dante necessita, e que compete 
á federação dar o complemento .. 

O primeiro circulo de estu
dos foi dedicado ao thema "a sec
ção local como cellula · de traba
lho universitario catho!ico ", on
de se estudou o meio de se fa
zer a união das classes dirigen
tes com as massas, e a possibi
lidade da formação de uma ju~ 
ventude totalmente catholica, ca
paz de tomar attitudes catholi
cas em todos os affazeres da 
Vida social, cívica e espiritual. 

.Reuncm-Ee em Congresso os Syndicatos catho, 
licos em França; 

CTm dos problemas de mais ne
cessaria e urgente solução, é do 
ensino religioso. A quasi totall
dada das apostasias, deve-se ó. 
lgnorancia religiosa. Não saben
do nada a respeito da doutl'lna 
catholica, e encontrando toda a 
perfida argumentação dos ini
migos da Igreja, o espi.rito pouco 
preparado sossobra. Por isso é de 
summa importancia o estudo da 
Peligião. 

Rennes. Durante os tià.bálhot) 
funccionarani. tres commissões da 
estudo, tendo participado das re~; 
uniões numerosos professores e; 
professoras de catecismo. , 

mal entro o processo ordlna- t t _ di on titulr ob'e_- por_l;a.rn,ento sobrenatural, uma 
rio, estabelecido pelo Redemptor, an ° nao po ª c_ s !

1 
coisa deve ser concedida de com

do desenvolvimento da vida da lcto d~ .P;_:occupaçao para ª - mum accordo por todo o espiri-
graça, . ma e ris ª· tuallsta catholico. Esta união se dará, mantendo-

·.ieconhecendo essa !mportan
da e a necessidade de estudar o 
assumpto, os syndicatos catholi
r.os reuniram-se em congresso, em 

Estiveram presentes, a "Uniã(j1 

Nacional dos paes de alumnos do· 
Ensino Livre", "Federação dos, 
amigos de antigos alumnos", "so.: 
ciedade de Educação e Ensina .. 
mento" e outras associações ca
thollcas. Os resultados foram p'le .. 
namente satisfactorios, partindo 
os mestres de catecismo, dom 
uma orientação segura em tãQ 
magno problema. 

Coricomltantemente com este A attitua. espiritual mais ef- Em._primeiro luga.r O desenvol- se em· contacto com à massa, fa-
problema, surgiam outros anne- nc1ente seria por conseguinte a vimento .da,'v1c1a:-sobrenaturai é zendo que todos aproveitem r:ncªIJll'•~mento do Mez d""' ••at:- .,.,. 
:xos · a elle problemas que se· po- de esforçar-se· por conseguil'i gra-· eminentemente um opus Dei. as acq,ui_ltições <la iellte. E' nesta. 1/iia, <w11 a A v •"•· llv M!..,,Y-

•-J 

,, 

àeriam ~r. de peripheria. ! dativamente ª. ·perfeição das vir-· Esse desenvolvimento está con-

-,-!:i!!:~:t!f :;:f:i _;;::~r;;~!~~f °.:ff ~:bs;~~E~ i~J:~~~den:::ce~:r~on::i}ber~ )1~~~:,:._I~_~,~~~~~.do_· ~:,,, _;.E.':::.~_.:~:::1:::ª.~:::.':1~:.~:.:;~~ 
:ficÍéiicía, como' \ittitudi ~spirÍ~ mente i~diSJ?ensayel ~ exercicio . Pois bem, nor~al ou anormal .\ · B, 8eDJ!;~~~;Bgyd1o, .l~ - tt, . '. ,:~éz <le·:<Marla, no :collegib "Ml3.- brada ipélo Revmo. Pe .. :blre., 'r,. , ,., .. 
tuá_I, d~ ·um· â passividade docil e da s_upplic_a imf>etratona da gra- o facto da•c_ontemplação, "asce~ 61S}1':-:,-,:,l4 a l'l-briraa • ·r·-ia Immà.éulatla", promóvido ctor, ·na qual todas as Co_ngre... ·. · · 

ili t b t d d Telephone 2-7313 .,. . _ · , col).ffa.nte; preferive1merite· a úma ça aux an e,_ ~ so re u O os tico" será o pertencente á nossa ·. . , .. pela Pia trnlao <lesse eduoan- gadas recebena.m a. Sarita ,.Com.; 
solicitude 11.ictadon~ cm busca da Dons do Espinto ~anto . c?m<> correspondencia, "mystico" o re- ....,._.......,,_. .. • •• _ _,, •• ~v ··- inunhão. A's 15 horas houve ::e,, 
virtude. ' prototypo da impul~ao divma. ferente á acção divina em nossas cepção de novos membros, se--

. Porém estes dons sao considera- almas. guida <le uma procissão noit Consequentemente amda, a di- 11 recção espiritual inais efficiente dos como alvo de uma supp ca E para não ser taxada de incx- OS MELHORES PREÇOS jardins do collégio. Final!sando• 
seria. a que menos se preoccupas
se · com a tarefa esmiuçante de 
conseguir tantos graus ele pa
ciencia, de humildade, de mor
tificação, de obediencia, etc., e 
mais se esforçasse por se collo
car numa situação de docilidade 
aos Dons do 1!:spirito Santo, emi
nenternénte impulsionadores do 
11osso movimento espiritual. 

A razão seria obvia, porque si a: contemplação é o grau mais 
,.perfeito do comportamento espi-1 

ritual, sendo ella toda um opus 
Dei, a attitude mais efficiente 

activa e constante, não como um tensiva a uma coordenação theo- foi dada a ,benção do Sa-ntlssi~ 
mero beneficio cahido agradavel- rrogica tal concepção, apresenta- E A MELHOR QUALIDADE mo Sacramento, e em .seguid~ 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos a11mentlclos, pães e 
bfseoutos de todas as quali
dades - Aprompta-se encom
menda.s para casamentos, ba-

ptlsados, "soirées ". etc. 
AVENID.A BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197. 

PHONE: 7-0553 

se ena como projectante de uma Generos alirnenticios, Vinhos, Frios, Fructas. . .. feita e. coroação de Nossa se-
distincta focalização da Theolo- nhora. 
gia Espiritual. Biscoutos 

Ascetica e Mystica não serão EM p Ü R J Q M Q N TE T'-T ElG R O 
já funcções de duas etapas gra- i · ; ."I 
dativas do comportamento espi- RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-00,35 
ritual, mas sim analysadoras, em 
todo o processo desse comporta
mento, da parte divina e da par
te humana, projectando portanto 
em todas as etapas, - purgati
va, llluminativa e unitiva, para 
ater-nos á terminologia classica, 
- uma luz benefica que nos pre-

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distribuhlores eh~ 

MANTEIGA "BANDEIRANTE't 
(A nata das manteigas) 

-----------~-------
PELA CANONISAC.ÃO' l 

DA RAINHA HEDWIGES 
DA POLONIA 

"SnN LO RENZO ,O[l ESCORIAL~' 
cate contra os perigos de engano 
e aberração. 

E' conveniente observar que os 
grandes autores da edade media 
e moderna precedente aos fins 

Nas vesperas do Primeiro Concilio 
Plenario Brasileiro 

Diversos -sito os mona,rcha.s qul'J 
por -suas raras virtudes fo·ro.m 
<'..anonisados: Sto. Este-vant, -de. .. 
Hungria, S. Luiz, de Fra.nça.., 1 

Sta. Isabel, <l.e Portugal e mui
tos outros. Agora, uma p;,tiçã.o. 
assignada por 50 .000 íPOlonezes 
foi -encaminhada ,a S. l;!!antidadla 
o Papa Pio XII, no SÍÍntido <le 
ser oanoni-sada ,a Tainha Hed .... 
wiges, <la Polonia. EsSia, -rainha.,; 
mulhei' de Wladislar Jagcllon{ 
foi a êreadora <la União- ,d~ Po.. 
lonfa e -d.a. Lithuania, -em 138$., 
Su-a-~ vir'tutles -t.ornara;m-ma j"a,, 

mosa. 

A todos os catholicos que du
rante a sangrenta e dolorosa 
guerrá hespanhola, soffreram o 
pe1·suasivo e tenaz trabalho dá 
própagànda marxista, empenha
da em levar para as tropas de 
Batcellona e Mádrid as sympà
thias do. opinião publica mundial, 
dedicamos esta ch!'onica que é 
mais um desmentido da realida
de ás mentiras vermelhas. 

Procuramos os dados para a 
nossa noticia no artigo de Fran
cisco Cosores, publicado no "E! 
Pueb1o" de 13-5-39 e no qual o 
patriotiJ,mo se abraça ao cspirito 

-culto e artístico do escriptor; pa
·ra elevarem juntos mais um mo

. numento architectonico da glo-
riosa Hespanha devastada pelos 
"démocraticos ", sequazes do sr. 
t)el Vayo. 

Obra genial de Henera, inter
pretando as aspirações !mmon
sas de Phelippe II, "E! Escurial", 
como · é abreviadamente denomi-

-11ádo e màls conhecido, constitué, 
na massa riquissima dos monul
·mentos histoticõs da Patria de 
Cervantes, qualquer ·coisa de 

0summamenté precioso pe.ra os co
rações castêlhànos: elle recorda 

·n grandeza imperial do passado 
-·ao vlsitànte (jue passa silencioso 
.-pelos mausoléus reaes; e no si-
!enc!.o das maravilhas astérias dé 
El Greco, Tintoretto, Bosco, , RI
bera e das esplendidas tapeça
rias de Goya, attestà no presente 

, a grandeza da arte e da alma da 
·;Hespanha dos reis catholicos. 

Do Mosteiro ainda se vê a mo-
le imponente e serena; os reis 
e principes não foram arranca
dos' de seus jazigos; as paredes 
ele suas galerias, de sua sa
cristia e de sua bibliotheca fo
ram systematicamente despoja
das de seus ornamentos mais 
preciosos; Goya, Tintoretto, ma
nuscriptos seculares, obras uni
cas e de inestimavel valor, des
a1jpareceram no que Casares com 
ra111ão denomina de saque scien
tifico. 

06 108 frades agostinhos da 
commtm1d1:.(!c encarregada da 
cüstoctia do Mosteiro, têm, na 
maioria, paradeiro bem conheci
do: setenta foram massacrados 

do secu1o passado não tmJrain a 
preoccupação - por não se lhes 
ter apresentado !I oppnrtunidade, 
- de precisar porm,morisada-
mente a distincção desses clois 
conceitos de "ascetica" e- "mys
tica". Assim se explica comfl n~'J 
tivessem reparo cm usar e r.-er
mutar livremente um t.0 rmo pdo 
outro. Sem deixarem 110 entre
tanto de apresentar, n,l prnfun
deza de surus elaborRções. <'ie
mentos sufficientes para um exa
me e estudo ulterior, como o que 
tem sido feito pelos theologos 
espirituaes mais proximos a nós, 
e nossos contemporaneos. 

• 
em novembro de 1936 no carce°" Talvez o leitor já se tenha pro
re de Sto. Antonio cm Madrid: nunciado comnosco pela adhesão 
trinta e cinco desappareceram á terceira concepção. 
sem deixar vestígios e os tres res- Certamente ella apresenta tres 
tantes vagam· i1oje pelos corredo- vantagens: 
res vasios rezando talvez pelos 1. Não ·é complexa. 
proprios algozes. 2. E' mais estavel porque in-

E' deveras interessante o facto depende de um problema contro
de estar entro os sobreviventes vertido. 
um dos tres frades que na ma- 3. E' mais fecunda theologi
nhã da prisão occultaram a sa. camente, porque é captadora de 
grada Hostia, incorrupta ha al- todos os elementos proveitosos de 
guns seculos, na famosa basi1ica ambas as correntes antagonicas. 

(Conclusão da 1." pag.) 

dar a lei divina a cada e11ocha e 
a cada povo, tornai-a perfeita
mente comprehendida e executa
da, dentro da maior fidelidade ao 
texto divino, pois que é a Igre
ja que justamente vela por elle, 
dlffuncle-o e faz com que. os ho
mens o cumpram. Os Concílios 
Nacionaes determinam, portanto, 
os meios melho1·es de ensinar e 
appllcar a lei divina a cada na
ção; visam portanto a salvação 
elas almas e têm a mais nobre 
das missões, são preclosissimos 
meios de apostolado, e são· aetos 
necessarios e essenclaes da Igre
ja de Jesus Christo. 

lndianopolis 

Pharmacia Confiança 
A mais antiga do balrro 

Av. Cons. Rodrigues Alves, 481 
Caixa PoKtal, 1.574 - s. J>aulo 

do Mosteiro; repetiu-se aqui o 
acontecido cm 1808 na invasão 
napoleonica em que a Sagrada 
Hostia fôra guardada no mes
mo lugar durante toda a guer
ra voltando na paz comô em 
no'ssos dias, a attestar ante os 
fieis o poder e a grandeza Divi
na.. 

AO DRAGÃO DE INDIANOPOLIS 
Sob a gerencia de I~ItNESTO CINQUETTI 

V. S. deseja ser bem servido? Procure conhecer a nossa 
casa, onde V. S. encontrará. artigos domestlcos, e.rUgos :para 
presentes, mo..teriaes para construcções e artigos para pin-

tores. o mais barateiro do bairro. 
Av. Cons. Rodrigues Alves, 370-.U INDIAXOI'OLIS 

O grande e tão proximo Pri
meiro Concilio Plena.rio Brasilei
ro foi convocado para supremo 
bem de nosso povo, visou salvar• 
lhe a alma, santificai-o. Els por
que devemos nós todos os catho
licos, como taes e como brasilei
ros, tudo fazei· pa1·a melhot· sue
cesso dos trabalhos que se vão 
iniciar a 2 de Julho deste anno, 
na Igreja da Candel,u-la, 11a Ca-
11ital do paiz. 

Cabe-nos portanto, lançar mãlJS 
dos meios mais efficlentes pelos 
quaes podemos contribuir pará o 
pleno successo de tão alta, 011-

portuna e indtspensavel realiza
ção. 

O DEVER DA PREC& 

Ordenam todos · os bispos do 
paiz que se implore a Deus para 
que sejam illuminados pela luz 
do Espírito Santo, os eminentlssi
mos prelados que irão decidir tão 
importantes assum11tos. 

E' especialmente a Virgem Im
maculada Apparecicla, padroeira 
do Brasil, a S. José, padl'Oeiro ela 
Igreja Catholica, a São Ped!'O, 
príncipe elos Apostolos, que deve
mos pedir para que elles implo
rem de Deus o successo elo tão 
esperado Primeiro Concifü• PIP .• 

Hario B1·asileiro. 

Si o seu processo de canont,. 
sação for terminado, a Po!on•ia, 
que já tem :um rei .santo, terã; 
.mais u.ma ,padroeira, que não 
deixará de inte-roooer ,por ella,, 
nos dias ia,meaçadores ,por qu41 
passa.. 

PASCHOA DOS 
ENGENHEIROS 

Reàli:tou-se domingo na Jgreja 
do Semlnario llls.p. S•a.nto, em Sto. 
Amaro, a Communhão Paschal 
dos lllngenheiros da Ácção Catho• 
lica, veem sendo dirigidos com 
a maxima proflciencia pelo Rev.; 
Padre Geraldo Proença Sigaud, da: 
Sociedade do Verbo Divino. Os 
mesmos lllngenheiros re·alizararn 
este anno, no mez de Janeiro, um 
Retiro espiritual naquC'lla casL 
reti'giosa, e fizeram agoro. a ~ua, 
Paschoa, acompanhados de stial!l 
respectivas familias, comrnemo .. 
rando, assim, condignamente a. 
grande Festa de Pentecostes. 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO - iiaffll 
E' DEVER DE TODO$ 
QS ÇA~IIOLÃ,_-.;011 



_,_ 
rJ··~(F'I O'N AR J·o 

~ l'ilZ de Cn_r;stô é s~m0rel~a!'=~ ~ u:us:e~~;n:~. 

, \' .,,, fru,10·;., da .lucta ;, tundanmi,to, pois, !ia paz é -
\ ,) ,., ~ ·, . -_ . ; . '. _ tnesmo C~isto uni!)& éapa~ de 
)éon:blusã<nta 1." pag~) to: parece reinar em muitas re- regular a v-Ida interie)f dos ho- . 

bivoca~, -prçç.l~ada_,_ a paz; a giõe,r.., um. pavoroso <iesequilibrio, mens. _ ; 
pai- é ·-é~_,êfüút;o -:- diremos, indl:ée de males m!:1s graves; os Apontii finaJmente f.J. Sap.tida- : 
aom $to~ 'Agostinho _ um bem a.nimos são pres•.s de ancias e de a estricta JfgnÇ?.o e'»tre t:)M é 
tão grande, que nada pode ser de esgotamento como si tos.sfl a justiça e entt~' ~az _ !i' caridade, 1 
rnais gr.ato ouvir; nada ma.is ãi- vigilia de dias peioi:e-. "daque1,là fecmnd?, flM'ldaq.é eni ! 
gnose pode desejar; nada de me- .e Christo'1, • 

lhor pode-se, e n fim, obter 
("Tantum est enim. pacls bo- E!~ o trecho pouco dif(íin:dido. 
num ut... nihll gratius soleat Continua o Summo Pontiflce ana
audire, n!hil des!derabilius con- 1 lysando o espectaculo contrista
cupiscl, nihil postremo possit me- ~or do. -~undo sem paz, .~em a 
lius moeniri", (De civitate Dei, tranqmll!dade na ordem , que 
XIX. II). segundo Sto. Agostinho, consti-

Mas, no emtanto, a nenhum tua a verdadeira paz. 
tempo, como nos dias que cor- Aborda depois os varies proble
rcm, se. pode applicar tão bem a I mas com que lucta a humanida
palavra do propheta: Gritaram de de hoje, as guerras e as re
paz!- paz! e não havia paz! ("Di- voluções, a falta de trabalho e a 
centes: pax, pax: et non erat pax. miseria contrastando com o luxo 
Gerem. -VI; 14 - VIII; 11; Ezech. e a opulencia dos que não se sen
XIII," 10).. tem obrigados a auxiliar os que 

Se; .. com effe!to, volVemos o soffrem,' creando assim multidões 
olhar em · torno que triste espe-1 revol_tadas e facilmente impulsio
ctactilo se Nos apresenta! Espa- naveIS pelos demagogos das dou
lhou-se no mundo, um sent!men- trinas subversivas. 
to de agitação, <iescontentaroen- Toda essa desordem externa 

DEZESSEIS NÀÇõES ES· 
TAVAM REPRESENTA~ 
DAS NAS OR-DÉN A(;õES 

SACER:DO'rAES NO 
-êOLLE1GiO DA. . 

·- PROPAGANDA 

Dia 18 de MarçQ, trinta é sete 
seminaristas do Colleglo Urba
no da Propaganda em Roma, re
presentando dezesseis nações di
versas, receberam a or.dénação 
sacerdotal: sete romanos, seis 
chinezes, cinco australianos, e·es 
japonezes, tres anamitas, dois 
coreanos e dois americanos. 
Os outros nove, vieram do Cey
llão, da Dinamarca, do Egypto, 
da Inglaterra, do Haiti, da India, 
do Irak, da Irlanda e da Norue
ga, 

Os dois coreanos, M. Louis Kim 
e M. Timotheo Pak, são os pri

Meu lrnuu,, melros coreanos ordenados no 
Mostra-te cioso de cumprfr as regras de teu "Manual"; to! "Propaganda" e sem duvidá os 

mediante essas condições que a Coµgregação Mariana te recebeu primeiros, depois do martyr An
em seu_ grêmio. Lê as Regras, n.• 23 e 32: drea Klm, ordenado em 1845, a 

,\ 

·"O .candidato deve sobretudo ser de costumes irreprehensiveis, receberem o sacerdocio fóra da 
ter .as condições de idade, estado, profissão, etc., requeridas na Coréa. 
Congregação que pretende Ingressar e propõe firmemente cumprir Os seminaristas coreanos, es- 1 
com fidelidade as suas regras. Devem contudo os Congregados, tudantes em Roma, prestaram 
tel-as em grande estima e esforçar-se por cumpril-as com exactis- . inslgnes homenagens aos seus 
llbna fidel,idade, porque voluntariàmente as acceitaram no dia da antigos collegas, 
()Dtrada na Congregação e porque nellas, se encontram os meios 
lltc~rios e ef#~!à'S para alcançar o fim da Congregaçá()." 

Pe. MARIANO 

-~~ NOS S O·!· PÃO " 
4 eaà prefm<l.a JM!las melhlites fa-millas de São Paule 

·PA.O ....,. 'DOCES - BISCOITOS - .MASSAS 
. -n--

-- Largo tto Aro:uéhe, 51 - Fones: 4-3228 · 4-373'7 
'Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5-4229 

....... ..,,".'- ,.,,.,. ....... ~----- ·- ~--~ -~-~w:l"tftft ..... ~. ,,., .... 

'~A O·RD·EPJii~ 
REVISTA D'.!i! é!tn.TÜBA 

funda.da -por 
.Jackson de Ffpelredo 

I?,irie-lda P9r 
Trlstao de A'fhayde 

Asslgnatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sawaya 
Rua Cons. Nehtas, 1. 427 

iPhQne 5-7'174 

C.\PITAL 

-~ . .o 
S:ío Pãür8~ :f ~~ J~ ~-f~~ 

- ---- .. --- ' ' . . '' )' 

SUA ROUPA J4 ESfÂ.-PltôMPTA 
NA ALF~fATARIA DA 

''A EXPOSIC_ÃO 

DESDE 250$ ATE' 550$ 

~!Ôias ,,do· Inter!or _Critica Cinematographica da A. -- J. c~-
,,_,:p ~:J!:~!!s~tLe , ,· . -~ · · .. ; · .:f :~t!a~~ ~ir~~~fe,:::~~~:t:, 

. i i\t1ogy das Cruze:, 
!À _;r;11~ União das Filhas_ de 

.Marie. dêsta cidade -comm~mo
roú wÍldignamente no dia 21 p. 
ti:; DóJ:Ôingçi, as suas bodas de pra
~. qi;i.e.pri\parou com o t1·iduo-so
~$in·é .aios dia-s 18, 19 ~ 20, no_ 
1,tmil (Piiegou o Revmo. P!e-. Alei
:sio Mafr-a. 

Nesse Domingo, ás 8 horas, foi 
fezada missa solemne com re
•Pepçãp de u-ova.s candidatas; ás 
i4 hoi;as realizou-se na Igreja 

Ma.trt,;, uma Assembléa presidi
da pélo Revmo. Vigario da Pà
rochia, Pe. Dr. Clcero Revore
do, -com a Assü,tencia, do Revmo. 
Cgo. Dr. Ni-colau Cosen'tino, 
fundadar da PJa União; ·e áis 
17 horas sah!u uma imponente 
procissão com a imagem de Ma
ria Immaculada, tendo á entra
da da mesma feito brilhante ser
mão o Revmo. Cgo. Ni-colau 
Consentlno. 

MODELO 5 R 31Z 
Ondas longas de 545 a l. 740 K;~ 

--(550 a 172 metros) 
C(llTente alternada - 110/220 volts 

.JA,:,,... 

SlJperheWro'àiM de 5 válvulas META:GLASS. Fiel -· reprodução de 
som por altoafalante elétrodinâmico de 5". Grande alcance e 
aeJetivi!)ade _ em ondas longas. Sintonização automática trans
eon_tinental para .4. est.a.ções. Belíssimo movei moderno de Bakelite 

- de 31x20:x16 CJllS; 

Peçm.u demoistrações sem .compromisso pelo 
L•;, 

,fhQne; 4-4423 

NlÇOLATTI 

Beery e Robert Taylor) Orientacao moral dos espectacu/os . nos senões não influem no f!l .. 
me. O romance é correcto. Pode 

Voltam ao cinema mais alguns 
eplsodios da época antiga dos Es
tados Unidos, recordando parti
cularmente os primordios da es
trada de ferro e os esforços pa
fl!, a abolição da escravatura. o 
romance amoroso desenvolve-se 
sem grandes inconvenientes; ha 
mesmo uma scena em que a pro
tagonista demonstra uma louva
vel fortaleza moral. Contudo, ha 
frequentemente scenas violentas 
de brigas corporaes e tiroteios. 
Por este motivo o filme não de
ve ser visto por menores de 4-
annos, como bem o classificou a 
Censura Official. Cotação: 
Accenavel para adultos. 

:l'UDO E' RHYTHMO 

traJes ae passem, "malllots" e 
vestidos de baile. Nem sempre é 
observada a dlstincção que seria 
de se desejar; não deve pois o 
filme ser visto senão por pessoas 
de criter!o formado. - Cotação: 
Restl'.Wto. 

() ULTIMO JOGO 

(Da Alliança, com Con
rad Veidt e Françoise 
Rosay), 

O enredo deste filme leva-nos 
aos longinquos tempos em que a 
Polonia se achava sob o jugo da 
Russia. Assistem-se os manejas da 
côrte lmperia'l russa para aba-
far o patriotismo dos polacos, e 

(Da Gaumont British, varias scenas da vida irregu-
com Harry Roy). 

lar da celebre imperatriz Catha-
O presente filme possue um rina da Russia. E' justamente 

em·edo que serve de pretexto -;:a,. por causa dessa ultima obser
ra a apresentação da orchestra vação que classificamos este fil
de Harry Roy. Não ha scenas 
que offendam a moral, podendo me como visivel apenas para pes-
ser visto por todos. - Cotação: soas que teril1am um criter!o for
Acceitavel. mado sobre o assumpto. - Co-

ROMANCE DO SUL 
tação: Restricto. 

(KENTU-

nas a pessoas de criterio for~ ser visto por qualquer publico., 
mado. - cotação: Restricto. - Cotação: Acceitavel. 

O CRIME DO DR. HALLET 

(Da Universal, 
Ralph Bellamy). 

com 

A GUARDA AVANÇADA 

(Filme japonez, com Is~ 
samu Kassugui). 

Acompanhamos neste filme os Oc~upa-se este filme na sua: 
esforços dispendidos por um jo-

1 
totalidade com a guerra sino-ja

. vem medico na procura de um : poneza. Contem grande numero 
remedlo para uma terrivel moles- · de :,cenas exaltando o patriotis
tla que assolava certo trecho da: ~o e a coragem dos ·soldados 
Asia. Em vista do grande nume- l mpp_onicos. Moralmente é -fnof
ro de scenas impressionantes I fens1vo, poden.?º. ser visto por to• 
achamos que as crianças não de- dos. - Cotaçao. AcceitaveL 
vem assistir esta pellicula. -
Cotação: Acceita vel · para adultos. 

EU SOU A LEI 

FILMES QUE SERÃO .AP.RE• 
CIADOS NA PROXIMA 

SEMANA 

(Da Columbia, com Ed- VIDA DE PESCADOR _ Aé .. 
ward G. Robinson e Bar- ceitavel pela "Legião da Decen-
bara. O'Neil), ela,,. 

Apresenta-nos os esforços de' A _CEIA DOS "VETERANOS
um professor de direito para Acce1tavel pela Legião da De~ 
eliminar uma organização de cencia" e pela "União" do RiOi 
"gangsters" que infestavam a ci- ! NO TEMPO DAS DILIGEN'• 
dade. As intenções do protago- CIAS - Acceitavel para adulto~ 
nista são honestas; comtudo, nem i pela "Legião da Decencia>' •. 
todos os meios empregados o são I SO' PARA HOMENS - .Accei• 
tambem. No fim do filme, por tavel para adultos pelo "Osser• 
exemplo, insinua o suicídio ao vatore Romano". CKY) 

(Da Fox, com Loretta 
Young, Richard Green.e 
W. Brennan). 

NAUFRAGO DA VIDA 

(Da Mayflower, 
Chades Laughton 
sa Lanchester). 

, chefe da organização, que é de 
· facto realizado. Por essa razão, 

0;1:1 sem contar as scenas de vlolen-
e • eia que apresenta, o 'filme deve 

E:ternato MaRQU(S DE ITO 

Romance enaltecendo a vida 
dos grandes criadores de cavai- Um vagabundo desordeiro, sem
los na Amerlca, especia-1mente ' pre embriagado, é o principal 
em Kentucky. Um crime e scenas 

I 
personagem deste filme. Encon

de odio tornam o filme incon-1 tra motivo de regeneração no 
veniente a crianças. - Cotação: amor que lhe dedicara uma jo. 
Acceitavel para adultos. vem missionaria. Esta, e seu ir-

1 

mão, tambem roissionario °<Pi:Õ-
O DE~FILE DA MODA testante), apparecem em papeis 

(FIime de curta metra- um tanto humorísticos. Algumas 
gem, da. 20th. Century j situações critlcavels, e allusões a 
Fox). I factos indiscretos, fazem 

Artistas e modelos exhiblndo que este rnme seja acccssivel ape-

Alfaiatariã lngleza 
Acceitamos FEITIO de ternos, trajes de rigor 

e tallleur. 

1 
PREÇOS SEM CONCURRENCià 

Grande sortimento de casemiras nactonaes e 
estrangeiras. 

Rua Benjamin Constantt, 159-161, 

ser reservado aos adultos de cri
terio formado. - Cotação: Res
tricto. 

TRIUMPHO DE AMOR 

(Da. Universal, com Joel 
Me Crea e Andrea. Leeds) •

1 A h"°ria de um rapaz que ti
nha mania pela navegação, de-

Para ambos os sexos 

Internato Familiar - S.emi
Internato - .Externa.to -
Curso Pré-Primaria - l?.ri
ariario ·anexo - Comercial 
- Datilografia .e Taqni-

grafia. 

', Diretor, H. l3Iaclánan 
R._ Bento Freita.s, 230 

R e.e o·, d a , o;~ ~ 
cS 9 r'cS d ave·ts 
ç-a,o g,r c1 v .,.d,a~ r•!'lts;~ 
r:> .,., " s.e m-g.r:J 
n-um f11,., 

, Pdth~-Bab». 

--Ts°NÃRD· a clA. _ 
_ DLEPHONE: Z-1197. _ _ 1~ i.;:::111~.-.... 

~~ 

RUA :N ~ IIAJO, 8& 
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'1'1fJ'ff'llJ'N::w.:~~~ 
e=m·r as '! li 

$:anta Isabel, Ràin:ha de P_o:rtusral, ~ Y A N. e 'li L H ~l 
oran,n,aE!!.,. - as ,.,,,.'~ ,.~:~J~1::!!. -~-~ .,.., - .: o MA. (i) s TER lO 

l'edro llI de Ara~~- A ~,ijll, san-1-mas a.inda debruçou-se, beijou-o, 5Uá converi;~'Q; •,· 'XT • J D.OMI,_N,..·.o :n.. A SANTISSI.MA '"°... IND. A. 'l'l1m. . 

vivo· 
-tidade já em grande e eiit!. a.m- 1 como costumava. fazer. Deus to- E'·tr ta .:.;., . .... • · v·€IU. esus ao Q' y. :..,,n ~ 
d . i 'a. stim d . r . . n e nw, .esse reu,orso nao mund . 
a men _na, J... era e . ·ª a 1*-;,, go a recompensou, ~ para não impediu qti.e: éile tlésse novàm,(iiJ... . . () ensinar a 

(SUa~~aosJ~· 
ime~s ~~ ó$ft 
fgaçaQ. $1: ::1 J Ili\~ las suás virtudes, ~-Todo a t<im~ i permlttir-lhe que beijasse a cha- te credito ·àiis ditos de que ii:: ~ai- .-v~r.daçl~ de salva

.que a sua Vida de ~fuce2a (1~1- 1 ga nojenta curou-a. immediata• .rihe. apoiava.. o s~ fflhó AfÍ9.nso, ção; de maneira, 
São Matheus. ca1>. XXVIJI, yérs. 18-20 

xava. liyre, e~ en11,!Jregado_ em 1 ~ente. Entre outros muitos doen- que se rebelara. Sem eiattnit(IU' a. · , d 
actos dE: carl®de para, .. ci>f ~s tes curados pela Sant'a Rainha, questão, q i;êi. prohibiu ii' r.aitilili , <t~tf cren o-a .e 
pobres, e de piedade. A igreJ1;1, conta-se uma cega de nascen- a entreda: dO ·. l2J.l,la-crí)· dan:4/)~;lh,e :*~gumdo-a na VI-
era o lugar onde gostosa~ente ,ça. .,.. ..:.:_·,..,,_-::_;:,-;. ·-:'"'.--· ...d:::;- '., .. ;: .d·â· pratica que 
passava, quando pctlia, hç,i:as 1n. • óõro:o mo~ -,'.lliria SmtJ)"l:és c~s'\: ..... , . . . , , 
tefras rezando. ·co.l)Í: .. ~,!ÚinOs toJ O rei seu esposo nao podia de campo. Deus entretartto, I)l:o·~· COTIS~gmra O ho:-

1 " d. .... ...... d'~ ,:.: . :' exactamente ser chamado virtuo- vou-lhe claramente· a iimocencia mem seu dest1·no· mou a reso uç«.o e rezar ... r ..... \ 0 I b 1 ulto t · t ia .·. · · · · · 
mente ó Offfoi.o Divino, P.~rse-1 :o~ :: :eutdesregrseam=~~~s :a~ Dde Dsuiai espo$R, passan90 então, eterno. Para se-

d 11 tod -· ~ , n z a tratal-a com toda a ... · 
, ~era~°oo_ne ª ~r f ª. ª s

1
1t! vji- nunca proferiu um queixume. consideração. ~urança d este 

. a. e memna azia ~-. . e- As suas orações foram attendi- . :fim (;l$Sencial á 
~um todos os sa,bbados, e nas ves- das, e ella teve a alegria de J,:,ogo depois, cahiu gravemente · . . .,. . · . • 

· acatai-a, c<>);n i:4.i. 
. . _ .N aquelle tem:po, disse Jesus aos seus )reren,cia ~ n.m~~ 

dis~iPul9S: "Foi-me dadó o poder no céu E.-:Bi' .. üeste .. ~tã_. 
e nâ t~rra. Ide, pois,, e~inae a todas ~ fuºent~ .. ieJig~$g 
gente:s: l,aptizandó-as em nome do Padre,, ~'nl . ~llé o ~f() 
e do Filho e do Espirito Santo; ensinan- facil ge conljeêer; 
rlo-as a observar todas as cousas que vos a v.et.dtde é :àter• 
tenho mandado; e eis que estarei com_y05-" ;.ta:t' ··ri( pr~tje~ 
co até a, consumaçãQ dos seculos. ~ 'dos bmts eostu. 

:~s;' erieontia no 
seu menosprezo ó tí'aüfí"agio mais<·cóln~ 
pl€to na fé e na moral. Exerriplo vi~~ 
.é o protestantismo. No mesrriõ:::seculo 
em que os Reformadores··: arvorar~m'~ 
bandeira da revolta, já não concõtda".'.' 
ram aiquer sobre o do~a pJ'incipal 
do Christianismo: a S. S. Trindade. E! 
hoje é com esforço qu,e- e~rtas confis
sões protestant€s consert'am nos seu:J, 
adeptos a cren~ na Divindade de J:e-1 
sus e na Inspiração das Sag:r~das. Es-. 
cripturas. A tendencia geral :áô niéh.Oâ. 
nas camadas intellectuaes é par~ uni: 
lipe;ralismo que pouco dista do atheis"'.' 
:mo racionalista. Já o LEGIONARIO 
teve occasião de salientar uma orienta.:. 
ção neste sentido entre os protestant€s 
desta mesma cidade (N.º 289, a.rtigQ, 

\)eras das festas de Mari,à. :.i, observar a. lenta conversão de enf-ermo, sendo trat~do pela pro- :rea~u~a racionai 
Todo o seu exterior dem~tava. seu marido pria rainha que Já tratam a msbtum Jesus sua 1greJa, mestra '.ínfaI-

,o seu grande amo,r á virtUdê· da Antes dls~o, porém, o rei rece• tlantos enfermos _muito menos il- livel da verdade que gra~as á assisten-
pureza. .t\pezar de 1nté!l:lig~tis- ustres. Arrependido de seus pec- . . . ' • • • 
sima, a sua attitude sempre''rri6~> beu a denuncfa. calumniosa, de cados, morreu bem o mau mari- eia de se:1 D1vmo Fu:1dador, Jamais er-· 
desta, attrahia a sympatliià. e que ª rai~ha tinha no seu es- do dessa Rainha santa, deixan- ra ao ensmar a doutrma revelada, ou ao 
admiração de todos. ,, .. -~udéiro, ~ªº. um_ simples auxt: do-lhe ao menos a consolação de propôr normas de vida christã. - Ao· 

Na idade de 12 annos foi' dà'i.- 11ar na dJ.Stiibuiçao de suas es ter morrido no Senhor. d . a· d d. • l t€ d 
d i d' P. t molas. Como pa1·a elle, os actos Isabel immedi'atamente se re- espe Ir-se e S€US 1sc1pu os, an s e a como esposa ao re e or u- . b' e' ' · d d · 
gal. · . pouco honestos nã~ er!'m cousas tirou para O convento d.as Cia- s~ 1r ,ao~ e~s, e am ª. a gran e m1s-

Não tendo liberdade de esco~ ::~~~ª 4e toda ª. cogitaçao, acredi- rissas em Coimbra, converito que sao confiada a Sua IgreJa que Jesns re-
. . . .-... · ·.' t<lu na calumma e deu 01·dem ao ll d t I "Id · · 

lher a. su_a vocação, su!eit9,~~-?-~i ~teiro da corte que lançaS$e ao e a mesma havia edificado. Mas cor a aos seus apos o os: e e ens1-
sestarena.máente ás obrlgaçoes. irr.,,~:. 'füfno onde se cosia a, cal, o es- ª sutperdioralhnão ª quizl receber nae a todas as gentes a obs€rvar qmm-
po s s pessoas de sua q\lali- ·.' · ·. . mos ran o- e ser o seu ugar no . . ,, . 
dft e oz- . ·.. cudeu10 que lhe viesse pergun- mundo. to vos mandei ; bem como sua asn'3-

.. d ' ~ disp &e ª contm$.f no tar de sua parté se o serviço já t · d· t' f' d · d d 
trabalho de sua santifica~_. estava feito·. cuamou então O es- · Duas peregrinações fez á com- enc1~ mrna a e o 1m

1 
o mun o, . e 

Tres vezes ?ºr ann~, m.uava. cúdéÍro i:ia rai@a e como que postella. A segunda fez ena a pé maneira que os aposto os, nesta ass1s
etlla. por 4~ dias, só 00 alimen- se lembrando riâ 'tt$ra, de uma na companhia de duas criadas, vi~ tencia, teriam a certe2ia de sua infalli-
ando de pao e agua. A sua vida . ' · b'l.d d · d t · I · · 

era estrema.mente methodica,,sen-· prov1denC1!a que _hav~a esquecido, vendo as tres unicamente de es- l l a e. ao ensmar a ~u rma reve acta: 
d divid'd t b 1 mandª·0 que procure O caeiro, e molas. "estarei comvosco ate a consumac:ãq O ~ 1 a .en re as suas ? r • pergunte se o serviço já estava 
gaçoes'de estado, oração a algum feito. o seu ultimo trabalho foi evi- •dos seculos." 
trabalho util. Nunca alguem a. tar uma guerra entre o rei seu Este Magisterio Infallivel vivo que 

t i E ·t Dlspoz-se o pagem a cumprir encon rou oc osa. ra mui o as- filho, e um soberano vizinho. f' 1 d· · 
sidua na recepção dos sacre.men- a vontade de el-rei, mas cqmo, Pouco tempo depois, adoecia e para o 1e 1nme com segurança as 
tos, e muito cuidadosa na sua ao passar pela capella, ouvisse_ o morria depois de ter recebido de questões de fé, e dita normas de acção, 
recepção. Quanto mais santa é a slgríal da e_ntrada de uma mIS- joelhos os ultimos sacramentos. é uma das maiores graças que a mise-
pessoa, maior numero de amigos} sa, ac:itou que bem podia a ordem . . d. d. . d h 

, 1 ~ 1 de el :rei esp· erar um pouco Trezentos annos depois de sua ncor Ia 1vma conce eu aos omens •. 
que se JU gam bons insistem <-'tll • . • t f i p 11 d · d D 
e.fastal-a de seus deveres. A es- ! Estando e!,rei e o escudeiro mor e, 0 seu corpo O encon- or e a e_ver1amos ar graças a eus 

trado em perfeito estado; desde t d d sas sempre respondi!!- ena: "Po-1, que denunciara o. outro, muito o os os ias •. então Deus digna-se fazer gran-
derá haver maior. utilidade e ne-; çuriosos por sa~r o resultado da des piilagres no tumulo de sua 
cessidade de ol"ação que na :idade operação, pediu o moço licença serva. 
em que os per:lgos e as · pàíxões pàra ir perguntar ao caieiro co-
se apresentam mais fortes?" ~ se tinha passado a scena; Co-

l!' "''.*..1 
Esta graça impõe '.riaturainfenle de 

"Degenerescencia protestant€" )'. · 
Fóra da Igreja não ha salvação. En~ 

trando no novo cyclo liturgico do annq 
ecclesiastico, destinado mais á instrue ... 
ção dos fieis, com€cemos por uma re .. 
solução firme de acatar sempre e e~ 
tudo, absolutamente €m tudo, ps ~ns~ó( 
namentos do Santo Padre. 

Costumava sempre dizer: "Ou- mo porém vinha da parte de el- L I T U R G I A \:._'!ll'll!!IIIDllílllllDl!lilllUJ!ltlllllllll,Ollll.l!.lllll"lUIIIIIIIIIIDUllll!~IJll!NJU!!Qi!l.!{!!!IIIIQl!IÍ!!,._ Hl!JlatJmlllÓJt 
tro motivo Deus não teve em me rei, disse a senha sem o saber. · --1 

;r:~r~~ :e1~:Cd:es!::~:; :;~~ss!~z:;ªr~:die:S
1
~~~~~0:~ 8 J1 A. L 'L· E· L'·· u·· I A' f I I==: Af.ifa~-.,-a-·-::tar,·a· "Es' p;·-e··"·ra--n~--.:ç: a'~'. 

os necessita<ibs". E todos os. Logo depois veio o pagem da rai- 11 
dias ia a Sania Rainha á pro- nha, e ouvido do caieiro que real- i3 . 
cúra de um doente ou de mn po- mente o serviço já estava feito. ~ jERNOS em Casemiràs naciortaes e. ~:xtrangei~~ -_ 
bre, e:ip. que pudesse exercer a Como elle de nada soubesi,ei foi- Quando as festas assumem ca- A pri.Ílcip!o na. Igreja latina só ~ elegantemente executadosi1 sob Itiêclida em. , 
sua· caridade. se tranqulllamertte a.o rei e lhe · ,racter festivo, ao Gradual se- se cantava o "Alleluia" na Pas- B· · · J 

'Deus a ree<m1peiisou coiµ o dom disse que º· ç~leiro lhe respon- gil "A11 l i " di h Já, tif' d d S ãl ·. 0 PDEST A Cõis . . lt - "' d . 
do. milagre. Uma pobre .mulher dera que sim,, D. Diniz, muito .tzeri:b·ul~e~va

0

arD.aªv· i:d~o· ~ucs'o~deelosdtqai:opraªl·at·_· ~a~~::;. ::Ulo,ic~s~avae ~ 1 f l,.-,'.-~-; .. _,_··.;~: :, .. S···*··'~!1\}L~~~~;~~i~'?~1w~f~ ,-i r·,, 
coberta' de ulceras, recuperou a· admirá.do por ver· elll ~ua pre• vigor o ·USO do "Alleluia'; 0 ân-

9 
•"' f. 

saúde com um abraço da rainha. sença quem devia estar ' morto, vra hebraica na Igreja, · pois foi, no todo. Só mais tarde é que = , ,,: 
Tinha ella o habito de lavar em I j.ndagou cuidadosamente do que elle quem primeiro a empregou se omittiu o "Alleluia" no Of- ! R. · .. ':la'" ,- .. ônsolâçao, 156-~ Phõffê"~4~7034,--,·,.· ... 
todas as sextas-feiras os pés a acontecera, e reconheceu o bra- em seu psalmo cr:v. ficio· dos. mortos e no tempo que _ U '-.A ,, 
13 · mulhere~, em memoria do que I ço da Providencia protegendo a " " = S PAULO ______ ...,... __ ~ j O uso do Alleluia na Iitur- vae O:a Septuagesima á Paschoa. § _....;,._______ • 
havia sido feito com os Aposto- innocencia. Muito se arrependeu gia da Igreja é antigo, segundo Os gregos cantam sempre O " AI- § • 
los. Numa das vezes, uma mulher D. Diniz da leviandade com que santo Agostinho e s. Jeronymo, le'luia", até mesmo na sexta-fel- f1111111111nnunnmmo11111111nnc111111111mn111111111111é111111111111cmm111111c1m11111111c111111111111c11111111nnat1t~ -. 
apresentou-se com um pé reido l deu credito á calumnia e com mas nem sempre obedece ás mes- ra S,i,nta. gni!icar a gloria eterna e indi- E continua o mesmo santo~. 
por um cancro horrendo, para que praticou aquelle assassinato, mas regras, No Antiphonario de • zivel dos santo!!. · "Cantemos por nossa celeuma ~ 
que a rainha o lavasse. Ella não e foi o remorso desses dois pec- s. Gregor!o O "Alleluia" é omit- 0 . P ·L l santo Agostinho diz: "A quem doce "Alle'.luia" afim. de po~r ... · 

1z o e. ebrun que desde · t · h h · d ' · tido desde, a Septuagesima até VII VIII , poderia melhor co.nvir es a lm- mos e egar c e1os e esperan~ 
a Paschoa ao passo que a regra ~ syllabouf. 1 dse~'uA10

11 1
Jun

1 
~u-se guagem (do canto ·sem palavras) e alegria á patria dos }>eIQ,11,vên• 

, a ma o eu a um De 1n· ff I?'• turados ···· 

lnd·1cador Comm·ercªall de s. Bento não o prohibe du- grupo de notas chamado Neu-1que ao us e ave. . 
11 11 rante ª Quaresma. I ma que quer dizer sopra canto T R A e T U S 

Hoje, o "All~Iuia" é cantado se~ palavras. Este neuro~ signi-
em to~as a_s mISsas, excento nas fica admiravelmente a insuff!- Tractus é um canto usado nas tus to.rnou-se então muito iieme~ 

0 

ACCESSOR10S 
pf automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
Importação Dlreeta 

ISNARD & CIA. 

AVIiltENTOS 
PI alfaiates 

IS'OCK COMPLETO 
Oomul&em a 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melillo 

~ 
i BICYCLETAS 
í'.tODOS OS PRJ.<;ÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. . . . . 

BRINS 

Aurora - ~Aatf,t _: l'lrituba 
Nactonaes e Eit'ti'il>pl{ti~ 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BX!lNTO N.0 10 

de pemtencia ou lucto. Ellle é re- ciencia do homem para cantar missas em que não ha "Alleluia". lhante ao Graduat. 
petif ~ ;:'es ';,e:s, f ªr! faze\ éciho por meio de palavras o Deus Tem este nome porque era exe- • 
ao rip :ce ~nc us que sa as ineffaveI. Com esta serie de A cutado de um só folego tractim O tractus é rezado: · · 
e S. Joao ouviram no céu. não quererá a IgreJ·a a.Iludir ao 1) Nas missas de dólnln""'cl'"'. · ou in directum e cantado por e.v ,. 

O que lemos no capitulo I de Je- Septuagesima e Paschoa. 
Para os hebrêus O "Alleluia" . solista não nó côro, mas no -am- . remias, em que o Senhor o en- bão, sem antiphona nem respon- 2) Nas missas das Segundas, 

era um grito de acclamação e carrega de prophetisar ás na- sorlo e sem intervenção do côro Quartas e Sextas feiras da Quà. .. 
alegria. ções: "A, a, a, Domine Deus, ec- ou do povo. resma. 

Diz Santo Eplphanio que o pro- ce nescio Ioqúi". A, a, a, senhor . 3) Nas missas de festa e na( 
pheta Ageu cantou "Alleluia" Deus eu não sei falar. o sen- O Gradual era um psa.lmus missas votivas da Septuagesima 
5i '1 annos antes de Christo, ma- tido que dá a liturgia da Igreja responsorius e o tractus um até a Paschoa. 
nifestando assim sua alegria por ao canto sem palavras combina psalmus tractus, pois, segundo 4) Nas missas pelos mortos, 
se haver reconstruido o tem- de modo admiravel com esta Amalario, ao primeiro se respon- 5) Nas missas de festa dos; 
plo. passagem. Santos Innocentes quando cae 

Do culto mosaico passou o S. Boaventura diz que a demo- dia e ao segund0 não. Aos poucos em dia de semana e a festa é ce.:. 
"Alleluia" para a liturgia da ra no canto da syllaba A, que o côro foi se associando ao chan- leb,rada sob o rito de pr.llllelra 
Igreja. termina o "Alleluia" é para si- tre no fim do versículo e o trac- classe. ' 

ln • IC a dor Prof issional1 

DR. VICENTE DE OLJVEIR;\ 
RArit:os 

~ da 86 N.º S - 2.º anda.! DR. OARLOS l\lORAES DE ! 
Sala 13 . Rua !Jonja.::::::ant, 23 - D E N T I S T A S 

DR~ VICENTE BAX,ZANO MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 
Raios X _ Cirurgia - Dtathermle. l 

- Vitalidade Pulp,ar DR. RENATO L. MÓRAES 
Rua da Liberdade, 512 - Sobr,. Molestl11,s das crianças 

:qa clinica Obstet::ica da. Fa .. 
culdade - Clirúca Medica. _, 
Hyglene Pre-Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de 'l:ole• 
do, 16-A, 3.0 a. - Das 1$ ~ 
15 horas - Res.: AVel1lda 
Tumallna, 90 - Tel. 7..()401 Dr. Plinio Cotrêa de 4.0 andar - sala; ~8 • Phone 2-1986 DR. CARLINO DE CASTRO 

s. 1.*,Á:ULO Pelo curso de doutorado da Fa-
Telephone 2-1346 - s. PAULO Cons.: R. Lfüero Badaró, 488 

Das 2 as 4 horas 
Oliveira cuida.de de Pharm. e Odont. de 

tiu.. QU!Dttno BocayUva N.0 54 S. Paulo - Cirurgião Dentista 
1-cí - Bala 323 - Tel. 2-'12711. DR, PAULO MORETZS(lj:IN diplomado em 1914 - Ex-den-

M E D I e O S. Res.: Rua Tamandaré n.0 97'7 
:Phone '1-3128 - s. PAULO 

Dr. Milton de Souza •· 
Meirelles 

P,u.t, · QUIDttno Bocayuva N.0 54 
1.º ·. - Sala 319 - Tel. 2-00:15. 

DE CASTRO tista do Lyceu Coração de Jesus, 
Especialidades: Pivots, Coroas, 

R. da Quitanêla, 139 - 2.0 andar Pontes, Dentaduras anatomicas 
Phone 2-6769 s. PAULO e sem abobada palatina. - con

sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 

ENGENHE,JROS 64, 2.0 anda?:, si 'l-7 A. Res.: AL 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Joaquim P. Dutra da Silva · ---------
aua Benj- Constan!i_ N.0 23 AMADOR CINTRA DO PRADO 

t.0 aodar - Sala 38 · 

Arnaldo Bartholomeu 

~ne:. 2~1986 Engenheiro Architec~o 
Cirurgião-Dentista 

Ralos X ...: Diathermia - Clinica 

CLINICA GERA:i. 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino BourrouJ 

Realdencla: Largo S. Pauto, 8 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R QUintlno Bocayuva, se 
Das ~ ás 5 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias collectivas. DB. FRANCISCO P. REIMAO 

IIELLMEISTER 
R. São Benoo, 224 - 1.º andar -I Rua. Libero Badaró N.º 641 
!l :a- ..... :r.honoi-7Z99-S. l'AULQ ~110 J.>~ 

Dentaria em Geral. 

Rua Frederico Abranches n. 
(provisoriamente) 
!rele.ohone, 5-547t 

Molestias do App. Digestivo e 
ano-rect.aes. Hemorrhoides, fls-

467 lsuras, etc. - R. Xavier Toledo, 
98. 4.0 andar - Res. 5-3332. 

S. PAULO 

CIRURGIA-ViAS URINARIAS 

DR. RUY DE AZEVEDO 
MARQUES 

Cirurgia - Vias urinarias - Ondas 
curtas. - Cons. R. Quintino Bo
cayuva, 36-4. and. si 53-55-56. 
Tel. 2-9566, das L4 ás 16 horas. 
Res. Tel. 7-5265 - S, PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molesttas de senlloraa, 
Com.: Rua Sen. Feijó, 205 - ..a.• 
Pretlio Itaquerê - Pbone 2-2n1 
Reaid.: Rua Alfredo l!:l.Us N.0 301 

Phone '1·1268 
Cons.: dAs 10-11 e das H·ú 17. 

f?abba(lo,. 10-11. 

HOMEOPATHIA 
.DR. REZENJi;l!l FlLHO. 

Ex-Assistente do Dr. Mu~e 
Nobre 

Cons.: Rua Senador FelJ6,. •· 
2. andar - '.Phone 2-'0Ssá 

Das lõ ás 18 horas 
Resld.: Rua Castro Alves, m 

Phone '7-8167 

---PROFESSORES· 
PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 
pela. Univerridade de s. Palllo, 
Aulas particulares de: Mathema;, 
tica, Physica-Cb\.nica, H. Nat~ · 
ral, Musica. e demais materiás cio 
--- Curso Gymna.sia.l. ~ 
AVENIDA RANGEL PESTASA 
N.o. 257-~llD~ ,a;-~toa-~ :f.4~ 



,- ::::.:._ 

'.!,_ntM :de ,partir !p{l,T'Sl -esta Ca
•_, ital a Condessa Ciano, que se 
:; ;icontrava no Rio de ;Janeiro, 
· ~i hômena;g,eada <loming.o .p. (P. 

.do sr. Oswa,ldo Aranha, que 
>rn offcreceu um ,aJmoço no Jo

,_;:ey Club. 
Falando 0;os ;repre,sent·antes da 

-'·nptensa, decla'l'<YU a illµstre 
.;:,,ma ser a sua .viagem de tu
.·' smo, não 'tlendo trazido ne
<nntia. missão. 

Em ,suru visita de despedida. ,no 
,,1anabara a sra. Getulio Var

.•,cs-.tez-lhe entr,ega <le uma agua 
: r_a,rinha gu•a:rdada em estojo dê 
:nadeira do 'Paiz, ,com as armas 
do 'Brasil. 

Em São· Paulo a Condessa 
<.';ia.no foi hospedada pelo dr. Fa
bio Pra.do, tendo tambem. rece
bicló numerosas homenagens das 
i:wtoridades 'll da colonia italia
:1a. Quarta e quinta-feira visi
toli Araras e Piracicaba, :-egres
s::i,ndo a esta Capital e ,seguindo 
:,,Qr<1,· Santos, onde_ cm))'8.rcou 
scX:ta-f,eira no "Conte Grande". 

Decretos-lei , .. 

gressou dia 1. 0 , após visitar 
Morro :Velho ;e Sabará. 

• Foram e.sslgnados na. ,pasta 
.-~ª Guerra decretos exonerando 
os generaes João Bernardo Lo
bato Filho de commandanto da 
,'(."' Região Militar; Brnsilio "r3-
borda de commandantc da S.• 
Região; Milton de F'rcitas Al
meida do commandanto da Es
cola de Estado Maio;·; J<'irmo 
Freire do Na,scimento do 1. 0 sub
chefe do Esta.do Maior; e E,luar
do Guedes Alcoforado de com
mandante da Artilharia Divisio
naria da 3_• Divisão de Infan
ta..rfa.; e nomeando os gúneraws 
Firmo Freire do Nascimento 
commanc1ante <la 7.• Região Mi
litar; João Bcrn·ar,lo Lobato Fi
lho commandante da 8. 11 Região 
Militar e Milton de Freitas Al
meida, ,comma.n<lantc da 3.• Di
visilo de Cavallaric.. 

e Está s:mdo elaborada uma 
lei regulando o casamento dos 
militares. Entre as restricções 
que se noticiam serão feitas, fi
gura a relativa á idade, só se 
i)Odondo dar o casamento depois 
dos 25 annos. O casamento de 
militares com estrangeiros tam
bem -soffrerá restricçilo, depen
dendo <le licença ,especial do mi
nistro da Guerra. 

o Por intermedio da Ordem 
dos Advogados, o sr. Re-raclito 
Sobral Pinto communicou o.o 
auditor Lima T~rres. da 3.ª Au
ditoria da 1.• Região Militai, ter 
acceito :a. sua indic:'J,ção para 
patrocinar a defesa do ex-capi
tão Luiz Carlos Prestes no .pro
cesso instaurado contra o .mes
mo, ,pelo crime de deserção . 

NOTAS ECONOMICAS· 

E OOMMERCIAES 

:TJ.-m G 10 NA R J O 

~-

1J_Jj) A 
3 T'OSSF. -- 'I'omou pósse <tia 

If L 
por falta do :paga,mento <'l~ im
posto de material 1on't1,egue á E. 
F. C. B. 

~ Retirada· de voluntarios l ______ ..__-:--'------~i 
da H~panlia 

l . 
-Realisou-se ,ílu;-ante esta semai 

na ia, retirada. das tropas italia,, 
rias -e allemÍis da Hespanha. .A 
JJ:!1-pr.enáa de Bêrl~m, que ~emprc 
.~~Játa e, 'P!:!'r.Uci,pl).Çã~,:-~O,S alle•. 

nando os papeis de todas as iem- ·.ma-es ma lu'tlt, e~poz ~yn3ca,men'i 
barcaçé\es, ;provoc<à.ndo protestos te, 1~ - fong,a,s descr1pçoes, errl 
dos . :represéntaMes ,de :varias que .. :\lflla. >e,RP.'l!Js':_lu, .m:~randa 
nações, inclusive da Allcmanh(I., .. ~ssii:n a t;,e<tep~ao oflic1al. do~ 

·5.000 v.oluntair1o_s, que ·foram 
.1,.a:uclado-s welo :M'!lirechal Goe• 

As vacillações do Japão 'ring. . , /_ \ 
• 30 <lo ,cargo de dh~eictor do 

Departamento das Municipali
dade,; o dr. Coriolano do Araujo 
G6cs Filho. 

Os ,co,mba.teiit.êl!, }tailian.o.s, qu~ 
se <::alcula ,u/nlia.fü a.'k\ançadó âJ 

Defrontam-se no Japão .dua:s .cifra <le_ 50.óOO'; · foram. -~~êtnbà.r"'I 8 111 E:\IOIUA - H o m ·0 n a- correntes igualmente fortes, oodos ,i,m sua. ·!ma.i<Í~ià. ,êih CádizJ 
• g-r·,wdo a memoria do Prof. uma, favoravel ao isolament_q, As bailfa:s· 'Hii,~a.n~ foràm cé.l~ 4 CA)lPE.i\O - A turma bra- Rezcndc Pucch foram inaugura- outra á adhesão e.os eslia<los to- culada,if' ~m 1$:000 aóldados. · 

• sileirn venceu o campoona- dos . uma_ 'Placa, o retro.to da-. :taJ!tarios, allegando a:queJJ:~s· 
to -sul-americano de athlf'tismo, quclle -professor, no 2. 0 andar que sua ,patria nada tem eóm 
dis_put,a.do cm Lima, no Pen;', do Pavilhão :F'cr.nandinho, da os negocios da Euro_pe,, · ,e Q.~e.·os 
classificando"sc cm 2. 0 o. do·, Santa Casa, e a bibliotheca 1,ecursos <),a,s potenc1as ,dertiocra-

P A:RTIDOS FRANCEZES 
.'.',°,'( ' .. 

Chi!e, constituída. por donção dos li• ticas lhes são muito riiicessàrios, l 
o Congresso da União Socia4 

·l!sta Repub!ica,rta, ireunido errt 
Angouleme, t.erminou seus tm .. 
balhos · appróvando inteiramlêúte 
a attitµde do· gru·po ,parlâmê11~ 
tar, apoiando o govert10 11a 'Pº" 
lttica ,externa contra, os ;p'aizes , 
totalitarios. 

vros daquele mestr.e. .principalmente para um -i:riten• 5 ZOOLOGICO Noticia-s<:' dimento com Londres at'íin de 
• qu-0 o Jm·dim Zoologieo da 9 BANDOLEIRO - Foi mor- facilitar o desenvolvimento- eco-

Capital Federal 'será cm brc,·e • to pela ,policia e forças do nomico da China; a outra cor-
fcchado. Exercito. 110 sul dé Matto Gros- rente allega que a 'situ·ação do 

6 8,50 HORAS - Iniciou-se 
• dia 1. 0 do corrente o trafe

l)'O das auto-motrizes na Central 
do Bra.sil. O percurso "ntre es
ta Oapital e o Rio de Janf·iro é 
feito em 8 horas e 50 minutos. 

so, 0 bandoleiro Sylvino Jac- Japão é extremamente diffkil, 
ques, que ha muito tempo vi- pois em caso de guêrra a In
nha ,praticando assaltos naquel- glater.ra apolo.ria a U.R.S.S., 
la região, á frente ele numeroso .neoe<ssitando e!les o ta.polo do 
ba.ndo de salt,e-adorcs. Reich. O governo rtipponico 

Um <los ich(lfes <lo ;pB,t'tido d 04 , 
·clarou em stta ''Ultima :reunião~. 

"Munich -certamen'be nada ire• 
solveu,.· mas :pelo menos a. vida:· 
de de::ien'á.s, <ientenas 1e mi-lha• 
res de' homens foi talvez ,pou .. 

10 CREDITO - Foi abe-rto 
~ pelo governo 'Um credito 7 1\ll:LTA - A Metropolitan de 5_000 contos para attender ás 

• Vickers, q u c elcctrificou 1 ,1espesas com a construcçfto da 
parcialmente a Central do Era- nova -estrada São Paulo-Santos, 
sil, foi multada cm 1.055:46S$, denominada "Via Anchieta". 

_(]SE SO'MENTE 

HO THI 
SE.lá/SRA 

-um nome que representa uma garantia. 
LABORATORIO FUNDADO EM lSll 

1 
do D~ ALBERTO 

. Prm;a da Sé 92 e 92-A 

~ 

S. PAULO 

mantem-se na espectativa, nada, 
tP.ndo resolvido ainda definitiva
mente. 

pad-a •e esse . désoanso 'llOS ipe:-.J 
As reivindicações italianas mittiu preencher <1ertas facuMs' 

que, em Setembro faziatl'l nossa. 
fraqueza. Hoj-e a. França. não 

A commissão de Finanças do .está ·ma.Is divididà. A alli-ança.·· 
Sell!a'.do Italiano ,approvou um re- franco-br!tannica ,está definiti•; 
1-a.torio que :resume o 1estado das vamente -se!la.da". · 
relações diplomat!cas com os A!ludi-ndo ás irela.ções franco~ 
differentes i'aizes. ;sovietida-s, :frisou que sójám· 

Esse -relatorio insiste na legi- quaes forem às :razões que se in~: 
timidade d ,as reivindicações voguem •contrit 1a. União Sovietioo; 
quanto á França, .principalmen- - "é 'l'nélhór ter a ·Russia ,com• 
te ,e-m relação ás compensações -s!g-0, que <:ontra". 
colonia.es, que, diz, eram expli- O orador, al)plaúdido :por tod11. 
cita.mente .garantidas á Italia e. aSlllspencie_, . de pé, concluiu: 
pelo art. 13 '<1o Pacto dê Lon- .pedindo a grá,nde -0olligação na
dres, .para ,solução dos .pl'Oble• cional, porque "estamos todos 
mns relativos, á Africa. Oriental convictos de que a 1.mica poli• 
[tali~rna. DJ'ibuti Canal de tica possivel hoje é a da àltl• 

e vez francezá". 
Suez. O ,cong,resso do Partido, .Socia.j 

Foi approvado ·e .ma,ndado 0exe
:eutar, por· decreto assigna~o pe
lo presidente da Republwa, o 
convenio .-eafêeiro celebrado en
.fre São Paulo, Paraná, Rio de 
Jall!E-Íro, Esp\rito Santo, Minas 
Geraes, Pernambuco, Goyaz e 
:Bahia, fic;i,ndo por -este decreto 
:r,roro,?;ailn, :J.té Junho de 1941 'a 
.,:,_Is':cnci.;. ,10 Departam(mto Na
~ion<A-i 6) c .. ift~. 

9· Foi ass!gnado 1:>elo p:-es!die-n· 1 __ 
t-e ~ª- Republica um decreto-lei . "e' ~- T ~.,· .'rn> rr O'; R·. 
mod!fwa.ndo o Regulamento do ,l_j ~ .!1l.:,; ~ jl 
Sello, sobre casos de inuti!isa- -:;; 

ção de estampilhas. . 

1 

! '.A, '.A L L 1 A N C '.A --

O -nelatorio o.,poia 0,s difficul- aista, d'eunid~ -em Nanbés', :n1ve .. 
dádes . politicas na Sy.ria e na lÓu que o partido :estâ. furtda.J 
P_ales'tma, esperand? · 0 • reconhe• ,ment·a.)mente dividido·' em dois 
cimento das e.spira?.?eg na.tu- grupos, um ,francamente com
raes das duas . ,regioes e que munista, ch~f-Íádo !Pelo sr. Léon 
num futuro proximo s~jam ~·S· l eium, e outro -<le te,ndenclà;s to
seguradas -su-a •sobérania e m- talitarias, favoravél a um ac-0or• 
d•e·pend_encia, -afim de se torna- do com a Allemanha, -ch•efiado 
rem, livres da _Fi:e.nça e da In- pelo -secretario do iJ)artido. sr. 
glaterra, ,poss1ve1s ,presas dos Faure. da Republica e· 'A arrecaidação do !mposto ' · 

mandando de consumo em São Paulo, de ANGLO-FRANCO-RUSSA· 
~,;,->.as · inNlldas o.doptadàs' Jarueiro a .Abril, soffreu um au

i,:a- í'i.'f-erencià dos· Ministros aa gmento dé mais. 42.500 ~cntós 
+ FÓzehda, -realisaqa <lm 3 de Fe- sobre igual ,periodo de 1938. 

verciro. <lo _corrente anno, em 
·\/!.~(J. 

e, ~·oi ~nt11&-g'ue e.o ministro da 
_l<jducação e Saude o projecto do 

. ,deereto regulamentando os es-
. :i)o'?'tes no Bnasil. 

e· · Foram nomeados para o 
cargo <le juiz ·pretor no Distri
cto Federal o dr. Bruno Barbo
sa ,e o -<lr. Estevam de Olhnejra., 
juÍzes federaes em disponibili
dade, respectivamente de São 
P-a.ulo e Pernambuco. 

NOTICIAS MILITARES 
.---------------
' 'A .missão ·militar norte-'<lmerl
-~na, qllie chegou ao Rio dP Ja
neiro dia 24, a bordo do "Nash

:vlll.e", foi objecto de numerosas 
homenagens '1'.la Capital Federa.]. 
. No dia 27 ,a Missão norte-ame-
01'I'lcana embarcou pa11t esta Ca
pital, .tendo visitado tambem 
Santos. 

No dia 28 o general Ma:-shall 
, <e . d•emais membros da missão 

seguiram para Curityba, em
haréando no dla -seguinte pa.ra 

- Porto Alegre. Em todas 0,s ca
p!taes foram homenageados pe, 
lo governo, tendo -sido decreta-· 
do teriadu o dia. de sua chega.
da. á çapltal gauoha. 

A Missão militat norbe,-a-mer!
ca:na. regl'essou, por o.vião da 
·"Panra.ir'.', <iirectamente ,para o 
Rio de Janeiro, onde .chegou dia 

: lll,. -segu1ndo no mesmo dia pa-
_r-a, ·Bello Horizonte, de onde re-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÓ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

e Foi inaugura.do dia 28 o 1.0 

Congresso dos Comrrl.erciaTios 
'syndic-2.lisados, do qual é i):>csi
d:ente de honra o ministro vVa.1-
dcmar Falcão. 

e Fo! modificado o aTt. 2. 0 do 
regulamento. sobre export~ção 
de fructas citrio3.s_ Ref,e·re-se o 
mesmo á cobrança · de -0molu
mentos. 

·e A exportação cl<> algod1io em 
Janeiro e Fcve,·cit·o foi de 33 
mil tonela.das, {~as quaes 21 mil 
sahiram -pelo porto d,e Santos, e 
o restante, dos portos do norte. 

e Afim de dar razão ao exces
so de .producçfto de milho e ar
roz o ministro da Agl'icultu'.:'a 
determinou expericncias com o 
pão mixto que. além de 5% de 
ra,spa d-e- mandioca. conterá 10% 
de milho e 5% de farinha de 
arroz. 

,e o, Centro do Commerclo de 
Café, do Rio de Janeiro. com 
o :a.polo da Associação Comme:-
cial. resolveu -a:presentar um 
memorial 0,0 Ministro <la Fa
zenda, -expondo as difficuldades 
cre-adas ao commercio caféciro 
com :a applicação da legislação 
tributaria. sobre Yendas mercan
tis. vendas a termo, bem como 
pela applicação de multas em 
geral ·pelo apparelho f:scaL 

1 Noticias 
~o Rra~iJ 

1 VI8D1HANÇA Noticia-
• se no Rio de Janeiro que 

a "Frota dai Bôa. Visinhançtt", 
constituida dos vapores "Brasil", 
"A.rgentina" e "Ut·uguay", serit 
augmentada de mais 4 vapores. 

2 iIERllIA - Foi inaugurada 
• no Passeio Publico a herma 

d-a escriptora Julia. Lopes de 
Almeida. 

H O 11 E O P fi T R { A 

! 

A ia.lHança ,tripl!ce da Ingla'
terra, França e Rússia, que vem 
sendo longamente discutida, foi 
synthetisada úo ,projecto apre
sentado ,pelo governo inglez á 
Russia. 

Esse projecto estabelece o au
xilio mutuo no easo de se ve
rem as .potc'ncias signatarias en
volvidas cm um conflicto, auxi
lio que d·everá ser presiaclo de 
accordo com os :princi-pios do ar
tigo 16 do P.ac'to da. Soci,edade 
das Nações. O ,projecto prevê 
negociações :futuras par"'- dete:-
mina.r como as tres partes con
tratantes se auxiliarão recipro
,camente_ São :previs,ta.s tamh~,n 
consultas em caso de perigo im
minente de aggressfto, bern c·o
mo o ,rer..;pci'to aos -inte;:esscs dos 
terceiros auxiliados. O vrazo da 
alliança é fix,a.do cm cincu an
nos. 

Em <liscurso .pronunciado dia 
31 p.p., o commissa.·io Molotoff 
declarou serem tae·s as rcstric
ções do i)rojecto inglez que elle 
se torna inacceitavel. 

Um dos pontos mais dignos de 
attenção é a referenda ao ar
tigo 16 do Convena.nt, que des
pertou o.s desconfianças · da 
Russia, pois a despeito delk a 
Sociedade das Nações continua 
a negar o auxilio solicita<lo pela 
China no conflicto do Extremo 
Oriente. 

Syndica1isrno christão 

"Os nossos effectivos nugn1en
taram de- 6% a partir do annu 
pa'ssado", dec12.ro·t o sr. nast:-to 
Teissier. secretario g:,ral aos 
Syndicatos Christãos. 

O sr. 1,,-iio Jonhaux, ,;ecr<'tn.
rio g<'ral da Confederação Ge:·al 
do Trabalho, consignava, pur 
sua vez, qué a "C. G. T. perdeu 
em dois annós 20% dos seus ef
f.ectivos". 

A simples comparação desses 
dois numeros basta para mos
trar •a importancia do Vigc,simo 
Congresso cl a Confederação 
l<'ranc<'za d o s Trabalhad01·es 
Christãos, que esteve reunido 
em Pariz, durante as festas de 
Pentecostes. 

Certamente, a C. G, T. con
serva cerca de 4 milhões de 
i!.<lherentes e a C. F. T. C. aca
ba <l-::~ ultrapassar apenas o tneio 
rnilhão. ?i.:tas o factn essencial é 
o consta11te surto r.1o ;-;yndic:1li~
mo chl'istüo e o rn1clito, cada vez 
rn-ais forte, de que g-osam ao 
rnesmo t~_rnpo, junto [ts massa::; 
trabalhadoras. os pode1•es pubii
cos e as autoridade.-; n·ligiosa~. 

Ao ern•iar ao Congrc:=;so a b('n
ção a,p0Htolica, o cr--.rdeal :-;ect'e
tario ele Estado da SantCL Sé re

~<::fnr-

ços <te oraem moral ,e -espiritual 
para introduzir · no mundo do 
trabalho os grandes ·e salutares 
designios >das :encyclicas. For
mulo os meus V'otós i)es.soa.es 
pelo süccesso dos vossos traba
lhos." 

Ainda i·ecentcmente, 3ô.OOO 
trabalhadores catholicos do Nor
te estavam reunidos num g:·an
dioso Dia do Trabalho, no pro
prio coração da região ,mineira. 
Afim d.e demonstrar a sua sa
tisfacção pela forç::i. do -catholl
cismo soei-ai na França, o Papa. 
dignou-se nomear cavalheiros da 
Orclem de São Gregorio quatro 
mineiros catholicos, empenhados 
na França mineira., no -combate 
em ,pró! <lo syndica.lismo chris
tão". 

Refug·iados hes;>anhoes 

Os re fu gia dos hespanh6és 
constituem um serio probkma 
para o governo francPz. pols 

'ainda nào se sabe o destino que 
lh<'s será dado. O seu numero 
sobe a 400 .000. custando sua ma
nutençào 6.000.000 de franco.~ 
por dia. 

Além da despesa que r,'pi:e
sentam, parte dclles, 250.000 ex
combatentes negam-se -n reco
nhecer o governo do General 
Franco ,,- nã.o quc·rcm regressar 
á Hespanha. 

Su1. pe1·man0ncia praximo á 
fronteira alarma o governo de 
Madrid. cln.da a possibilidadC' de 
uma invasão, desde que obte
nh:3.m armamento. 

O governo franccz 
tra nsportal-os para o 
Africa, empregando-os 
trucçiio de estradas e 
irrigação. 

pretendeu 
Norte da 
na cons
obras de 

A isso sp oppuzeram socialis
ta-s ·e commllnistas, de um lado, 
alleganclo Pstarcm muito debili
Liclos ,.- não poderem suportar o 
clima. Por outro lado a Ital!a e 
a Allemanha tamhem fizeram 
objecções, pois poderiam a qual
·quer momento ser transforma
dos •em um exercito aguerrido_ 

O governo francez continua 
num impasse, pl"incipalmr·nte 
porque os refugiados que que
rem regressar á Hespa.nha .sô 
são aclmittidos muito lentamen
tf', pelas autoridades -naciona
listas, após o exame de se.us pre
ccden'lea. 

Os incidentes na Asia 

estados total!arios. 
Os jornaés italianos voltar·am 

tambem ,a f-àlar' na :reivindica
çlto · ,1fob're- à'- éoi;_Séjta, • a_ qi.(~·nã;o 
·se referiàm desde o >discurso d•e 
Milão, :em qúé o "duce" deu á·s 
reivindicações o nome de Tun:i
sia, Suez, Dji_buti. 

aereo secreto 

l talo-allemão 

Referindo-se ao Departam<'nto 
da Aeronà utica, o subsecretario 
General Valle declarou que a 
Itall,a. e a Allemanha haviam 
chegado a um accordo, ca.paz de 
desbaratar qualquer tentativ·a. de 
cerco. 

·-Affirmou o mesmo titular que 
0. aviação devia ser utilisada 
ra·pidamente, como .força- des
truidora., quando deflagrasse a 
guerra. "O -a,ccordo aereo italo
~'lllemão, accrescentou, é abso
lute.men'te se,creto". O accordo se 
tornou uma realida<l-o ,depois da 
inspecção .feitii na Italia pelo 
General Milch, •subsecretal.'io da 
Aeronautica do Reich, 'presidin
do uma missão aeronautica es
pecial, qllle, fora recebida por 
Mussolini. 

A MARINHA: 

NOR'fE-AM-ERICAN A 

O 1a.Jmirante William Leahy, 
chefe das operações navaes, de
elarou, ,em discurso, que a mo.
dnha actual dos Estados Uni
dos não só é suffi<:ientemente 
poderosa para repellir o ataqu,:s 
de um inimigo qualquer como 
para bater qualquer <:ombinação 
de forças inimigas. 

O -almirante accrescentou que 
os Esta.dos Unidos deviam man
ter as suas novas construcções 
ao nivel das co·nstrueções das 
pot~ncias wstrangeiras para não 
perder a sua .posição actuaL 

Termina.ndo, fez vivos ·elogios 
da qualidade da aviação naval, 
salientando que a.s autoridades 
c,ompetentes do mundo inteiro <t 

consideram como -a. melhor do 
mundo. 

AUGMENTO DA FROTA 

HOLLAND~ZA 

Emq11anto prosegue a guerra Em vista da •situ1a.ção euro-péa 
sem 1wnhum facto decisivo. com e do ·cx'tremcr Oriente. o go
ataqu0.s recíprocos do Japiio e verno hollandez apresentou um 
<la China. repetem-se os inci- projecto para construcção de 4 
dentes entre navios de guerra navios de guerra de 25 a 30 mil 
jn,po11e-zes c mercantes de varias toneladas, que,. com os navios 
paizcs. de pequena. tonelagem e e.viõ~s 

All<•g,.indo que os navios chi- de bombardeio já corts_truidos, 
nez<:'s navc.gam .sob as bandei- virão reforçar poderosainente a 
ras de outras nações, os japo- posição da Hollanda ,para pro
""""s ,,nt;;,, nPtPn<lo e exami• tecção de seu _imperlo colonial. 

:Pretenções bu1garas 

Em. entre~lâta e, um jornaf 
francez o chéf-e do governo· bul .. 
g-aro. sr. E'osse-uV'anov, declat'ou 
e,H'l r ,;eu pai?. disposto e. .1,Jht:-• 
rir ao bloco -anti-dictatorial se 
for resolv;d.'l. a questão eom ~ 
Rumanià, l'eferE'nte á devolucit,) 
ela região sul df, Dobrudja, éju8 
a Bulgarh ;perdeu em 1913, I 
que- é essencial á sua patria.i 
para sa.tisfazer suas necessida• 
des de trigo, ao .. p:asso -que ~ 
Rumania representa apenas um 
cento de sua pro(!Uc<;ão dess• 
cereál. 

Como prova da bôa von'táde 
a Bulgaria já desistiu de- su-ie 
pretenções e reclamações, 1>:?
trando ·cm accordo com a Tur• 
quia e a Yugo-Slavia. 

A crise da Palestina 

A .situação na Palestina con~ 
tlnua tão ,dlfficil quanto ante• 
da publicação 'do Livro Branc".>, 
Emquanto a lngJoa.terra ,susten
tou uma .politica favoravel aos 
judeus teve que luctar contra os 
i,rabes. Agotâ, uma vez adapta
da. a nova politica, os judeus, 
estão iguàlrl'íente prorrtovend() 
desordens, terido sido morto um 
<los chefes do Partido ele De• 
resa Arab&. 

Noticia~ 
cio Mundo 

1 l' ACTO - Fól àSsignádC 
• em Beriim um accordo d! 

não aggressão entre o Reich , 
a Dinamarca, ll egociado ra,pida
mente, dadõs os seus tiermo-s 
geraes. 

2 PERDIDO - Foi conside• 
• racío perdido o aviador Tho• 

mas Smith, que tentou a tra• 
vessia do Atlantico Norte, em 
um pequeno avião, 

3. 'VISITA - E' esperada e,rri 

. f-,ondres a visita do Prin• 
c1p0 · Paulo, ·regente d·a Yugo .. 

(éónclue na. 7.ª pag.) 
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Transcrevemos ,a.otÚxo, como ,á. fizemos no domingo antel'ior, 
1um magnifico apanha-do do\ú.-;i~ 
11-·elo tCom que Sua. SàntidÍi.êÍe o 
:Papa Pio XI ipr()'Curou incre
mentar a. devoção a Mark1,, sa
hido na espienéJ.lda · revista 
"Acies Ordinata'', que, :· como 
p;ambem já foi dito, é o , orgão 
iofficle.J do Secre~lª?º Centrl1,1 
de Roma d•it.s Congregações :Mâ; 
,rio.nas e que, ,como rt-al, deverá'. 
,existir aia .bibliotheca de toda.s 
;i.s Congregações, !Para qÚo ,.;-~ 
,iseus Congregaç,os ,conll~m de 
::Perto o grande moyitneJlt<> µia-

(i,.1aJ10 univer!lal. · .. _, 
T 

iPIO XI E A l>EVOÇ.ã.O A: 
NOSSA SENHORA 

l&!'de para .MoséótC · Es11a ima
gem é um testemunho de.que.tia 
ardente <j.11;yoção ~r!anti, . qu~ 
se conserilifü até hoje entre o 
povo ruii.ro e que .aem d1,J.vicla 
deve sua. origem á extraordina
ria veneração da :l4ij.e de Deus 
entre os gregos. QÜ.antos ~olo
quios terá tido o S{l.nto Padre 
com esta imagem! , Certa.i;nente 
lhe terá. recordado' sempre' mais 
a grande im:portancia da união 
das Igrejas Orie~~iÍ.es com a 
Igreja Romana. éitamos uma 
outra ;passagem narrada -pelo 
pr0pl'io sa.nto Padre, isto é, que 
n,1, sua ultima enfermidade pe
los fins do anno de 1936, du
,rainte' muitas 'hOl'a·S, n!lo célntle· 
c!a out.ra OCO\\:i;>acão que ~ de 
recitar o Ros11-rlo, meditando os 

Semp11e se tentou, com é.Jgum seus m;v'ste1·!os. Quárito tei:~ re, 
ie1>itheto, focalise.l',- ;p, s.ctividade l!ado naquel1e tempo pelÍI. Igrej11 
:do :grande Papa. íallecido. , Cha· inteira e 1t1elo mu;11do opp1·iml· 
1mam-no de "Papa das MIJl~9es", do 1wr tanta-s .m~;i~rJ~I! ! 
·r.i ··~ da. ,Aeção CathoUca", o EJr~Ydo es -espe!ÍÍtr ~me Pio XI 
"'Papa de. concilia~o", o :·Pap1. · teria tamb.e-m ·a ,convfoclí.o <l~ 
idas Encyclicas", etc ...... , ..,- T:·~ lmportanolsl:. pa-storal 4a, devoção 
das éstas tentativ•s no fundei ,, Mttrla, visto que durante ion
vêm a. sei· frustradas, pois que, gos ànnos foi Dfreotor de muitas 

.icomo o d€àllonstra. mesmo est•a. Congregações ~-ai'ia,n~11. Mas 
multidll.o de quallf!c-aÚvb's, P.o tomos fell2;me1)'te, além <USJIO., 

?CI - e assim lhe ia.ttrlquimos uma; ,palavl'a toda ipessoal e 
. o ma.for dos eplthetos - era clara po1· elle pr_<>nuttcla.da. lllm 
iextraordlnari-amente univ'~l'sal. um Con~istorlo secreto em 1924, 
· Por dsso itambem inutll, ,serio. :Plo XI, ontre outras ooisa'll, 
18,pelllde.l-o "o P~pa Mal·iano''. clisse: "Niid-a nos -ostií. tanto no 
ruma. gra,nde attitude ia. respeito coração quanto o delHljo de ver 
ida vieneração ti. Virgem, comr> augmentaéiá, dia e. dia, e pene
iem Pio IX a definigão ,q-a. Im- h·ar r.ir. todoll O!i <,:orações, a 
anaculada Conceição, não ·se devoção a :Maria" (cf. Doeu. 
acha em Pio XI. Nem enco!l- mer,ta:tion Catholiq,ue,. tom. 19, 
~ramos ,em LSeu pontlfJoodo :19::U, l). Este <desejo explica o 
jlqueJJe,s !I'ecommendações tão zelo com o que.! a-proveitavoa, de 
lins!atentes lllobre a devoção a todas as occasiõea ip~ra pronio
l\íaria, ,como, IPOl' ,exemplo, yer a devoção á. S11.nU~lma :V-lr
íLeão :XIII lll'!l4! 1:1uu numerosis- gem. Quasl .to!loe os annQa os 
isimas Ency,cllcaa \!!obre o Santo "Acta Ap. Sedia" ipubllciavam 
Rosa.rio. Esperava.~e do Pon'ti- novos favores ,e t(t1,1lo~ oophrl
lfice defuncto, a 4ef!,nlçil.o do· dos ra Igreja<J de NQ,11ea Senlio
gmatloo. solewne da. :Mediação ra, a auntuarioa e peregl'~nações. 
lUniv.enial de :Maiie, Sant,l~sima Muitas vezes exhortava os Bis
:e talvez :tambem d., sua. .Á-~SU!n· pos a ou)<l'it,r do incremento, em 
tpção oorporal ao ,c6u. Multa11 i,uas dio<'i~iies, da. devogã<> ma
isupplloas neste 2011,t)do ,se dlrÍ- riana. Elle mesmo se a.P,r,esen
igiram e.o '.V4tl~o; Ta~b~p,,. ~o- tava ,co,1,1\o .exemplo a: 't&~'ôs o, 
Jbre dsto ~Dij)eriha··se as· C'ón- Bispos, ,prómt-ttendo desde a su11, 
gregações '.Marbi,nait, Porém, taes primeira encyolloa. ''Ubi ArCl1• 
iespe()ta.tiva:.s :nii.o ~ ,reafiear.a-m. ··no". f&zer da ,sua· 'l)arte o mo• 
·'.Esté. .oi.aro que Pi9 XII era de l lhor -pil.ro. qt)'i! os 4!1\'0t?s de 
·tipinlão que ps 111l'ftv.!os traba• :Maria oaur~tii.ssl)óS. -em nu• 
O.hos itheologicos ir4!Q,Ú~rtdos para mero ,e :•se ~f~t)1ora.ôsem ~ de, 

· :uma. ital·defmigão.,-não .. ·-eramtvoção-_fÍli.eJ -Para. ,ôâ;ii. M,rJ.11-.• 
~inda. !llUfficlentes, opiniil.<>, -aliás, E ainda -no mesmo ~nno c.e
e.dmitlida. !Pela. maioria dos darou e'rri 41u.p.. carta, WJS :i3111p.os 
iheologos °*1dieruOB. da. Am~ric'Íi, oo NQrte: "E' ab-

:Apesar di~so, ;uão pode h:.wcr. soluti;,,mente .necessario que a 
;a minlma. d-q.vide. que Pio XI juventude unlvei•situfa. ii.eja re• 
pessoalmente foni~ntava u m pleta de ,a.çtos · ,pela. doÚ'trina e 
grandisslmo e.~r a, Mei-ia San- .pela piedade, e que timere S!h: 
ttlsshna e querle: ie&pelhada. tal brétudo ,a. grand.~ 1,W.é 4e :Oetts, 
/;levoçã.o entre os .tie!s. a qual é igualrn~nte a Séde q.a 
, Parece-nos .,,1g.aíf,lcattvo <le, Sabedoria e ,a. Fonte M P\t:.· 
sobre a escrivaninha de Pio XI, dade ..• (cf. ,!\.cta A. S~dls, 102i; 
íl,aver uma :ime.g-em de Nosr,a 424). . .. ·. 
::ienbore. de K;as-ifo. d Qrigi·nal Embora a m1uor parte ~,-,,11, 
desta, '"!cone" rnsea, fora .pinta- suas Encyclicias ~ej\\ antes d;i.u
.do centenas de anoos antes, em trinai e, restringtn~i> ,a. um tex-
;Bospero ,e transportado mais mo ~:':-~:ciso, -não hii quasi Eney-

Vm sa~rdote chinez tratou 
doentes 

de 5.000 

Os saoerdotes catltollcos têm 
f.ldo uma actuação extr&ord!na-
1·ia no sentido de minorar a· sof
frimento da população civil na 
actual guerra sino-japoneza. Cui
dando da alma, não :se esquecem, 
tambem, do conforto physico, nu
ma humanitaria e bem catholi
ca attitude. Por Lsso mesmo, o 
g-overno japonez já. reconheceu o 
enorme auxilio prestado pelos 
tnissionarios catholicos á popu
lação da zona conflagrada. 

nos chega a notioJ:a de um pa~ 
dre chlnez de Rabaul, que tendo 
feito o curso de en!ermagun, 
poude prestar enorme auxilio no 
combate ás epidemias que asso
lam os campos de conctnt:raçlio. 

AO BRASIL 

MON1r~ 
Especi0,1ista em qualquer typo 
como chaufeL..;, 1101'tell'O do 
collr-glaos, etc. et~ 

E LEGANT.~ 

ALBO 
dii uniformll>S tsnt;) ?i'Sli1if;a·ri$ 
Ure~troo, l.lfil~ oo m.urú~ • 

R U J:.l ti :0, _ C A R 1\1 O , 2 :l 
fl' ele D h ~r:ai ,::. _ •..! 8 Q ?,. ,- S. PAÜ,\,O 

,__ ______ , __ _,___, 

________ .. _ ................. - ......... ---· --- __________ .., 

Realiinr-se-!io todos os sabbo- dca, nnverá ás G o 3 hort1s, Mlssr.s 
dos e domingos do corrente mez com Co-mm,1µlláo gfmé\l dJ todas 
d.e J·unho, nesta ,p-arochl.\l., gl"an- as· ~.;,,4oc:?i·<;,-:ilôs (rÍ1. l?~·~cMa, hn-
4:e.s f.es'tas e lrnrt~(lt;.se .i{«n bllne. Wfüib :tà-1n);iem iils t e\ mr;,la 60-
fl-cio da Igreja 1fat-~l>l locul. leinne M~ e;ut~. A' tarde 

O :programrna a w,· ohser,'l!lao h,,vcn\ ji:p~;i_n~i'bfl.i~~S;1.sào sendo 
é o .scgu,!nte: todos os sll,l>lJ;itlos que â e.i1ii!ta~a. da ~;'ill, ,&;1,ro fei
,e domingos nave.d, ~-s 19,: bor"'s, to o pon~tY:rico <$i) ·ê.ti,. (fo J\l&\)S 
~ez:i. :solem1;1~, -0in segul<il:à â: quai pelo l':'.)v, l?e. Oêf.\ldo .~~-:~t>-11• 
terã. dni~'1ii a v11rl:1<l!s:,:!ma l~er- çJ. SJ(l'.i:11d .S--. Q,·:;:p., têt:r,J:hiando 
,me~ae. M e,OW'll\~ttd~~iéi{~óm a be,nçã.o 

~ia 26,,~mpio dia das fcstiv!da- -ciô $.S. $~01'a"1n~l'l\;O, 
~·Wt1''i'·~--~ · ,--~r.e "re ee ·~·,:=. 

Diversos têm sido os actos no
ta veis praticados pelos sacerdo
~s. em todos os $elltidos. Agora 

Em alguns mezes, apeMs, appli
cou mais de 5.000 injecçõe.'? con
tra as mais divel."Bas ó.oe~.{'lis. 
Com isto conquistou a grati<illo 
de innumeros prisioneiros, tendo 
muitos deJles se convertido. O, 
Baptismo de tantos pagãos, foi 1 
bem uma recompensa de Deus, 
ao incansavel trabalho desse l. 
m!ssionar!o. 

". 

Collegio · Stafford - Secç~o masculina 
ALAMEDA CL11!VELAND, 463-S, PAUJ.O-Tclephone, 5-3355 

Jardim da Infancla-Curso Frl1nario -Admissã<> ao Gymna
slo e CQl!Unerc,O - Externato - Semi~Internato - Internato 

, - MatrlcU!las em qualquer época do anno. 

E x ·.J o R 
'(Conclusao (la G.•. J.)RGf,) \ oi'd<im :pare. o 14.0 anno dsa. -re~. 

l:lln:vla,. I [>8.lla' -cu·mpdment-ar os volução, 
(Duques de Kent, ~.endo os ,po- . 
a1t1co.s (Veri!iq~~ ,tntP,_o, at~ que 6 INCORPt)RA{l./iO F?, t 
1POJ1tO .«lo ~.~Mi9. d~~~~Uemã._ -SO·. • • in;co;2.01-ado ~ exero,ito dt!l:"., 
1>r-lS ~eJtr,ád~ {0~

0
• '!CP~t.4~ de hano 'ó -e-xerc~to àJba,neZ', 

µl;Q. 

µi\RGO S. BENTO N.Q 
' Phône · 2~2336, . 

i3~ l?AUli9 

lf\' • Y,..,/ 

ALBiE To; . . , 

~ RUA FREI GASPAR N" 
-- · ·· ·" · \ f.hone ~-4~Jj :, '·····' 

1 .sANt.~~-

AJ~ot.ritPJado 
lliJariano. 

A. Cong:'êg-ag!l.() M'e.rTllnZ. <C.;c 

]lfosf>~. S~nhora d'a Glol'i;;i, (Pai, . 
<,lüa do Cambuc:y) :·oaliaou n ·, 
dia 21 p. passado, uma v'ls::,, 
";?,.ll er!formoi; do Hosl?i~u.l ct .. , 
Ui:uz .J\:.rnl de São P~ulo. 
· Os l/2 Congre~.wdos vii;~~l!,~tc\ 

pet'correram oa leitos di:\mfo.1" 
ma.ria, -levando ,aos doentes, 1 

CQuforto cllt ,pal,a v1>11, o,11.tho~t\. . 
Os Marianos agn;u:úicom a,: e 

~un:·cior:4<.r~0.:; daqu,c,Ha ·CQ.~::,) ,_ 

sauue a att"':i;wão dlspeill,',~·!l;::, 
qual m,uito · lhes faoiÍk~,u .e 
obra de ·1;;c·ç&o ct1.tholic-:i.. , 

•_f ..•. ~ '. --
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Anno XII . :, J.f3ãó :Pàüh 4 d~:·:Jtinoo d.e. :t989 f'-lló da Rll\l!Sia. a1>as ine,&ociações ,com a Inglaterra. e a Fr.ança,. 

!'8-~~u g:ra.nde cont_en:tamento <)lll Berlim e em Roma. 

, .i,!i!!E#.% S.f .. . iJ !!S!!D 

l Ntm. ~t · 
1 A: .Russ_lf ;rejeitou tpraticamente, as ipropostas dnglezas,, - IO 

'f'• :mu~-~i ~oderada em seus ate.qu:es á Allema'llha e á Ualia. 

~ -;lils,_"8. isua atütude justifica.-~e rpela_ possi-bllidade, se não che

pr a .. fm ac1.1ordo com as democracias, de se npproximar d0s 

r.-~M1os 'tota~ltl!.rios. -~ara os quaes, -com º iso~amento do Japã~, 

p:tia:cto ~nti~Ko:11:}intern já é Jetra morta,. , · 

Os re'.lügicldos hespanhoes nir França 
~;,f.s,llÍan,ça al).glo-franco,russa esbarra 1em iilu~erosas diffí-

f'11d~·~s., , . 
, :Vendo o seu apol-o desejado, a_ Russia. quer compens,a.ções, 

~ q,ua.es. -sej,am ga1·antias mais_ ~xplicitas, _·e su-a._ e~tensão aos 
~stados do .. Ba.ltico, .cuja occupaçao pelo Re1ch <]Je1xaria a U. R. 

~ _s. á sua mercê. • 
":Além disso, apesar das numerosas referencias á reciproci

ntrade ;do auxilio, -existentes- no projecto ing1ez, ha varias ,clausu
'8,s que dai·ão .iil18.rgem á · '.tngla·~,·rra .para -se declarar -livre, da 

f.BJlgação 4e· soccorrer os ll:sta_dos atacados •. 
Uma das .pri:ncinaes é a subordinação do soccort·o o.oi; mol

~e!!, do ~igo 16 do Convenant da Liga das Nações. A su-o, sim

~le~ ,i.·eferencia já desperta suspeitas, pois ú, -sua margem :passa

fS-1"'!- .toda~ as conquist;is, descte e. do,, Ethiopia, sem que elle t!

...-~!!;Í!e flido applicado uma -só vez. E o delegado chinez dama 

pelo auxilio :previsto, em todas as sessões, desde o -inicio dia. in

,:va.s;o de sua patria, inutilmente. 
, . O ac~o s-eria muito simples se f!C limltasse ·a declarar que 

os i?eus ,signat,1.ros se. compromettiam a •soccorrer ·militarmente 
qualquer ,p;Íz invadido pelas .. potencias -totalitarlas. Não haveria 

~ntão dµviclas a 1·esolvcr. Mas elle não se f,a.z iem 'taes -termos 
J)Q,Í-que é preciso, -afinal, boycotal-o ó quanto- :possivel, delxm,r 

margem :para não cumpril-o, s~ a_ssigna-do, e, por qualquer for

ma, favorecer os E&tados 'totalit>arios, apesar da opinião :publica 

e,il!\"ir m~didas contra elles. 
· Tal _é, -emfim, o escopo da polltica <los dirigentes da:, demo

cracili-S, tx,ahlndo os interesses e a vontade de suas patrias. 

r--;;;---~-~-;~;;----~---~;-;;;·;;;~;.~ 

i · ,SANTA CECILIA 
. ' SO:tlT™El\"'TO COMPLETO DE ES~ECIALIDADES · 
· .. . :, . . . . iPHARMAOEUTICAS 

1 
~s, a.mpoias, artigos-de borr~. perfumarias 

. finas, farinhas J.l:11,1"3 lactante6, et.o. 

''*;_ ·1 tw!~Et;:~-.J 
_,~--

j -Â PASCHOA .DOS MILITARES 
· • 110 ilia, · em S. Pau!o e no Norle 

o' -O L'.li)CJION:A.RIO teve occasião I C) - Força Publica Paulista, 
Íd~ ;noticiar ·O que foi O excellen- • 
~- :movi~to .religioso -r~alisa- E s t a brilhante corporação, 
'~:,plilo.s:::·soldados de Santos e tendo á sua frente um militar 
-~ Fpr.ça; Publica para a reà- <'!-e escol que é o Cel. . Mario Xa
lisação da Paschoa dos Mil!- vier, .realisou na Capital é nas 
~a:::-~s: ·. · gu;g,rnições interiores, onde tem 
i;:. Tern<>s agora estatisticail mais Ba't<Ühões estacionados, impo
,deta'lb.adas sobre ,a.s communhões ruentes cerimonias da P-aschoa 
!Pas'éhaes efiectuad&.S ,pelos mili- dos Militares. 
pres ·durante este a.nno. Para que se avalie do aloa.nce 

1 
E' o ,primdro numero da pu- dessa festividade basta dizer 

'.b1icáçã.o "O Bom Soldado", que, que só -na capital comparti!harau1 
JJ,os informa· o oue se see:ue. d_o· banquete ,eucharistico 700 mi-

litares da F. P. P., dentre os 

~A) - Capital Fcderaa. ! 

Na. Capital Federal realizou-se 
a 'J;'asohoa dos Militares na :Ma
:trl:1/de sant'.Anna, com a ·parti
liéipa,ção de elementos do Exercito, 
1,ta:rlnha, Policia Mili'tar, Corpo 

. ti~ l;lombelros, T. G. e E. I. M •. 
-Í · ígrejà/'iicou repleta. de mi

iltài:es de todos os postos. Nu
·Jnetjjsos oeram-::- os offici-aes su
r,eriores, á 'Ú~'Üte dos quaes, 
11hega.ram-11e á.. ,mesa. eucl,l.J!,rlsti
-,a 'éluas altas ~ii:ten~s: o Ílr. Mi• 
nl.stro uo· s. T. M} Aliµira;nte 
Oitahy de Aléfü:ar.:: e Ge,n.::DÍV. 
:7rànc!sco Jç~ Pint,i:>, . Che(e d.o 
:oàJ?inete . M!:lltar dà. : Presldencià 
tia. Republica. :'. 

Entre l).'1 unidades presentes, 
Oliitlnguirlifu-se -pelo numero de 
con;imunganJ.es, -:9 Corpo de Bom
beiros e o~· >:r. ·::<~. 1_~o.:: ll,X:ternato 
São José e da Congregação :Mll.-
111ana do Extern~to Sto. Ie:naclo. 
:i.. '- -:. :.::::<·· -
~). - Santos. :i 
· Foi magnifiéa e.:· solemn-ldade 

trea,iisa.da. em Santos. 
. Aquella ,pequena 

I 

gwarnição 
•Fesentou um ~esultado sur
~r_M-.end~nte: 

Communhões •.• .- ,,·., 
~ieo-commungantes ~ 

498 
83 

iuaes é 1eqificante a.ssignalar o 
seu illustre Commandante e nu
merosa officialidade.' Si fizer
mos·: o ,co_wputo dos Ba'talhõ,:s 
destà.c-àdos;·:: o numero de com
mungantes/ só da. F. P. P.,. '.ijl· 
trapaiisa de mil. 

D) - 7.• Região Mllltal\ 

A:. Paschoa dos Militares nas 
guarnições da 7.• R. M. ultra

·:passou ,as nossas ,pz,evisões. Re
c\ii;·· Nat;a.l e. :Fortáleza deram 
·uni,_:magnifico exemplo do quan
to vale a -comprehensão, ipelos 
.chefes, do alcince moral e ci
vico de·::aolemriidades coUecti
va.s da ciàsse, . -como a Paschua 
dós Militares·.,. 

Commissões de soldados ca
thollcos traba!llaram devota
dai;nen te :para o exito de nossa 
tradicional festividade. Devemos 
salientar, rem Fortale=, o ad
miravel esforço <le -nosso amigo 
Cel. Hugo de Mattos, DD. Com
mandante do 17 B. e., que pre
sidiu a festividade e que me
rece admiração de todos os sol
dados catho!lcos, Em Natal 
destacou-se .por sua solicitude, o 
distincto camarada Majo:- Gly
cer!o Cicero, da. F. P. d0 .Rio 
Grande do Norte, presidente da 
Commlssão Organizadora da 
Paschoa, 

A applicação das Encyclicas-
·Socictes na Hollánda: , 

·, .. _,. 

A Hollanda catholica tomou, clero e··:do Estado. 
por intermedio da sua Federação Depois de se ter cantado : o· 
Operaria Catholica, uma ini.cia- "Venf-Creator" o senador Bruijn 
tiva, unica, talvez, no genero e que presidia a reunião, expõ.z 
de um significado altamente apos- com clareza as reformas a que 
touco, como seja a de appUcar ás pretende chegar com a organi
novidades, com todo o rigor, <is zação e coordenação das forças 
verdadeiros ensinamentos sociaes I catholicas do paiz; bem como 1 
da doutrina . catholica, contidos I das de todos aquelles que alme
na admlravel encyclica "Quadra- jam uma vida social mais jus-! 
gesilµo Anno" de Pio XI. E teri- ta e mais de accordo com a lei 
do't!m vista tal fim, é que se reu- natural. Prosegue o orador em 
niu em Amsterdam, o que se po- suas palavras a apontar as luctas 
deria chamar , "Hollanda Ca- naturaes e os necessarios sacri
tholica ", isto é, uma assembléa ficios a serem supportados numa 
numerosissima em que tomaram reforma renovadora da sociedade 
parte os representantes das va- porque não será sem trabalh~ 
rias instituições catholicas, . dos. prolongado, constante e abnegado, , 
seminarios, das ordens religio- \ que se conseguirá realizar esse 
sas, das instituições . scientificas i ideal. 
além de altas personalidades do I Outros oradores se fizeram ou-

····,· 

~~~ 

Para. cnear esse ambiente de 
f6· e desptlrtar .o enthusias.mo e 
• benevol~ncia. de todos, alli es
~ essa. belJ.a. figure. de sol
,Jado christão, o· nosso amigo ::!º .Ta.yme Lemos, _que em 
. · ·' "'eira. ',,:' eJhures,' .onde quer 
qve ff enõontre ê pioneiro da 
aóoão ,ca.tµoli~ ~~re ~s ;iiosaos ·---~··.: {'_---

Registramos, além da confe
rencia. já referida do ·exmo. ge
neral Ba.!'cellos, a. brilhante ai
locução .radiophonica que o dr. 
,A.ur-Olio Tenorio, Secretario tia 
Interventorla pernambucaria, di
vulgo_u -para as gu_arnições do 
Nordeste, · fazendo a apologia 
da Paschoa e proclamando as 
vantagens da. 'tor.mação ,crls'tã l 
do ~olda-do. ' \ 

Casa Santo Antonio 
-DE-

HENRJQUE HEINS 
LIVRARIA CATHOLIC.rl 

._. - Grande sortimento ele artigos religiosos em geral -
Fabrica de unagens -'- Offtcina de paramentos e estandartes 

Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 
_SÃO PÀULO .. 

vir, dentre os quaes s. Excia . 
Revdma. monsenhor Jong, que 
expoz a doutrina da Igreja cujo 
camin~o de modo tão · bello foi 
traçado por Pio XI e que requer 
antes de tudo, a renovação intei
ra de cada um de nós. 

t: 
,:,e.' .) 

', 

d~ ~ ·tre refúgláüos 

hesp~nh~~ ~~ pa· 
ra;' · a. Frai,~ · · ~m grave 

»roblema··:~.;~~f, :fuicto da ' 

~~Íl'fióit de~ ~e Léon : 

lilum cm rela~~ â Bes• 
~ttifii e ~. indirecta• 

tnente. ~---,Y:~ favorecer a. 
Bltler. Ós· nossos clichês 

representam, ao lado, uma. 

tropa de c~munistas hes
p:mhóes llOJ. te_rem atraves-

1nulo b mnteJras após a, 

viotorbb de Franco, e em 
baixo~ um campo de con• ., 

ce~tr1tç_ão dos refugiados 

eiu .. Argeléa-sur .. Mer~ 

• 

Ao terminar a. assembléâ 0 
Exmo. e Revdmo. Sr. Arcebispo 
de Utrecht deu a benção e o se
nador Bruijn agradeceu aos pre .. 
sentes, animou-os para a empre .. 
sa difficil e nobilissima a. que ~ 
dedicariam. · 

r. 
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São Paulo, 11 de ;r~µh~ ~e 1939 1 Drre:ctol'--'Gerente: 1t !)~CI 
FRANCISCO MONTEIRO lUCIIADO I n;ll]0.. ,iJitr, 

NQiítja1r'.têlí!g'i'à'ílhiéi~'-pró'éêdétt• · 

~

,::eia rtaiiii informam existir. 
: ~~.,l,i!'bando· d~ :·b;ré da. c~? 

, . de do ttati~no 'para. o territó:. 
rlo italiano, Tomando em consi~ 
~eração os rumores sobre esse 
i"'P~sto COJltraba~(lo, como diz 
um J;elegranuna procedente da 
e!_~~~ do Vaticano, .o Papa. Pio 
~ ordenou que se estabeleces
ee, ás 23,30 horas, o toque de re
~lh~r para. todos os · habitantes 
~a Cidade e que a pollciã pont~
~ic~ re\;'_istasse cuidadosamente 
,todas as pessoaS', que por a.Ili 
'.tránsitam. 

1le S S Pio XII Uma ver~a~~ra nmrala ca~ca entte 
'" ' a &I o nazismo e o commumsmo 

1 Pa.~ quem co~ce a situação 
lpj!, Cidade do Vatlcâno, pequena 
tiiííperffcie te.!1'itorial sem accesso 
ldirecto ao niar, não pode deixar 
;ci~ causar -extranheza ·a noticia 
tdésse supposto contrabando. Tu
' do o que chega ao vaticano deve 
~!:l~ar por territorio italiano; as 
ii.utoridades polic!aes fascistas fa
cilmente se informariam da pes
sôa que no Vaticano recebesse 
e>. c;tfé para depois recambjal-o 
â Ital!a. Um pedido ás autorida~ 
)ies pontificiàis resolveria imme
dfatamente a questão sem a nc
C1l.~)!iade de "rumores'!. 

, ·outro ponto a considerar é ·a 
t}u9r;:itidade de café. · q11e. o sup.
wsto destinatario ex~te no 
territorio do Vati~no teria que 
receber. A embaixada italie..ria. 
mó Rio informa que nos primei~ 
ros quatr.o mezes deste anno a 
Ita1ia.. comprou, só no :SÍ:asil, · 
J57 .100 saccas de cafê, 

Portanto, ·para q~e um contra
bando qualquer pesasse na eco
nomia. italiana está claro que o 

A personalidade invu'Igar do 
Pa.pa Pio :xn tem chamado a 
attenção de todas as pessoas que 
tê:µ). tiçlo a fortuna de a conhe
cer de perto. 

Entre ·os numerosos depoimen~ 

Paschoa dos 

tos prestados por figuras de des• almirante de um paiz sem porto 
taque do mundo politico social de mar e portanto, sem esqua
europeu a este respeito, "La dra, chefe pollbieo protestante o"e 
Croix" publ!cou recentemente o um pa!z catholico, o almirante 
da esposa do almirante Horthy. Horthy é das figuras mais equivo-

It'O(!'ente de um reino sem rei, cas e suspeitas, para' os catholi-
cos, do actua:l scenario interna
ciom~i. 

inteHectuaes 
As oonf erencias fio Revmo. n>anre Robm·to rsatcya 

de liedeims S. J. na Bm1mca tfo S. DcntG 

Quando o então Cardeal Pa
celli foi a Budapest como Lega
do Pontifício ao Congresso Eu
charist!co Nacional, consta, se
gundo informações muito fide
dignas, que tentou erigir a Hun
gria em baluarte · anti-nazista 
contra a infi!ltração pagã na Eu
ropa, 

Para captar o apoio da opi
nião catholica da Hungria, Hor
thy e seus auxiliares de governo, 
muitos dos quaes commungaram 
du~ante o congresso deixaram 
entrever as maiores esperanças ... 
seg-uidas pouco depois pelo mais 
brutal c!ese11gano. 

O almirante Horthy é o mais 
d-:;:dic3<do dos amigos de Hitler na 
Buropi Central e o ambiente que 
o cerca participa integralmente 
de sua attitude. Taes circums
tn.ncias tornam particularmente 
interessante o de.poimento da se
nhora Horthy <: 

R.ECORDA.."JDO O CONGRESSO 
. 1 EUClJARl[STICÓ DE 
[• BUDAPEST 

f ·'-:.. A senhora Horthy não hesit'o'll · 
' em procfumar· que Pio XII dei

xou•lhe nessa ·occa.síão, a im
pressdo ele · ·i!ét um · "santo ho
mei;n, um apostQlo, de urcià. sim
plicl'dade; . de utna espontaneida
de infinitas". Em um outro tre-

1 cho da sua entrevista disse a 

1 
senhora Horthy: "a procissão 

· Euoharistica sobre o Danubio me-

A Polonia prepara a. resistencia r 
O nazismo realisou a sua pretensa. reivindicação territorial 

diante de uma Europa quasi fndifferente, uma Europa bem 
diversa daquella que, em epochas de inaís fé catho'lica, resis
tiu galhardamente a invasão is!lamfee.. Austria, os Sudetas, 
Bohemia, Moravia e f!.nalmente Memel, foram absorvidos bar• 
baramente, sem que algum estado europeu se oppuzesse. 

Contra esses factos, tão inequivocos, de effeitos tão patentes, 
a Europa desorganizada. não reagiu sinão com palavras debeis 
e attitudes quasi ridiculas. 

Com suas novas fronteiras o nazismo env01veu per1gosamen• 
te a Polonia. Esta, tendo consclencia das pretensões hitleristas, 
reagiu ás ameaças de Hitler com uma attitude á altura da 
provocação. Foi instantanea a mobilisação de todas suas forças 
moraes e esp!rituaes assim como das bandeiras de varias elas• 
ses de valentes soldados que se postaram á fronteira, promptos 
para a resistencia. Toda a sociedade poloneza tomou uma 
digna attitude de desprendimento e dedicacão e a defesa. da 
religião ameaçada. 

Como um só homem, os 6 milhoes ae s01aados polone:res 
mostraram-se dispostos a renovar as gloriosas victorias sobre 
os allemães em 1"919 e sobre os russos em 1920. Portanto, a 
Poionia é a intransponível muralha catbolica aue vem barrar 
a aventura nazista. 

Teve importante papel, nessa digna reacção, o clero po10-
nez. Assim, S. Exc!a. monsenhor Auguste Hlond, cardea'l pri
maz da Polonia presidiu a sessão solemne de abertura da cam
panha para a defesa anti-aerea, na presença do pi:esidente da 
Republica e altos funccionarios de Estado. 

íllllMilS PAlAVRAS DE PIO XI 
E PRIMEIRAS PALAVRAS DE PIO XII 

SOBRE ACÇÃO CATHOLfCA . 
A Acção Catho1ica foi, sem 

duvid•a, uma das p,·eoocupaçõe-.s. 
maximas do grande Pa,pa, Pio 
XI - a menina de seus olhos 

. supposto contrabandista não po
deria receber café aos kilos pe
l!os serviços de "colis" ! Teria que 
manter um volumoso trafego fer
róviariÓ ou rodovia.rio desd;? um 
.parto ·n:a1iãrio"'âtê' â'' 'êídâde \:1i'' 
i\7atic.ano, apenas para o trans-1·· 
pôrte do café que seria depois 
retransportado para o territorio 1 

do reino. Nada disto passaria 
tiespercebido á polícia italiana 
que, entretanto, nada reclamou, 
!bem como nada fez contra os 
'' rlllllores". 

l rece ser mencionada como uma 
cerimonia que poz suas forças 

,.,.p'Jaysica,~r-á.,~pro:Vil.t. s()b.,as..,visfàs. - e até nos seus ufümos dias 

1 

de centenas de milha. res de fieis, ··de ... vida ello · fala· del1a com 

levitas, no Seminarto, <fürà:tite G 

curso de theologta pastorai, da. 
qual a Acção Catholica deve 
constituir, actualniente. uma par
te integrante, como são as for
. mas classica.s de apostolàdo·: os 
padres que já. se occupáin com 
as . obras dos minfsterios, por 
meio de cursos especiaes, de ora ... 
ções e estudos ou por · outro mel<> 
qualquer suggerido pelo vosso 
zelo. 

sobre a embarcação resplande- amor, quando escriive ia. càrte. 
, ·pnte de luzes, como em uma a-postolica ao episcopado das 
: armação ·de crystal, 0 Legado do Ilhas Philippinas, em 18 de Ja

Papa permaneceu durante fori- neiro de 1939, a,lgu11s dos tre
gas horas, genuflexo, deante do chos da qua,l 4>ubliromos abaixo: 

*** 
Há evidentemente em tuáo is

to a procura de um pretexto por 
parte de elementos fascistas pa
ra -um attrlcto com o Vaticano. 
~eria muita ingenuidade crêr 

'.(Conclue na. 2.ª pa.g.) 

Pela, perfeição ae !f(!as Jlnf!11;il areh!tectomcis e I)l!lo va,:,;r 'ái'Cis
tico do seu acabamento, a Ba.smca. Ab!Jar.ill,J de s. Bento é o pomo 
preferido para a realfyração dos gran!!es movimenfos càtltolfoos e 
teni, na historia 1·eligfosa de S. Paulo, por este t~tulo, 11m impor-

. tante papel conteuipora.neo a acrescentar ás suas· giortosas tradições. O 
nosso clichê repre~,ertta um bello aspecto da Mesã, de Comm1mhão 
da 1Igreja de S. Bento, da. qual se acercarão hoje os intellectuaes 

. de · S. Paulo. 

A Federação das Congrega
ções Mariâ:ii:as de São Paulo, co
m~ já tem fe,ito nos annos an- · 

1 S.S. Sacramento". 
j Commentando as ·p~vras do 
, .carde.a,! Pacelli de que "à pie
dade profunda e acttva da na
ção france:z;a alegra de um modo 
·1artiç,ular o coração do Santo 
Padre" affirma a senhora Hor
thy que "ahi é o lugar de dizer 
- o que é evidente 'sendo o ca

Um opportunissimo aviso: 
da Cutla de ,Taubaté 

ter!ores, promoverá hoje, a Pas- tholicismo por definição, univer
choa dos Intellectuaes. O Revmo. sal - que Pio XII não nutre an
Padre Roberto Sabola de Medei- tipathias contra povo algum. EI
ros, da Companhia de Jesus, cujo le deseja que os litigios que ap
nome é por demais conhecido parecem entre as nações sejam 

resolvidos na. mesa das Conferen
nos meios éulturaes da Capital, clas, sob o signo do amor e da 
fe,1 em preparação para essa edi- mutua compensação". 
ficante solemniciade, um tríduo Aó finalisar sua entrevista, a 
de confere11eias. d t H rth diz o Exmo. Revmo. Sr. Bispo de Por. J;>reço nenhum se devel!l; . eaposa o regen e o Y : 

traubaté fez expedir a seguinte sacrificar O!il síios princfpiM rui As mesmas téalizaram-se na "na pessoa de Pio XII subiu ao 
. circular: , mora) caúh'.olicil,, que não pode· ~Mµica . ~e São ·Berito, nos dias throm, de São Pedro um amigo 
· "De ordem do Exmo. Sr. Bis- varià;r, r,i~i;n transigir. s; 9 e i:o do ÍX>_rrerite mez, ás 21 do povo hungaro e que nós sen-
po Diocesan6, relembro aos ~ or'tiem. de s. Exé:ia. Revma,. horas como fôra anteriormente tlmos ser, em um certo senttdo, 
:Revmos. Vigarios desta Dior;:ese '.taubaté, 31' de Maio de 1939; divúlgaé!ó, um dos nossos. Veneramos ne!.1e 
e da Diocese de Lorena, as p:res- Pe . .José Romão da. Rosa Góes, S. Revma. abordou os seguin- um grande Papa. A's suas gran-
cripções Diocesanas, contidas nos Vice:•Seêtetario do Bispado". tes themas: "A Inevitavel Af- des qualidades de espírito e de 
Avisos 479, 40 e 6t39, que prohi- ...... firmação - O Inevitavel Cami- coração se allia, em relação aos 
bem na Diocese, festas profanas, nii:o - A Uriica.solução". conhecimentos, á maneira, aoas-
chás dansantes, bailes de carida- ~fa~çf J E.' de se esperar que o acto pecto emfim, um conjuncto de 
de etc. soléttmissimo mntca:do para hoje traços surprehendentes e fóra do 
· As festas religiosas devem ~r j Combata o cau. , se tevista de gfaiitie brilho, erd commum que caracterizam o ho-
feitas. dentro das normas e do 1 ,a tombem com . . , . ., 1 mem exce!lente e o soberano 
Espirito da Igreja, esforçando-se itlC' ~ O 'Sal de vii:t::e dos dcon:~~imen:s. P~~~- eminente, o grande Papa e o 
os Revmos. Viga.rios pela extir- lDI ! -,. · Frudo' 1 sop . cos e ª. :,füisura~ m • christão profundo. Será para a 
pação dos abuso& e das profarif- J ' genc1a do Revmo. Padre Roberto Hungria uma honra suprema que 

dades que as desvirtua!U. ==a;.;.;.;;;:o=========:::::!::S::::a=b=o=!a=S:::.=J=. ======== Sua Santidade perm!tta genero-
Comtudo, apezar dos reitera- sarnente que a fé fnquebranta-

dos avisos da Autoridade Dioce- A 11 • t d p • .a vel e as preces ardentes do po-
sana, vão se repetindo em alguns , . V I S 1 . a O r I n C I p e vo hungaro possam acompanha1-
10gares, os abusos de festas pro- o modestamente em seus nobres 
fanas, "chás dansantes" etc. em pau lo d a Yuaoslav1·a esforços para um mundo mais 
beneficio de obràs pias, diverti- ÍJ 5 li cathollco e mais feliz". 

mentos esses. nessas condições, a O Va t 1• e a n 0 reprovados pela Santa Sé. 
s. Paulo é terminante em con

demnar semelhantes_ praticas, 
quando nos adverte que "não 
se deve fazer o mal piira ahi se 
tirar um bem qualquer". O 
Exmo. Sr. Bispo, cumprincto de
terminações do Concfilio Plena
rio Latino Americano e recom
mendações da Santa Sé, lembra 
mais uma vez, aos fieis, que evi
tem taes maneiras de benefi
ciarem as Igrejas e Instituições 
pias.' 

Ao Clero, ás Casas Religiosas 
~ Assooiações catholicas e pias, 
recommenda s. Excia. que re
lteite~ sexneuwites .beneficios ,. 

O princlpe regente da Yugos
aavia e a princesa Olga, foram 
recebidos no começo de maio, 
por S. Santidade o. Papa Pio 
XII. 

Acompanharam S. Altezas, o 
ministro dos Negocios Extrangei
ros de Yugoslavia, sr. Mar.kovitch, 
o general de Divisão Nicolas 
Histrie, do vice-almirante Ma
rian Pal!t!ch, o embaixador 
acreditado junto á Santa Sé e 
demais funccionarios da Legação. 

Recebidos . com as· honras de 
estylo, prestadas por um pi
quete de guardas suissos, uma 

companhia da Guarda palatina e 
um pelotão da "gendarmerie" 
pontifical, os visitantes foram in
troduzidos pelo príncipe Ales
sandro Ruspol!. 
· S. Santidade recebeu-os na sa

la do "Tronetto" permanecendo 
em palestra cerca de mela hora, 
recebendo, a seguir, todos os de
mais membros da comitiva. 

Em seguida os visitantes foram 
recebidos pelo Cardeal Maglio
ne, Secretario de Estado da San
ta Sé, que depois, lhes retribuiu 
a visita na Legação· da Yugosla
yJa. •. 

SILENCIO É OURO 1 
De uma publicação editada 

pelo Instituto de Bibliographia 
nacional - socialista, tem-se a 
noticia que o chanceller Hitler 
pronunciou exactamente 420 dis
cursos desde sua ascensão ao po
der, o que significa que de 30 de 
janeiro de 1933 á data de hoje 
o "Fuehrer" fez uma media de 
70 discursos por anno. 

E ainda. nos queixamos da pro
lixidade de nossos antigos parla

, mcntaresl 

A NECESSIDADE DA ACÇÃO 
CATHOLICA 

"Para .restaurar todos os es
tragos da sociedade moderna, a. 
acção do clero não é sufficiente 
4>0i' mais activa ·e zelosa que se
ja, porquanto, deixando de lado, 
01..'-tras razões graves, é certo 
qüe muitas pessoas pertencen
tes a. todas as ela.sses socia,e,s, 
,esquecida.s ou afa.stadas de Deus 
e de seu Christo, são hoje, re
fracta.ria,s e até hostis á acção 
evangelisadora. do padre. 

Aissim formados, os ipad'l'le.1t _ 
e Nós esperamos que o mesmo 
aconteça. com os !lle:1~ _ 

deverão consagrar-se a esse tra. 
ba1ho dlffldl da IJ;)repaxa.ção ea
piri tual e pratica dos lelgos pa. .. 
ra a Acção Catholica.." 

TRECHO DO DISCUkSO DE 
PIO XII NO CONGRESSO DA 
UNIAO INTERNACIONAL DAS 

LIGAS CATHOLICAS 
FEMININAS 

Sobre a formação da mulher 
catholica nos diversos campos de 
apostolado, para a restauração 
christã da. sociedade contempo
ranea, assim se exprimiu O sa:a.
to Padre: 

Torna~se por isso uma neces
sldad,e urgente que, de algum 
modo, os leigos venham tomar 
,pia:rte no apostola.do hierarchko 
da Igreja . 

Instruídos ipelos padres que "Houve uma. <epocha, tailvez, 
asseguram ,sua formação espiri- em que la. actiV'ida,de e.postoUca. 
tua!, viviemdo ffnteg.ralmente ,a da mulher ,podia ir.estr.ingir-se' a, 
vida cllristã, •esses leigos prepa- salvaguardar e entreter a. vida. 
;ra.m os caminhos á auz da ver- ch-rístã. no Jair. · · 
d,a,cte e á acção santificadora da Mas agora 1em que a. v:lda. :fiai
graça., .nos ,meios afastados da ,miJiar il'ecebe n·ece.ssaria. ,e :tni
Igi,eja ou ihosti-s á sua acção. media~ente e. influencla ,do 

Elles •devem exercer o a.posto- ' meio soc1:13, :no ~ual -ella se des
lado como collaboradol'les acti- envolvte, a-sso illao ;póde Dll/a48 
vos ,e submissos da. (Propríai acontecer. 
Igreja. Dahi resalta claramente Desse meio sooia.l l!l;mbiente, 
qu,e a missão desses leigos é em depende ,em g.rande ~rte a tem
certo sentido, a propría missão IIJleiratura espiritual <le. fa,mi!ia,'. e 
da hierarchia e de Jie.sus Chris- por conseguinte 1St1a v:ida: moral 
to: proporcionar a outras almas e irellgiosa. 
a. vida ,sobrenatural, augmental- Eis porque ,a anullier ca,t:holl• 
a, defendel-a. ca moderna se compenetrou dt 

Por ,conseguinte sua aciivida- seus deveres ,soo1aes, 
de é um auxilio 4>recioso e um Semelhantes em principio, por
-qomplemen to n,ecessarío do illli- que dizem ll'espeito ,sempre á. de
ni-steJ>lo .sacerdotal." fe.9a ,necessa,rie. dos direitos de 

O CLERO.E A ACÇÃO 
CATHOLICA 

"Cumpre dizermos outra coí.sa 
afoda: que 'llossa experiencia 
aliás já grande, nos demonstrou'. 
que oem todos os 'Paizes, a sortia 
da Acção Ca.tholi~ iestá entre 
a,s mãos do ,clero a quem in
cumbe o dever de conhecer ia 

theoria ,e a. ,µratica dessa 111ove. 
forma de apostolado que faz 
iparte do mi-nisterlo sagrado. 

1 Deus e da.s a,1:mas, suas obrais 
l de a;postol-.ado sito multip1ea'' ia 

diversas no seu ~elo, ipor
que se . adaptam á divermdade 
dos ipaizes e dos :bempos. 

E' claro que o a.postolo (P9;Ja 
ser ouvido <levte fala,r não a, r,e .. 
<presentantes de uma !huma.nide.. 
d·e abstracta, tYPO "llltanda.rd" e. 
todo pruz, a toda epocha, a. to
da condição, mas sim a. ,t,aJI e 
te.1 grupo, a. tal eda.de, em tal 
,paiz, a tal degrau da hieira.rcbia 
sociial. 

Conhecendo vosso zelo pater- Essa é uma das regràs, de ott• 
na! ,pei.a. salvação das almas es- ro traça.das pelo Pontlf'l.oe dJe 
tamos certos que g· · d t J 

m_odo qu,e todos os vossos pa.- grande ,promoto. r dai ).eç!!.o Ca.
dres possam ser devidamente pre- ·tholfüa e que permanece ~-

a ireis e a I oo.udosa memoria que foi o 

parados neste sector: os jovens seu. 1nsoirador mvisivel.• ;. 
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, . l 
o LEGIONARIO tem o ma.Xi-' 

1:tno prazer em receber visitas ás· 
1nstallações de sua redacção e 
officina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, poi: exigencias do 

,serviço, 
1 

COMMENIANDO ••• 
ESPIRITISMO 

Conforme noticiámos em nos
so ultimo numero, a Sociedade 

_<le Medicina e Cirurgi,a; do Rio 
de Janeiro dirigiu-se ás autori
dades ,pedindo a prohibição da 
(Propaganda, ·esr>iri-ta pelo ,radio. 
Segundo a ,mesma Sociedade, o 
espiritismo é cau,;;a; Televante de 
,p,,:t'turbações -1nent:aes, sendo, 
assim, obra altamente educati
va toda restricção que se faça 

·j. ref-erida .-propagandia:. 
Como se vê, o testemunho é 

'insuspeito, e ,parte -de uma das 
:mais qua-lifi-cadas instituições de 
:cultura do paiz. 
-. Mais. uma vez, e. ,sciencí:a; vem 
ao ·encontro da Fé, e a doutri
na da Igreja é ,p1enamente con
firmada. ·pela obsiervação €stri
-cta dos f,actos. O ca.tholicismo 
,semp11e condemnou· o 1e,spiritis
;mo, não que tivesse ·em vista 
:propriamente a san-de mental 
da humanidade, <mas visando a 
,s,alvação eterna, das almas-. 
Acontece, ,porém, que não • ha 
nada. opposto á -salvação que 
i!lão -seja, tambem, contrario aos 
interesses -temporaes do ho.mem, 

;taes sejam, ia ,se.ud-e, a fortuna, 
.,a <:ultura, -etc. 
· Em ·-r-elação ao 1e,.spiritismo, es
te facto se verifica de lllm modo 
:todo especial. Acabamos de ver 

,... 
Incapazes, .pela -profunda <:orrupÇãé · 

rc11e -.suas 1nente;-; e de seus corações,. 
í<ie comprehender as Escriptui·as Sa• 
gradas em iseu sentido .pleno, os judeus 
que -crucificaram Nosso Senhor Jesus 
Christo não sabiam que sua-s crueldades, 
se,u odio cégo, e -sua implacavel ;perfí
dia concorriam .para o cumprimento 
das ,p.rophecias 1·ef-erentes ao Redem• 

. ptor. 
Os inimigos hodiernos da doutrina 

,catholica, incap:a.zes tambem elles, ,po:: 
, uma <:OÍ-l'U:J)ÇãO inte!lectual 1e, moral não 
menor do que a dos deicidas da Judéa, 
de comprehender a Igreja Catholica, não 
percebem que todos os ataques, que 

.' dirig,em contra esta, -constituem uma 
conf-irmação ·indirecta da divindade ,le 

;nossa Religião. 
Effectivamente, a id•entidade entre a 

Histo::-ia da Igreja; e a da vida tenena 
,de Nosso.- Senhor Jesus Christo é fri• 
sante, e attesta, <le modo inilludivel, 
que a Igreja é o ·pro,prio Corpo Mystico 
do Divino Redemptor. 

Nosso. Senhor Jesus Christo veiu 
derrotar o Prlncipe das Trevas, ,e toda 
a Sua vida :terrena foi uma lucta trium
phal contra o demonio. Pois a -este pro• 
prio Christo, alguns adversarios tiveram . 
a audacia d·e <:hama1· de agent_e d-e Sa• 
tanaz. 

Assim tamblem, -toda a acção da 
Igreja Catholica, nos seculos XIX e XX 
foi uma lucta. dnflexivel e heroica con
tra os agentes -da dissolu<:ão da dvill
sação contemporanea; o liberalismo, o 
socialismo, o <:ommunismo e o interna
cionalismo. Como .inimiga d-•sbes abo
minaveis ideaes, foi ella apontada á -exe
cração das ·massas, e ;perseguida atrn.• 
vez de uma -longa via dolorosa, que fi• 
cou cheia do ,sangue dos marty11e·s iru• 
-cida:dos ipelas esque1·das, desde. os da 
1789, até os de: nossos dias. Pois é 
1~ssa mesma Igreja, que foi o unico ba• 
Juarte da humanidade contra a acção 
dia'bolicru da R!evolução, que é hoje ata. 
cada ,pelas ,p-retensas direitas, como ai, 
liada do communismo, do ,socialismo, do 

· liberalismo ,e até do -intez:~il-ei.onalismo. 

* 
\..~ 'li. Estas reflexões nos vieta.m á men• 

te, ,;, ,proposito da campanha naclona!is
:ta. que -se ,está promovendo entre nós., 

Em ,pleno apogeu do 1iberali&mo, 
quando os sonhadoi·es :republicanos do 
nossa Patria imaginavam uma huma
nidad-e futura, em que todos os :homens, 
livres e iguo.es, supprimisse,m todas a~ 
fronteiras territoriaes, -unificando o 
mundo em ,uma immensa republica ju
deu-maçonica, a Igrej;a; foi o 11.mico pons 
to-de,resistencia do verdade1ro naciona
lismo.' A Republica <:onheceu, é certo, 
algumas campanhas de aarga enverga.• 
dura e. favor do nacionalismo. Mas, em 
geral, tratava-se de um nacionalismo da 
fachada, ,poetico e declamatorio, que 
[nteressava durante algum tempo nos
sas "elites" displi-centes, te que desap• 
;parecia, depois, sem deixa.r vestígios .. 
Na -estagnação moral e intellectual da 
1.• Republica, bem como no chaos bol
<:h•evisante da 2.•, não teve o interna• 
cionalismo de sabor Uberal e dissolven-
te um inimigo mais <:onstante, mais as
tciduo, mai, -tenaz e mais €ff:clrnti, do 
que a Igreja Catholica. 

Effectivament!e, de um lado a Ig!·e
j-a: ,p1'sgava a legitimidade absoluta da 
exi$!!:encia de Patria-s nitidamente de• 
,marc>a.das ,uma das outras, e sujelta'! 
a governos soberanos. De outro lado, 
defendia ella a moral catholica, na qual 
.se ;plasmou a verdadeira; phys1onomia 
mental de ,nosso povo, €, ness'l. obra de 
:preservação moral impedia ellil. que e, 

Brasil se desnaciona!isasse inteiramen-
te pela. influencia dos -costumes moder
nos ,da :mentalidade dnematographica 
te desabusada. do J?aganismo y,ankee, e 

do pedantismo intellectual da cultu~a. 
'1':uropêa <lecadent'..~. FÍna!1nente, a Igre• 
ja, reunia p:acientemenle, laboriosam,n
t~. diligentemente, ,em todos os i·ecan
tos do paiz, os thesouros á'rtisticos d:) 
nosso •passado, conservando-os c,i;rinho
sami·nte emquanto ninguem -com elles 
-se importava. E isto de tal sorte que, 
se innega:velmente muitos th-esoi.u-.os :re
,Jiglosos -se pe:'deram, ainda foi ·a 1gre
ja qu1em conservou melhor as ,relíquias 
.do passado confi-adas á. sua guarda. A-s 
{!Ue estavam sob a custodia do Estado 
desappareceram quasi .completamente., 
E o mesmo se <leu -com a,s que ,estavam 
-cm -mãos de rp-a.rticulares. 

Não <:ontente com tudo ,isto, a Igre
ja ainda desenvolvia ,um ardente esfor~ 
ço missionario em nossas selvas, no sen• 

Plinio CORR!A DE OLIVEIRA 
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.tido de ,salvar as almas dos indígenas e 
de os incorporar á nossa civilisação,: 
-contribuindo, pois, de modo rpoderoso, 
,para o desbrave.manto de nosso mais 
;p:.·ofundo sertão, -e ,concorrendo ª"sim 
-para dilatar os fünit-es, se não do Es
tado, que já ,e-stavam .fixados_, ao ~enos 
do. dvilisação ·brasileira. ; 

Em.quanto agia assim o. Igreja, o 
;iue fazia o Poder T,en:iporal? 

Despreoccupado com os legltimos h• 
teresses do ,povo, admittia elle, sem 
criterio nem disce,rnimento, immlgran• 
tes provenientes dé tocl:a,s as '!ià.rtes do 
globo. com a exclusive, preoccupação- de 
ex.piorar quanto antes as :rM}uezas de 
nosso ,solo 1e de nosso sub-solo. Os -e:·ros 
evidentes dessa ,política immigratol'ia 
tumultuari-a, que arvebanhave, sofrega• 
mente -elementos extrangeiros .pa-ra o:t 
atirar no sertão, foram 1e:videntes. Des• 
de hindús até 1ithuanos, desde bessa-, 
::-abios até japonezes,':tudo foi im;porta.r 
do sem discernimento nem prudencia,i 
o que occa.s!oni>Ü a·tor.mação de proble• 
mas ethnicos ,com qµe o,Esta<lo não se 
rpr,eoccµpava .. :: o -r~ultado foi que, .se 
<por um lado ·algun·~ :--elementos como os 
lithuanos se ·moai"rara.m francamento 
aproveitaveis, outros, -como os bessara
:bios, só nos deraÍ;n di~abor-es 1e des• 
inusões, fo~çando.-.-nosso governo a -re• 
cambial-os .para o exterior, co:m graves 
~reju!zos para -nossa economia. 

Ffoalméhte, o Estao.o, níl.o -contenta 
de .transformar o BrasÜ 1e,m uma nova 
Babel, ,pe~mittiu que o extrangeiros aõ• 
sim i-inportados se fixassem em dens;s. 
simos nucleos que se transformariam, 
,não ·1·aramente, 1c-m verdad·eiros ponto'! 
de de~integração do territorio nacional, 

.# 1 

Isto posto, não é possivel deixar 
de -elogia,· a precaução com que elemen
tos de alta projecção na vida ,politica 
d-a. 3.• Republica tem emprehendido uma 
vigorosa campanha de na<:ionali~ação 
no Bra,_sil. F.ssa campanha, desde que 
saiba fugir systemaUca.mente aos pru
ridos de jacobinismo que poderiam tor-

• nal-a -me·nos ~·azoavel, deverá. ser ·apoia
d·a pelos oatholicos com tocla9 as 51.1,1:; 

forças. E isto não apena,- -porque o ea
'.tholico deve ser bom citladão, mas ,vor
que, em vfa de ·regra ,-có.m as -infilt'ra
ções ,políticas do!!' extrangeiros, se for
mam f.requ,entem-ente infiltrações ideo
:Joglcas totalit'arias e pagãs que o Brasil 
deve re,pelir .éofu a ultima f;', mais .extre
ma energia .. 

Penso que.,ninguem, exce.pto se 'ti
ver perdido !nteiramente o bom senso, 
poderá duvid-ar de que as ~1.ltoridades 
coostittúdas .. :i:i.ão encontrarão:: no Bra.s;I, 
apoio m,iis ":i:irme 1€: ,miús ,seguro ,par;i; 
i1ma ciiti-panha. <le nacionalisaçiio sadio. 
e exp1.i'íiada .de pruridos de· jacol>in_iR• , 
,mo, elo ~ue 'a Ig1'eja Ca!bolica•~ 

:* .· .,. 
, 

A' vista. de t:a1 -situlJ.Ção, -como não 
deplorar ;profundamente cgie certos e:e·~ 
mentos pescacloreii' .;;rri. -agua.s tun'as se 
empenh•e;m ·s:i,'Ühematicamente em· crear 

, em .torno da Igreja, a respeito da <:am
panhà de naciona\isação, um ambiente 
<le suspicada e· hostilidade? 

Concedamos, ;para 1e.ffeito de argu• 
mentação, que, na a\deiola A ou no 
villarejo .-X -um ou outro elemento ex• 
,trange~ro' \integI'ado rias fi!ei-l'as catho• 
JLcas tenha ,uma a'ttitude pouco sympa• 
:thica á <:ll,mpanha, da nacionallsação., 
Nesta. hypothese, nada ha de mais fa• 
cil do que levar o caso, ll'.es,peitosamen• 
te, ao dmheclfoento ·,ao Bi·&po a que es
teja -subordinada a aldeiola, ,pedindo• 
ll:)e que .tome ·as ,providencias que sua, 
sab~ori,a. lhe -inspirar. ;m, dentro ertí 
pouco, qualquer incorrecção terá cessa• 
do inteiramente,-

Ao con'trario disto, o 'lll:e ;procuram 
fazer -certos iele~rrtos? Publicam · nos 
grandes orgãos <liarios manchettes es• 
candalosas: "o Pe. X é -co.~tra a-s leis 
de na-cionalisação". .seguetse a este ti• 
tulo uma longa reportawem que, soti 

· í)retexto de attlngh- apenas o· Clero ex
. trange\ro, fére, na Teal!dade, a ·proprla 

lgreJa · CathoJica, 
E, ao cabo de algui;p_.a.s !l'Cportagens 

desse:"gen-ero, a Igreja, Catholice., qlle é 
O mais solido esteio que O fQye.rr..o ~ a,9 
da1,ses armadas p:id,fm -ellclõ;itrar n<i; 

:ucta," éontra -9. desnâciouali:;a.ção do 
Palz, começa .a figurar aos .o!hos dos. 
tleitores <:orno um a ~i'iÍ)te de tlo.sintegra
ção do. unldade-::;'n_,i,J'onal e um p~rigo 
'Para nossa. soberania í 

Não é .bem;;o Cil.SO de, Chrt~_t_o, ac
cusado c_qrno i!latrumento ,d!' Sa~:anaz? 

' O 4ü~ ê '.màis 01.n•,ioso é qíiê Satanaz 
1-IÜ.o tinha. ~~~~;tiores}a-mlgos do qu'e os 
jud·e·us que a:J::oiisavam o·Diviri.o Redem• 
!Pto1· dê se~-vfr O d-emo~io·:: , 

-: E' o que·::,acont~ce entre.nós.' O ver• 
dadeiro pat'i::l~tismo não :tem ,pe!or ini
migo ·do q{i'~ -cer.to nad~n'a.Usrri~ antl
clerfo~l '.'1-ll/~:;;f.?,m~i;a a .s.e delinear com 
uma -ms1stén-c1a cada vez maior. 

Eff-ectivamen.f~. o que :pode ser,: 
IPrincipalm-ente no Brasil, um' nadona!is
mo anti•cathollco? Ningue.m poderá dei
xar de 11e:conheeer que tal :nacionalismo 
seria unia me,caqueação rldfoula do na
zismo. E que, . sob ,pre'texto de fazer 
pr-0paga,n.da ,anti-nazista e anÚ-totalita
ri·sta tal nacionalismo arvo1·aria as dou• 
trinas Jl!I-Zistas á altul'a. de credo poli ti• 
co officlal do Brasil. De sorte que o 
Brasil se :tornaria officialmente :uma 
succursa.l ddeologica de Berlim, €, para 
·o cumulo de noss·a desg.ráça, teríamos 
sido· <:ru•elmente ludibriados ao nosso 
anseio 4)llra a formação de um Brasil · 
authenti-camen~e brasileiro. O seculo 
XIX fez do Brasil intellectual uma suc
cursa.l da Europa -liberal. O seculo XX 
faria de nós -escravos espirituaes da. Eu
!l'opa totalitaria. E nada mais .•• '.o depoimento. da scíencia, , que 

se. collocou no, .ponto · de vista 1 
jhygne:nico. Ora, quando a Igreja 
,<reteit.~- o ·espiritismo, é em :ra- -~-========:=--:-==:'.":~==================================================::!I 

~t/:{~::::e~:~:~:~::u::i.or- C A;: .. ;_ T H O L I C O '. _·sé .. :4i/.'ie~~õ;s ~plrita~ -:fossem . . ' s 
i}?~Fag ,plYStif1caçoes,, EUnda as- · . 
Jmi:l <Seriam :p.rejudlcl~:es â. alma. ~ 
Entre.tlinto;, não -esta~os a,penas f ; ,. 

~n:t face de arty.stificações, ·1e se- e : ' ~ -- . EXCLUSIVAMENTE · J · p 
iã. :tact1ca -errada querar <:om- ..__ ,~f'Q.Dre.m , ·--..: ... ~--"-"'- ... . - .. - ·suas 01as -e seus resentes na· p_onli~cida 
.bater-· o espi·riti.smo-.só 1r1este ter- w- ·- ·-- , ~ , . - ·• · ., ·

1
•••• .,.,_ • 

r:eno. Não ih.a duvida, em que ''J o A r.; H A R I A' 
Júll :pol' abi muita ,burla. Porém, ; · ,, • 

-:e~~~-::::ª:1;:~e4:i~:.~~::~= e· As-· A,. C A. S) T R O 
,'!menos ,ext:raordmrui.•1os. :A:lguns · ""' · 
· ~lles poder.lo a.inda -sei .attri- . 
!iuidos a .certas fa;cul<looes ain- [ OFFJCINAS PRO~RIAS 
Jl!a :pouco estudadia;s do respíi'ito 

:::,:!~~~utr: ::~si:::::; J R PJ\:·~ :1 S - D E· NO~ EM B R O N.G 2 6 '(Es(Jüiria Oã Ilúa ~nchi~ta) 
;:=i~~;::~te 111:aturaes. A que ·" :Unicos concessionarios dos '.AFAMADOS relog-ios "ELEC'I'RA'·' .. 

NUA.Çiiü 

PAG4'1'â 

• 
que se permittlssem esses "rt!• 
mores", que elles fossem larga• 
mente diffundidos e até exporta
dos pelas agencias telegraphicas 
sem que se procurasse por meic 
delles incompatib\lisar o Vatica• 
no. A. po1Jcia fascista possúe to• 
dos os elementos para impedir 
a. diffusão de boatos. 

Foi certamente, tomando em 
consideração esse facto, que o 
Summo Pontífice para fa~er ces
sax .os rumores sobre o s11pposto 
co'nb·abando de ca{é, ordenou o 

-'toque de recolner para · os hab,i
tantes d::i. Cidade C' a revista (\e 
!-odas as pessoas e automoveis 
que passam para o territorio ita
liano. Dá dessa maneira o s::i.n
to Paclre uma prova da falsidad~ 
dos rumores e da lealdade com 
que o Vaticano ·procede; e obri
ga tis autoridades fascistas a da• 
~·em um fim ús falsas noticias 
propagadas em cil'culo1, tambelll 
fasci~tas, sobre o assumpto. 

* • : 

Referimos, nesta · secçao, eni 
nosso ultimo numero, a prisão de 
um livreiro americano, do Rio, 
que mantinha correspondencia 
com espiões nazistas, agindo na 
Argentina. Transcrevemos hoje 
as declarações do sr. Coelho de 
Souza, secretario da Educação do 
governo do Rio Grande do Sul:; 

"Durante minha estada na ca
pital do paiz, tive ensejo de ex
hib!r copiosa e impressionante 
documentáção colhida pela Che
fia de PoHcia e pela Secretaria 
da Educação, da existéncla de 
uma perigosa organisação de 
agentes imperialistas agindo em 
todo o Estado". 

Estas affirmações partidas de 
um membro do governo de um· 
do~. mais importantes Estados do 
~rasil são e~tremamente serias., 
Não se pode , crêr que um secre._' 
tarfo 'de gove1·no venha aos jor
nae·s ~a;rer declarações levianas e 
imprudéntes em materJa de tal' , 
grà'vldade. Uma vez que 01, tota
litarios imperialistas, de todas as 
c9~(!s agem no Brasil é de espe- : 
rar que o governo redobre de 
energia na defesa da nossa na
cio~'aÍÍdade. O Brasil é dos bra. 
sileiros e ào governo cumpre de
fender o nosso patrimonio, M 
nossas tradições. Nesse terreno 
nenhum bras}!eiro se esqi;ivará; 
ao seu dever. 

**:li 

Pamos os. nossos appIJfuos ... i 
Directoria de Ensino, pelo seu 
acto exigindo dos responsaveis 
pela.a escolas particu:Iares fem!-

1
, nit1as e mixtas, que ellas sejam 

regidas apenas por professoras. 
1 E' esta uma das disposições . do 

Codlgo de Educação e a. ex!gen
cla de seu cumprimento deve ser 
feita rigorosamente, para a bôa 
formação das meninas que fre
quentam as escolas :DS:rticulares, 

Preparaéão · para a festa 
de Santo Antonio 

PREGAÇÕES DO REVMO. FREl: 
ANGELO MARIA DO BOM , 

CONSELHO 
'. .A -ex;pllcáção espirita é inac-
;<½e:itavel. Não são, nem podem 
/Ser, as ialmas <los mortos que se ,pessôas ,em busca de novidades. 
'manifestam -pelos mediums. o O mundo sobr.e:natural · é uma 
·,E)spirito Santo condemnou, :no 
IArt'tigo Testamento, a consulta 
lfl.OS esp_iritos {Deut: XVIII, 11). 

coisa anuito ser;a, que não póde 
prestar-se ao ,papel de compa
nhia de theatro cie variedades. 

Está sendo realizada, desde o. 
se apura e nos sentimos mais ticas ,puramente natmues, con- Deve, ,por conseguinte, 0 ~o~ dia 1.0 do correrite, na Igreja da. 
,estreitamente :pr.esos :nos laços seguir objectivos .sobtienaturaes. verno ,prohibir não .s6 :L pró,p!!.· In1111actilada Conceição, , a Tre• 
do demonio." Sim, os espíritas Ora, o ,munoo sobrenatural é in- ganda, mas a pratica do espt- wna de Santo Antonio. 
têm relação -com espíritos, mas attingivel ;por :nossas ;proprias As praticas da Trezena t~em. 

Ora, o Es-pirito Santo é Deus. Assim, só nos ,resta uma cx
lLogo, Deus ,não ,póde iPermittir ,p!icação pa-ra os ·phenomenos 
qu.,, as almas dos .mortos atten- extraordinarios: a acção diabo
dam ,a.os chamados dos homens. lica. Segundo Se.nto Agostinho, 
~lêm do mais, Deus não iria "Deus, por causa de sua justi
)!elxa.r que .as almas servissem ça. permitte nessas circumstan
fle instrumento ,para a satlsfa.c- cias coisa.s -tão ex'traordinarias, 
p -~ X-uJ;i9:.i':!~de iníliscr~!ª_~e. :;,u_e ii. e_u_ri<>sida.<le p~dtl. vez m~is 
~ 

· · ·t Ell i f li · ó Titismo, seja alto ou b_aixo, que s1'-'o fe1·tas pelo Revmo. F1·e!An .. com maus esp1n os. · es qu • orças; e e ,so vem a -n s .por u 
zeram desafiar o ,sobrenatural, modo de dom, inteiramente gra- tudo é ª mesma coisa. Acrkcli• gelo Maria do Bom Conselho, o 
.por isso Deus ·os abandona ás tuito, :sem que :para 1sso a nos- ,tamos mesmo qi.ie o bnixo espi- que é bastante para explicar a 
illusões do demonio. Esta ex- sa intervenção •Se-ja ,physica- ,ritismo, ainda que máu, é ainda grande concorrencla que estão 
plicação é confirmada .pelos in- mente ·efficaz. E' de extranhar, , b I tendo. mais · .~n gno, justamente ;por , 
.numeros casos -de -possessão que ,portanto, que aque!las praticas · O Revmo. Frei Ang€lo c,ncer"\ 

não ,ser .refinado, .e <lar :margem se verificam no espiritismo. anti-naturaes e, sobretudo, te- ra amanhã as suas prrgações, 
Não é de hoje que os -homens nebrosas; ·anuinem a saud•ec de mal-s .11l-yga; á -mystificaçilo. O sendo as nw~mas f~alizaclas ~~-

têm _procu1:a~o, ~~r meios/ pra-•. :u:n:.}.ue,~- 'l.U.~ _seja?_,._ .'~ J • . ,-0µ11'0, ~- m,aj,L/W,t~njço, lo- ,. ~ ~O i:i.wa:;, .• ; i 
• ., • . , , .- flt "li i /; /ri. • ; 1 

• '. • .... ,J.. " 
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São Pàulo, 11 'de Junlio de 1939' 
à 

Sessenta ca1tos pur nm artigo de jornal A ~,~!tI!i~t!~~J1~!~s~JB.~Jt~~º 
·, PLANTA CONSAGRADA 

Frt# Pedro .::SINZIG. 
• 

O. F. M. otitros operarios ganham seis ve
zes tanto:· e mais? 

Estou.,ae.,pare.b~ns.,,Não e,;pa- I 
ta menos. Que::-aA.!m Ll?Y.~-:,9eor- :; 
ge ou_:_Chamberlain ,P!J,gasi;em a · 
peso de ouro cada Ifoli'à para jor- telidor ao telephórie ·,· caria~a não 
na!, :550 se comprehende por sua ter O desgosto.{de ier àpenas o' 
:r-x>siçao,. se.u passado, sua pcrso- que eu lhe diga, mesmo que . el
nalidade; mas que o artigo de ie avalie minhas palavras em 
um obscuro frade do Rio fosse 60 :000$000, apresento-lhe o ·re
avaliado em 60 :000$000 (sessen- sumo do discurso de uma Iegiti
ta contos), isso, ccmfes,so, nem ma summidadc nazista, a saber, 
numa hora de febre de ~~ teria do sr. Brl:nkmann, secreta-rio de 
entrado em minha cabéça. Estado e Vile-presidente do Ban-

E não é só. O avaliador levou co do Reich. Esse discurso, feito 
sua magnanimidatle ao requln- em Coloni.a, dea.nte de pessoas de 
te, nunca visto, de prometer-me confiança, nazistas, ao mesmo 
dar_ o mesmo v~~?r aos ft'.furos tempo explica duas coisas: a) a 
artigos ainda lílaO csc1'1ptos-. Is- subita demissãQ. de Brikmann do 
so é_ tanto _pia~ p~1antastlco~. cargo de director cffectivo do 
quanto o re~çt1yo art1g·o, intlh1-·. Banco do Reich; b) a. subita oc
lado CATASTROPHE OU DE- cupação da Tchecó-Slovaquia. 
CLINIO?, nem era meu, mas sim- ou~mol-o, e esse discur.w vale 
pJes traducção já conhecida na ainda 10 vezes mais do que os 
Europa. Emfim: contra a gene- artigos de 60 contos desse seu 

cado augmenta notavelm~;1te as 
despesas. oúiros industríàcs ac
ceitaram encommendas sem fa
zerem differença · e sem respeita
rem as possibilidades. Esse modo 
de proceder não podia dar bons 
resultados; acabou com preços 
quatro vezes mais a1tos do que 
os norm'aes. 

Não será o primeiro dever das 
forças armadas de garantir a vi
da da população? para que ctlas 
servirão, si as despesas com ellas 

· crescerem ao ponto de não per
mittir que o povo se alimente 
sufficientemente?" 

Eis os topices principaes duma 
summidade nazista, o Secretario 
de Estado Brinkmann. O illustre 
avaliador de meus artigos, esta 
vez, pode poupar-se o trabalho 
de traducção; encontrará o dis
curso de seu correligionario na 
penultima pagina de DIE ZU
KUNFT ("O Futuro"), de 24 
de· março pp. E já que nazista 
não fala frente a frente (para 
tanto não dá a coragem), po
de telephonar-me novamente: 

As innumeros ca-rtas que diariamente ,recebemos d·e todos o~ 
,pontos do B:'asil, os ,,_ttesta<los que· enriquecem os nossos archi• 
vos e o augmento constante da sahida do HEPACHOLAN XAVIER 
vêm confirmar cabalmente que -não exaggeravamos ~uando,. ~o lan--; 
çarmos esse nosso ,grande medicamento, .previamos que ielle'_obt,eria;' 
um succcsso -cxtraordina,rio. Uma tão grande confiança só ,pc>dia· rc .. 
sultar, como r!e facto ::O!l,Sultou, do pleno"éonhecimento· que ti-nhamoi, 
e temos fü1. efficacia ·extraordinaria de sua formula,, em qi.ie · entr-a, 
como elemento ibasico o principio activo de uma plà.nta eonsa ... '. 
grada -pela medicina mundial - a· A.Jcachofr~. Esie.-succes~o)ncom"" 
,para.vel nos autoriza a affirmar que as iniÓ1êstias· do figa:dô e do 
appa:-elho biliar - icterícias, co!ic-as e congestõe-.s hepaticas, coli..: 
tes, aÔgio-colites e colecystites e todas as perturbações que de!las: 
resulta.m: asl-as, dysp;ep,sias, máo halito, gosto ;ruim na bocca, fas .. · 
tio, -a.nsias de vomito, ,prisão de ventre ou diarrhéa, ga.ses, nervo, .. 
sismo, irritação, etc., ceçlem definitivamente ás -primeras dó.ses a,~ 
.HEPACHOLAN XAVIER. 

rosidade não ha defesa; curvo- criado. Diz Brinkmann: 
me respeitoso e grato e promet
to, desde já, dar os 60 contos, 
na integra, logo que cheguem ás 
minhas mãos, ao SOCCORRO 
AOS CATHOLICOS PERSEGUI
DOS. 

Os leitores, de certo interessa
dos em toda nova mina de ou
ro, desejarão noticias mais mi
nuciosas. Ora, frade que sou, 
não devo g·uardar essas boas coi
sas para mim; dou-lhes, pois, a 
l;cceita, cotando tudo tim-tim por 
tin1-tim. 

Foi na festa do Divino Espiri
to Santo. Eu voltava da missa 
celebrada fóra, quando, apenas 
entrado no trisecular Convento 
de S. Antonio, fui chamado ao 
telephone. Era voz de homem que 
me falava, voz (desculpem rela
ções suspeitas) de nazista. Dei
xando, por excesso de modestia, 
de dar o seu nome, disse-me que 
acabara de ler meu artigo "irri
tante" CATASTROPHE OU DE
CLINIO; que o traduziria para 
mandal-o ao governo de Berlim, 
a quem pediria multar os fran
ciscanos allemães, cada vez que 
eu escr-evesse um artigo desse ge
nero, em 10. 000 marcos, ou se
jam, como me disseram, pelo 
marco de compensação (" Ver
rechnungsmark ") uns bons 
()0:000$000. 

Imaginem meu espanto. Si ti
vessem· avaliado um artigo meu 
em 100$000, com franqu~za. te
ria achado muita generosidade. 
De 100$000 para 60:000$000, po
rém, vae uma distancia verda
deiramente notavel. Escrevendo 6 
artigos, um em cada dia util, 
terei 360:000$000 por semana; 
no anno nada menos de J.7.720 
contos de réis, podendo, e1ltão, 
criar, anno por anno, algum hos
pital e orphanato, dlario cath·J
lico e escola, casas do pobre e 
Villas operarias, pensõe$ pa,n es
tudantes, etc., etc .. Que mrte' .. 

No meio desses devaneios agra
.daveis vi .que,.era ainda a-avalia
ção mais honrosa, por não partir 
de um amigo, sempre suspeito, 
mas de um adversario que, prote
gido pelo anonymato ,me atirou 
no rosto os insultos -.,üs c0m-

. muns do di.ccionario de seu parti
do. Felicitei-me., pois, a mm1 mi.!s
mo, por ter leitores tão at,tentos 
e dedicados, que, sem reclama
rem um vintem pelo trabalho 
r,tê se offerecem para traduzir 
o artigo, quando essa versão .i:i 
existe, na fonte por mim indi
cada. 

Não comprenencto oem, porque 
os nazistas, avaliando cada um 
de meus artigos em 60 contos, 
não recorram, para pagar-m'os, 
ás 'suas proprias eaixas, onde fo
ram parar todas essas multas 
impostas a religiosos, a operari'ls 
e outros, como se lê com todas 
as minucias no livro de Bauer 
Reis: O NAZISMO SEM MAS
CARA. Quer meu valente nazis
ta do Rio, que os correligiona
rios de Berlim os busquem nos 
franciscanos ·allemães, mas, com 
franqueza, que tenho eu com es
tes? Desde ha mais de 40 annos, 
sou cidadão brasileiro; se. pois, 
quizerem cobrar a franciscanos, 
cobrem aos brasi~!ros. Aliás, sou 
tambem compositor musical; 
quererá cobrar tambem aos mu~ 
sicos da Allemanha? sou jO!na
lista; irão cobrar a meus colle
gas da pena em Nazilandia? sou 
catholico; quererão impôr multas 
aos catholicos de lá 9u de cá? 
Vontade, talvez, não falte, como 
prova o telegramma de 30 de 
maio, dizendo que "quando vol
tou o Arcebispo, austriaco Sigis
mtind Waitz, de Salzburgo, en
controu o palacio vazio". Os na
zistas, fortes e corajosos quando 
em massa, e quando desarmado 
:>u ausente o adversar!o, foram 
accupar o J:Íalacio archiepiscopal 
na ausencia do dono. 

"'>lfim. para meu valente con-

"Ha tres columnas da econo
mia popular: o operariado, o ca
pitaa e as materias primas. Es
ses 3 elementos, bases e fontes 
de todo o desenvolvimento eco
nomico, entre nós estão comple
tamente exgotados. 

A FALTA DE OPERARIOS 

"A execução dos gre,ndec pla
nos motivou gigantesca falta de 
mãos de obra que cs r=n·atorios 
humanos da AÍlemanlm nM:: po
dem supprir. Comc6aram as· dif
ficuldades com a reclamação ur
gente de operarios Qt1alifiéados. 
Esperou-se muito, então, da mu
dança de actividade, sendo re
instntidos opera.rios de 50 a 60 
annos, passando-se depois aos 
aprendizes e faeendo-se mil ten
tativas para fornecer a produc
ção reclamada: 

O resultàdo foi este: qualida
de muito inferior que a produc
ção, custas bem ma.is altas, gran
des differenças nos sal.arios que 
motivaram ~p.tentamentos so
ciaes insupportaveis e, &a.Imen
,te, a fuga dos agricltltores para 
as cidades, pondo em perigo to
da a producção agraria. Diz-se 
que os agricultores · que abando
nam o campo, são trahidores da 
patria, mas essa. accusação não 
é justa. Fizerain o que nós to-

. dos, em situação igual fartamos;· 
applicando o que aprenderam na 
arithmetica da escola primar~: 
no campo, tem que descarregar 
o feno até ás 9 horas da noite, 
cumprindo-lhes depois tratar do 
gado, tudo por 0,40 marco; na 
cidade pagam-lhes por hora, 1,60 
marcos, deixando-os livres desde 
as 8 horas. Fomos obrigados a 
contractar 300. 000 opera.rios es
trangeiros, pagando-os em moe
da cstrangcíra que não temos". 

A FALTA DE l\'IATERIA PRIMA 

E SUAS CONSEQUE~J!~AS ., ,, 

Actualmente, os no~os altos 
fornos . trabalham com o apro
veitamento de 96,4% de sua ca
pacidade, o que economicamente 
não pode ser sustentado. A pro
ducção de aço bruto, no e.nno 
passado, elevou-se a 1,9 tonela
das por mez, emquanto o consu
mo - segurem-se nas cadeiras, 
meus srs., - foi de 3,4 milhões 
de toneladas. Garantimol-o só 
pox importações e pelo dote que 
nos t!"ouxe a noiva austrica, no
te de 700 milhões de marcos do 
Relch. que esperdiçamos ("Yers
offen ") comp1etamente. 

Esses 3,4 milhões de tor.eladis 
signif1c'.!.m a producção ldeol, 
prevista no· plano; é. evidente, 
porém. rue é de todo <imp0ssivel 
alcançar essa producção nor 
meios normaes e supportaveis. 
As materias primas, das quacs 
dispomos, são de qualidade' infe
rior e exigiriam, se continuass~
mos como até hoje, tamanh'l nu
mero de opera.rios, que P,sta,;in 
ameaçada dlrectamente o rest.o 
da economia popular. 

O caminho da importação está 
obstruído. Chegamos ao fim das 
.nossas reservas de divisas (mor
das estrangeiras). Importamos o 
duplo da nossa exportação, em
bora o Fuehrer mandasse não 
gastar um marco em importa
ção, qul') 'não tivessemos ganho, 
antes, na exportação. Como pa
garemos no futuro a importação, 
si não exportarmos o equivalen
te, preferindo mettel-o dentro do 
armamento ou na construcção de 
estradas automobillsticas, etc.? 

As consequenc!as do gasto ex
cessivo e demasiadamente rapido 
de materias primas são o aug
mento dos preços e a inferiori
dade da producção. Deante da 
procura urgente, os industriaes 
declararam que podiam fornecér, 
mas o fornecimento em dia mar-

Acceitar encommendas, cuja 
execução não está garantida, não 
é honesto; ao mesmo tempo, as 
custas de producção, graças á 
pressa intencional e excessiva, 
augmentam de modo terrível. 
Fomos obrigados a pagar POR · 
UM CANHAO O PREÇO DE 
Dl\:Z CANHÕES feitos de modo 
normal; por cima de tudo issa, 
a. qualidade foi inferior. E' facto 
provado de maneira irrefut.avel". 

. 22-5548. 

Aos que soffrem desses males terríveis e perigosos, aconselha
mos, pois, o uso do HEPACHOLAN XA:VIER, em liquido ou. em 
drageas. O HEPACHOLAN XAVIER lhes proporcionará uma _cúra.· 
"apida e i·adical. Da verdade dessa nossa,· a.ffirmativa sorão e!les. 
_,roprios as mais eloquentes testemunha.s •. 

A:::.:. ·j:·:,:,:::0: l Primeira semana de 4cçao Cat~ulica na Diocese ue Brnnança 
o maxuno de porcentagem da re
ceita do povo. O peso dos empres
timos do governo cresceu tanto 
que não é possível assumir a res
ponsabilidade de augmental-os 
àlnda. Tão pouco é possivel, one
rar ainda mais o futuro, ·visto que 
já não se pode satisfazer o ser-

:::viÇO de juros e amortizações. 

Encerra-se, hoje, em Bragan
ça, a l.ª Semana de Acção Ca
tholica, que desde o dia 5 do cor
rente vem sendo effectuada na
quella Diocese. onde têm si
ào abordados importantes themas 
para a diffusão da Acção Catho-
1ica e o seu conhecimento exa-

· As caixas do Estado estão va- cto pelos que devem exercei-a. 
sias. A formação de economias é Os actos da Semana foram 

. demasiadamente lentai::para po
der ficar na mesm.R linha das ne
cessidades financeiras. Digamos 
francamente, meus senhores, si 
nós mesmos não estamos certos 
de o marco de hoje, amanhã va
ler menos? 

realizados na Igreja do Rosario, 
com o seguinte programma: 

Dia 5 - A's 7,30 da manhã: 
Abertura . da Semana por S. 
Excia. Revma. pom José Mau
nc10 da Rocha, celebrando o 
Exmo. Snr. Bü;.po Missa para to-

dos os meinbros da Accáo Ca
tholica e falando acerca do 
magno assumpto. 

A's 19 horas, logo em seguida 
ao tercinho de Santo Antonio, 
canto do Veni Creator, meia ho
ra de adoração ao SS. Sacramen
to e bençf.o eucharistica, com 
hy:amo final. 

Dia 6 e 7 - Missa com com-
munhão ~s 7,30 da manhã. 

A's 19 horas, o mesmo tríduo 
de adoração e prepaTação espiri
tual do primeiro dia. 

Dia 8-Mi,sa com communhão 
ás 7,30 da manhã 

A's 19 horas, após a reza ao 
mez de Santo Antonio, com e, 
augusta presença de S. Excl.a,., 
Revma. o Snr. Bispo, do Exmo .. 
Monsenhor Vigario Geral e par .. 
tiOifl>ação das entidades catholi
cas da séde episcopal, canto do 
Veni Creator, algumas palavras 
é!o Padre Assistente e pa!er,tra 
sobre o tb.ema: A Acção Cat!:',o
lica na vida da Igreja, pela se
nhorita Julieta L. Siqueira, da 
Liga Feminina. Encerrando, o 
hymno da Acção Catholita do 
Bragança. 

Dia 9 - Mis1n: com commu• 
nhão, â.s 7,30 da manhã. 

Mais: faltam-nos para o orça
mento do anuo corrente seis bi
lhões . de marcos, m~mo que. se 
tomem em consideração as. 'ulti
mas receitas extraordinarias. On
de.' buscar esses 6 bilhões?tHa 3 
caminhos: poderíamos . faEer ro
dar a 0.machina de impressão de'· 
dinheiro - papel, mas isso seria 

OS ME.LHUUES l'REÇOS 

A's 19 horas, como no ct:a an
terior, logo após a reza, canto do 
Veni Cre.ator e palestras sobre 
os themas: "A Acção cE>,tholica, 
e a formação religiosa", e "A. 
Acção Catholica e os modernos 
vehiculos de idéas: imprensa, ci
nema e radio", desenvolvidos res
pectivamente pelos militantes: 

E A MELHOR QUALIDADE 
, Generos alimentícios, :Vinhos, Frios, Fructas .•. 

Biscou tos 

a inaa,ção e· o fim; -,.impostos 
novos?.•.penso que nadé'·11a a es- · 
perar de mais uma pressão, des
de{que o effeito seria o contra
rio do que se deseja conseguir; 
- resta o 3.0 caminho: ·o aug
mento da exportação. Abstrahin
do _de suas difficuldades, ell,e .im- • 
plicaria na· desisteneia dos tra
balhos planejados, já que teria
mos que exportar aqui!lo que, 
até hoje, mettemos nesse traba

EMPORIO ~ONTENEiGRO Exma. Snra. D.ª Jandira Costa 
1 Valente, da Liga Feminina e Dr._:: RUA'AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MER:ÇEft ... RIA AVENIDA. Nestor Figueiredo, H. da A. e.· 
Encerrando, o hyinno da Ac•. 

ção Catholica, de Bragança. ·. AV. B.RIG. l:UJZ:·:A:NTONIO. 2,ogg._:;_ (Em frente á. Igreja 
·:Jnnna.ou1ada. Coniíeiçã,o) - : PHONE 7-5453 

· «t.Strlbnidores da · · " 
Dia 10 - Missa coni::commu-: 

nhão ás 7,30 da manhã -.,_ 

MA;N'ÊEIGA · "BANDEIRANTE" 
J; . . 

A's 19 horas,': na ordem: de cos .. , 
tume, canto do Veni, e palestras: 
sobre os themas: "A Acção ca .. : 
tholica e as Associações Religio-.', 
sas" e A Acção,-Catholic~. e o_! 
problema da Famfüa", desenvol-: 
vidos respectivamente pelos; mili-. 
tantes Senhorita Cantanila- Mau~ 
ricio da Rocha, da Liga Femini'-. 
na e Dr. José da Fonseca Rosas, 
dos H. do A. e. 

(A'· riàta· · das manteigas) 
--·~11• .... '-'1'-.. --·. 

lho. 
Fica uma u~ica possibilidade: 

economisar os 6 bilhões. De fa
cto: não poderiam ter construc
ção mais simples por exemplo os 
casinos, cujo simples projecto por 
parte do arohttecto custa 60. 000 
marcos? será preciso escolher, 
para a construcção de quarteis, 
material ·caro, só porque, dure.n
t_e, +il&'umas semanas, não ha ·ti

A Paschoa dos italianos ca
tholicos na Matriz do Braz 

jolos? 
QU.1!! NOS APROll.l!:l"I'AM TO

DOS ESSES. CANHÕES, SI NAO 
TIVERMOS MUNIÇAO PARA 
ELLES? TODOS OS AVIÕES, SE 
NAO TIVERMOS GAZOLINA? 
. será preciso apressar tudo de 
tal modo, que as necessidades fi
nanceiras cresçam até o desme
dido, com a reviravolta de todas 
as proporções nos salarios? Que 
dirá o trabalhador nas minas, 
com um salario que mal dá pa
ra alimentar-se, sem chegar pa
ra a compra duma camisa de fla
nella, de 7 marcos, emquanto 

A União Catholica Italiana_ 
promoveu para o dia de hoje, na 
matriz do Braz, a paschoa de 
seus associados e bem assim de 
todos os italianos catho1icos de 
S. Paulo, como já o vem fazen-' 
cto de longos annos a esta parte. 

A associação dirigiu a seguin
te proclamação a todos os italia
nos catholicos de S. Paulo, e que 
foi distribuida nos estabelecimen
tos, commerciaes, industriaes e 
!abris da capita?: 

A "Unlone Cattolica Italiana", 
sociedade civil - religiosa - as
·sistencial fundada em 10-10-911 
nesta capital de S. Paulo, e de
vidamente registrada junto ás 
autoridades civis e religiosas, pro
movendo a Paschoa dos Ita!lianos 
deseja, como nos ânnos anterio
res, ter a satisfacção de desper-

Palavras aos Congregados 
l\feu Irmão• 

A Congregação que tanto prezas, exige <lé t.i i;ejas cl,ristão 

excmplarlsshno. Lê no teu "Manual" os ns. 33 e 34: 

"O bom Congregado deve acima de tudo ser um christã.o exem
plar, conformando perfeitamente a sua fé e os seus costumes com 

0 que ensina a Santa Igl'eja Catholica, louvando o qne clla louva 

e reprovando o que ella reprova, sentindo como eUa sente em todas 
as cousas, não se envergonhando nunca, ~,ia na vida pa,rticulnr 

sej1i 111i vid,i publica, de 11roceder como filho obediente e fiel de 

trto santa J\Iãe. 

I'r_oeurem os Congregados fazer com toda diligencia os exer

cicios de piedade, que silo sobretudo necessarios !)ara :t vida de 

fervor. Todos os (lias peln manhã, ao se lcvanta-rem, fa,:am bre

ves actos de fé, esp:i,ran~a e cariclacle, dêem graças á Uivina Ma

jestade pelos benefieios recebiclos, offereçam a Deus as suas obras 

com intenção de lucrar todas as indulgencias que J}t1derem na

quelle dia e invoquem a_ Nossa Senhora, rezando JlClo menos tres 

vezes a San(lação Angellca-. Dêem, ao menos um quarto de hora, 

á oratão mental. Assistam, si 1rnderem, ao Santo Sacrifício da. 

l\llssa-, Uczem o santlsslmo Hosarlo ou q11al911er Offlcio ,le Nossa 

Senhora. A' noite, antes de ,teítar, examinem diligentemente a 

consciencla e fa~am um fer\'oroso act:o de contrição dos peccados. 

de toda a vida e especialmente dos comwP.tf.irlos riaquelle dia." 

J?e, J\fARTAXO 

tar na si.ma dos filhos da glorio .. 
sa e catholica Ital!a os sentimen
tos que hauriram na querida Pa
tria e renovar, nos corações del
les o espírito da Fé. 

E a Fé deve ser -O progralmna 
das nossas acções e a norma da 
nossa vida. Não ha no "Chris
tianismo acontecimento mais im
portante que receber, oom as de
vidas disposições, o ss. Sacra
mento da Eucharistia, que une 
a nossa alma crente á Majesta
de de Deus. 

Os nossos irmãos brasileiros es
tão todos cumprindo a s'uà Pas
choa annual. 

Vamos, tambem nós italianos 
que estamos tão bem identifica~ 
dos com a gente de Piratininga, 
a. qual todos damos e daremos 
o melhor dos nossos esforços, -0s 
nossos affectos, o nosso trabalho, 
a nossa intel!igencia, contribuin
do na sua riqueza e engrandeci
mento, - dar a prova de que, 
longe da Patria querida, mante
mos intacto e são o sentimento 
religioso que herdamos de nos
sos paes. 

Encerrando, o hymno da Ac-. 
ção Catholica de Bragança. 

Dia 11 - No Centro Catholico. 
Encerramento da Semana da 

Acção Catholica, com progmm
ma festivo, á parte, tendo então 
lugar' o compromisso da nóva 
turma ~e militantes e éntrega 
dos · distinctivos por S. Excia. 
Revma. Dom José Mr.uriclo da 
Rocha.• 

ra os quaes somos obrigados a 
rezar. 

Os italianos que jã cumpri
ram a sua obrigll;()ão annual quel-

Na hora sombria que atravessa ram repetir a Pa~choa comnos .. 
a humanidade, somente a "Re- co. 
ligião" nos · ensina que não se 1 ". amos todos, á sombra do nos-. 
pode errar quando se tem por so "Tricolore", á · communhão 
gula a verdade e que não ha Paschal, na igreja Matriz do 
sentimento mais razoavel que Braz, no dia 11 de Junho do 
submetter a propria razão á Fé. l ~39 ". 

Eis o programina organisado: 
Vamos todos prestar a Jesus Nos dias, 8, 9 e 10 de ,Junho, 

Hostia as homenagens dos nos- ás 20 horas e m•eia., tr:i<luo de 
sos corações. Reunamo-nos ao 
b · nquete do R 1 d R . preparação com sermão om tt~. a e os eis para 

liano ao cuidado dos revmos. sa-. 
receber o Pão dos Anjos com cerdotes; dia '8, Revmo. Padre 
.acto de contricção e devoção ao 
altar de Deus, como disse S. Tho- José Danti, reitor do Colleglo S. 

Luiz; dia 9, Revmo. Padre dr.· maz de Aquino. Vamos todos co-
mo um doente vae ao medico Hyglno de Campos; dia !Q, Rev. 
da vida, como um cego á luz mo. Padre Francisco Millint; pro-

vincial da Ordem Scalabriniana. da eterna claridade, como um po-
Hoje haverá missas ás 6, 7, 8 

bre mendigo ao Snhor do Céu e 10 horas, sendo a mlssà solem
e da Terra". 

ne das 9, celebrada pelo lPue'llmo, 
Vamos todos, catholicos italia- Vigario Capitular, monsenhor Ba

nos, ao altar de Deus rezar para ptista Martins Ladeira, com a 
o grande Brasil que nos hospe- presença das autoridades it!l,lia
da, para a nossa grande Italla, nas, representantes das d.iversas 
para cada um de nós em parti- sociedades, !nstittüções e ~ 
cular e para tocios a<;1.uelles pa- las italo-brasileira.a.. 

-~' 



__ ,_ 
tjEGIONARTO São Paulo, 1f. de Junho <fe U.3,1,, 

1) TUDO BOM E TUDO NOVO 

2) PREÇOS RE.DUZIDOS DE FACTO! 

3) PAGAMENTO Á VISTA OU EM 
PRESTAÇÕES PELO CREDIARIC 

NO 

-
, :os Rf IIORf S DAS UNIVERSlDfiOlS f A MORAL 

O tliaric "E! Pueblo", de Bue
ruis Aires, num commentario in
s-erido ha pouco tempo, em suas 
peginas, analysou com sincerida
de a posição actual das universi
<!lades em face do problema mo
ral. 

· Inicia o citado commentario, 
referindo-se ás aberturas dos cur
sos universitarios na Argentina. 
Faz ver que, em todas essas so
lemn!dades, o problema da defi
ciencla moral dos estudantes, 
tem sido tratado pe!los reitores. 
Citando trechos do discurso do 
prof. Gallo., reitor da Universi
dade de Buenos Aires, na aber
tura dos cursos da mesma, qe
rnonstra com bastante evidencia, 
o -estado de pobreza em que se 
encon'tra a classe estudantl.n2.. 

Faltam àos estudantes, virtu
de, pre.stlg'io moral, cultura, esti
mulos patrioticos e respeito á 
1e:1.· Enfim,, :fa1'tam a elles, ideaes 
elevados;, que se,jam superiores ao 
esph'ito de egoismo norteado pa
ra os irttle<r-esses materiaes, taes 
como o desejo de apenas serem 
promovidos de anno e de con
qUistarena títulos lucrativos. 

Suppõe o nosso collega, que se 
o dr. Ga,!lo fosse el~ito Presi
dente da Republica Argentina, 
uma das suas primeiras medidas, 
seria, naturalmente, !!- de fechar 
tódas as fontes de immoralidade, 
como a libertinagem do cinema, 
do theatro, do livro, . da impren~ · 
sa, . da 'escola leiga, a débilidade 
das leis penaes contra o dellcto 
da ca,Iumnia, da. detracção, do 
furto; do escandalo; a limitação 
imposta ao patrio-poder, impe
dindo "tpso-facto" a educação 
domestica. 

Condemna, "El Pueblo", em 
seguida, aqueNes homens de in-

' fluenc!a política e universitaria, 
alguns atheus e socia'listas, que 
em seus dL~cursos costumam ex
hfüir uma recta consciencla, mas 
que, no momento de legislar e 
governar. não fazem nada de so
lido para moralizar a juventude. 

Em verdade, esses homens. 
exhibido;res de uma recta . cons
ciencía, carecem de precisão, 

clareza, eRergla e de base . ideo
Iogica em seus juizos, ao censu
rar a situação social, pois não 
creem em Deus - que é o uni• 
co fundamento racional do de• 
ver moral. 

Ie fundam .seus criterios, mas df•' 
·v.ergém da, révefação ·do mesm1> 
Deus, pois procedem como os 
atheus, tomà.ndo como norma ~
cta de condlucta, seus proprlos 
caprichos, ou 1;eus interesses ou 
ainda suas páJxões, Assim, 1n-

Ha censores da morallda_de so- vocam a. Deu\s, Hitler, Roosevel~ 
c~al que, acr~.ditam em Deus, po- e outros polittcos. 
rém não se à:trevem a invocal-o. 'retminando tão utll artigo, 
Crendo na existencia De1le, co- "El Pueblo" afi':lrma que·"a un1 .. 
vardemente - é mui proprio es- ca. ;moral é a c,11,tho!lica, que to
te termo - esses homens fogem ma::··como crite:i'ict' para (lU!llificar 
aos preceitos religiosos, ainda que os · actos, de bons ou de máus, 3 
sabendo ~ue o problema moral palavra · de Deus, ;~ela.da em os 
está estreitamente unido ao pro- Livros Biblieos, e· entendida e: 
blema religioso. interpretada, em os pa:mgraphos-

:Jila, tambem, outros censores obscuros, pelos homens que o' 
da moralidade social, que, com-1 mesmo' Deus elegeu . pare. essa'. 
mumente invocam a Deus e Nel- missão. ff : . .. 
~sns ..... 
··/ · · Alfaiata-ria 1-neleza 

Mceltamos FEITIO de temoà. traJea do rfp 
e .. tameur. 

PBEÇ'OS SEM .CONC.DBBENCI& 

Gràfü!e aortlmento de casemir&II aac!O.n:aet :• ------· ~· 
Rua' aenjamin Constan~, 159-J.6.t 

BLEPBONE: J-&tl'JI . - .. ~ ·. 

LITURGIA_ 

SEQÚENCI-A 
A sequencia é. um canto com sendo observadas, ella nadà tem 

que exprimimos os sentimentos e senão a rima, 
affeotos de nosso caração ante a Tão depressa se multiplicaram 
grandiosidade do ·mysterio que se as Sequencias que. em pouco -tem. 
celebra. po, em certas Igrejas · quttsi que 

Sua ex!stencla é devida, ao que havia uma para cada Missa do 
parece, ao numero e desenrolar . anno. · 
dos tropos. ' 1 Havia Missaes, como o francis-

Tropos são composições de can- cano, com 162 sequencias,' sendo 
to gregoriano, a cujos neumas ou, algumas muito sem gosto, borri
prolongadas vocalisações se 11:mol- j veis mesmo. Era preciso mudar 
dava um texto creado pela p1eda-' tal estado de cousas. Pio V em 
àe popular commentando e com- / i568 re'dilziu a quatro o riurilero 
plet.ando essas composições. , :I deS!)as composições. A essas mais 

tarde se juntou uma qu!nt,a, g 
• "S_yi,bat ~~r. Doloro.sa", · 

Pelo anno 860, um monge de ' 
Juniêges bateu um dia ás portas . 
da afamada abbad.ia ~e Saint- Deve se diZ.er a Seqtiénéià~ 
Gall,. a pedir hospitalidade. Era l.º Em todas as rdissas do did° 
um foragido de ufn moSteiro que e da Infra-oitava de Paschoa e 
fôra. invadido pelos Normandos. ·Pentecostes. 
cuidadosamente esse monge tra-. 2_0 Em todas as Missas do dia) 
zia comsigo um manuscripto, a 
que os religiosos da abl:.adia Saint- e de Oitava do Corpo de Deus. 
Gall ·Uançavam um olhar curioso. 3.º Nas. Missas; cantadas ou 
Era um antiphonario. Grande conventuaes, (sejam estas canta
surpresa tiveram todos ao desco- das ou rezadas) que se ce!lebrem 
brir que as vocalisaçõGs não mais na infra-oitava do Corpo de Deus 
se cantavam sem palavras na ul- (não nas· da dominga infra lpsana 
tima vogal a do "Alleluia ". octavam.) 

Notker que, desde criança vi- l _4.º Em to~as as Missas das': 
via no Mosteiro, foi quem mais se . Dores de Maria. SS. 

, encantou com o antiphonario. l 5.0 Nas Missas de defunc~ 
Nessas palavras encontrava elle · cantadas ou conventuaes, embora 
um meio de reter facilmente as I sejam estas ultÚ!l~s r~Z'.3-c,i~~,. ou 
complicadas melodias alle1uiati- , cantadas, ou mesmo nas Missas 
cas. Todavia Notker cuja piedade rezadas com o privilegio de umai 
insigne honrava o mosteiro s'âint- s6 oração ou de rito duplo. 
Gall, achando que essas pala~as · Estas regras são para a Igrejál 
não estavam á' altura do fim pàra, Universal.· No entanto, J!e alguma! 
que foram creadas, fez uns- en- 1 Igreja particulàr tiver· privilegio 
saios, corrigindo o que estava fel- li de dizer a Sequencia nas Missas 
to. Compoz então, com approva-

1 

de alguma festividade que teriha; 
ção de seus irmãos, o "Liber se- oitava commum ou privilegiada/ 
quentiarum" que dedicou ao Bis- , de segunda ou terceira classe, al 

1 po de Vereei!. Isto se deu mais ou ; Sequencia deve ser rezada em to
menos no anno de 860. Assim os ; das as Missas da festa e de suaf 
liturgistas da Idade Media atti- oitava. Nas Missas dessa festa, 
buem a Notker a honra de ser ó que se celebrem nos dias da in• 
autor das primeiras prosas. fra-oitava, deve haver a Sequen .. 

A prosa é um canto rimado, eia, se forem cantadas. Se forem; 
mas não rithmico que traduz o I rezadas, fica ao arbitrio do cele_,, 
sentido da festa. E' chamado pro- , b~antc. podendo elle rezar ou não; 
sa. porque ns regras da poesia não a Sequencia. 

-----,-,.,-------:..-------------. -···---~·,...., 

1300 an:rios de guerra e:rn, 
/ · 600 a.nnos de historia 
1 ' 1 

' A França, em 600 aniios de 1 - No seculo XVII, houve ·6!t 

Como notkdá.mos no ulf,imo numero, realDIOu-se oom gra.Jlde 50;; 1 de Maria reunidas por occasião dessa solemnidade. Ao centro, o 
lemnh1ll,de O e11C81'l&m8Dio do mez de Maio do Oollegio "Maria Im- Revmo. Padre Paulo Loureiro, Director da Pia União: á direita, Srta. 

ula,da." c1iri ºd pela Oongregaçáo das Filhas de Maria Imma- Dedé Oorvello, Presidente da Federação Mariana Feminina e á es-mac g1 ° . querda, Srta.. Vicentina Ramos, Presidente da Pia União do Collegio 
cuJ:u1a, para, o serviClO doml:Stfco. O nosso cllc~ mostra..-nos as Filhas Maria Immaculada 

historia, passou a metade guer- annos de guerra: 17 de guerra; 
reando, conforme a estatlstica civil; 52 de guerra no exterior{ 
que abaixo transcrevemos, o o de guerra sobre o solo fran•' 
que evidencia claramente o va- cez. · 
lor de seus filhos que a fizeram _ No seculo XVIII, 58 annos' 
a Fi1ha Predi!ecta da Igreja, de guerra e uma revolução: ,'1 
apezar de todos os precalços por annos de guerra civil; 5i annos 
que passou e o odio de seus ini- de guerra feita no extrangeiro; 
migas. :.O de guerra sobre o sqlo da Fran~ 

- No seculo XlV, hÓuve 43 ça. 
annos de guerra: 5 de guerra ci- - No seculo XIX, 3 revom.:. 
vil; 13 annos de guerra, trava. ·ções e _35 ,annos de :guerra: .33' 
da em territorio. extrangeiro; 25 annos de guerra effectuíl.da so~ 
annos · de guerra sobre o solo bre solo e"trangefro; 2 de guer.-' 
francez. ra sobre o . territorio francez. 

Col.Zeg.io S.tafford Secção masculina Na facul~a~e ~e P~iloso~~ia ~e S. raulo 
- No seculo XV, temos 71 · Assim, no espaço de 6 seculos; 

annos de guerra: 13 de guerra encontramos na França: 4 revô• 
civil; 15 em solo extrangeiro; 43 luções; 75 annos de guerra civil;\ 
de guerra sobre o solo da Fran- 208 annos· de guerra sobre o so~· 

Rêalizou-se domingo ultimo, 
Al,AMEl)A Cf..EVEI:.AND, 463-S. PAULO- Télephone, 5-3355 na Capella do Gymnasio s. Ben-
l!Pdtm Cila. lhfan<da-Curso Prima.rio -Admissão ao ~a- to, a Communhão Pascha1 dos 
• e Oommercto - Externato- Semi-Iriternat.o ..... lnlêl'nato actuaes e antigos alumnos da Fa-

- MatrIOllilas e:m.' qualqµer época d~ ànno'. culdade de Ph!losophia de s. 
_.. ___ ..., _____ .. :....._.....,..,.._..,.;i· ....,"""'"'·.-....,_..,.-.... ._!!!l!Í!·,.._..., ___ ~.~l\W, ~~® ~el~.Qrante _p fi.~.i.tQ_r 

deste instituto, Revmo. D. Poly. ça. lo extrangeiro; 78 annos de guer
carpo Amstaltden, O.S.B.,, Em - No seculo XVI, contamos ra sobre o solo francez. Em con,. 
seguida, foi offerecido café aos 85 annos de guerra: 33 de guer- juncto: 361 annos de guerra e!Xl 
Commungantes e realizada uma ra civil; 52 de guerra no extran- 600 annos. 
reunião em que reinou a maior. geiro: 8 de guerra sobre o ter- Após o seculo XVI, as guerra~ 
ç~:r;~lJ.\l}~g-~<;11,. , :rltod9. fr~j_ · ., 1i,.clJm..illY~.!P.t.,.fil~.i~ · 

'· 
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Orientação moral dos espectaculos 
Rt\.SPUTIN 

ldo prógra~a Serrador, 
Harry Baarl 

com 

rtana, apresenta o filme boni
tas ,paisa.gens e canções. A ,par
te moral é correcta. Uma ou 
outra -scena, talv,ez criticaveis, 
não chegam a prejudicar; pe-la 
rapidez com que ,são ,a.presenta
das. Por isso póde -ser visto :por 
todos. .. .. · · 

Co~a~ãÇ),: - Ac~~i!a:vel.·~ 

•• 

Os co;nvid-ado-s para 
Divino o Banquete 

Convidado para jan-· 

tar em casa de um 

phariseu, Jesus ac-

DOMINGO INFRA OITAVA DO CORPO DE or-ts ~ 

Evangelho segundo São Lucas, cap. XIV, vers. 16-24 

Israelitas rejeitados, 

Convidados primeira Não 'f:la uma. iSequencla :neste 
f-ilme que rposse. :merecer ,appro
:vação. Desde o começo são fre
quente.s ihéresias, ia.ttitudes dis
t1oluta.s, ântrlgas e superstições. 
~.l'.llta-se de um ,camponez que, 
dizendo-se n.illuminado", começa. 
a dominar o povo e depois ~s 
altas camadas sociaes por meio 
.de um falso myst!clsmo, ieocer
,cendo o "curand-eirismo" e ai·n
da prega.ndo e praticando o mai-s 
lba.1xo gozo dos rpra.zeres :mun
_da.nos como :mel-ho~<I"egra de vi
da.. U.m filme co-.tno este, cheio 
de scene.s francament-e limmo
laleS, não rp6<le ser visto ,por 
1essoa que rp~.eze ia sua digni

nade. Dev::!a. :tíer eido totalmente 
probibido. 

certo ponto, reparador. Ha, ain
da outros ,pontos critica.veis, que 
passam Jj.esapercebidos por rpa.r
te do espect-a<lor despreoccupa
do. Lé\'ando •em conta as fa-
11'1'as -apontadas, é nosso dever, 
.restri-r,i,gir o »resente filme ás 
pessoos <;le cdtério formado, 

Cotaçfüo: - Re,strlcto. FILMES QUE SERÃO APRE-- cedeu benignamente 

numa gratuita e in• 
sondavel predilecção 

do Pae celeste, não 

serão admittidos no 

Reino, pois não sou

beram corresponder 

ás misericordias do 

Senhor. Seus lugares 

serão óccupado& pe

los Gentios. Nas tre

vas e na ignominia. 

da sensualidade, vi

vendo miseravelmen

te, como maltrapi

lhos do espirifo, são 
aquelles pobres cegos 

e coxos que _se fas

cinaram com a lua 

do Evangelho e acor

reram pressuro~cs ao 

primeiro chamado 

divino, l m me n s a -

mente gratos por 

CIADOS NA PROXIMA ao convite. Entre o Naquelle tempo, .~isse .Jesus aos Phariseus esta 

para.bola: Certo homem deu uma grande .ceia, para 

a qual convidou muita gente. E, á hora da ceia, man

dou um dos servos dizer aos convidados que viessem, 

porque tudo estava prepara.elo. Mas todos a uma co

meçaram a desculpar-se - O primeiro disse: com

prei uma quinta e me é preciso Ir vel-a. Peço-te que 

me desculpes. Um segundo disse: comprei cinco jun

tas de bois, e vou esperimental-as. Peço-te que me 

desculpes. Um outro disse: casei-me, por isso não 

posso ir. Voltando o servo deu conta de tuclo isso a 

seu senhor. Então irado o pae de familia disse ao seu 

servo: Vae depressa ás praças e ruas da cidade, e 

traz-me aqui os pobres, os aleijaclos, os cegos e os 

coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, fez-se como orde

nastes, e aincla sobra lugar. - E respondeu o Senhor 

ao servo: sae pelos caminhos e pelos cercados, e obri

ga-os a entrar, para que se encha a minha c.i.sa. 

Porque vos digo que nenhum daquelles a,_ue foram 

Cotação: _, Máu. 

, À CEIA DOS VETERANÓS --.., 

_(da Metro Goldwyn Mayer, com 
, Stan Laux:el e Oliver Hardy) 

Desta. ,v,ez encontro;mos o 
f'Mag,ro" 111uma trinche-ira espe-

YIDA DE PESCADOR 

(da R. K. O., com Bobby Breen 
:e Lco Carrilo} 

O conhecido :menino cantor 
a'Pr.esent·a-se dessa v,ez em am
biente de pescas. O enredo inão 
é máu, devendo -entr.etanto -ser 
vedado a. menores impressiona
v.e,is, devido á má conducta de 
algumas personagem; e a ligeiras 
scenas d,e 1-uctas corporaes en
tre cri•a.nças. 

Gotação: - Acceitavel. 

Só PARA HOl\lENS 

(dá Romulus Lupa Fllm, com 
Cario Butl e l'àola Barbara) 

,Inspirado na Tecente viagem 
de uma ·esti\el!a ·america.na ii 

SEMANA. 

PATRULHA DA MUDRUGA
DA - Acceitavel pelo "El Pue
blo". 

A MULHER PROHIBIDA 
Restricto ,pelo "EI Pueblo" e "A 
União"• 

ESPOSA, MARIDO E AMIGA 
- Aeceitavel para adultos ;pela 
"Legião da Decencia "• · 

ERROS DA JUVENTUDE 
Aceeitavel pela "Legião da. De
cencia"• 

•• 
Fo·rnecemos informaçõés pelo 

phone 2-2528, diariamente, daa 
13 ás 18 horas. 

!ra,ndo (Pelo inimigo, após vinte s _,., 
~1XllOS do final da Grande Guer- ft o. 
ra'. '.~- O •enTedo como· sempre é Barn·abé 
·'1-iiíá sequencia de· ia.malucadas ! 
av-enture,s da "dupla". Nada ob
servamos de offensivo á bÔi 
morall: póde ser visto por to
<10s. 

11 DE JUNHO 

Cotação: - Acceitavc,1. 

FILHOS DE ENCOMENDA 

:[<ela Paramount, com Charlie 
Rugles e Mary Roland> 

'Apresenta a histor1,a, ae uma 
fa,mili-a, ás voltas -com dois '·me
nln~ rpor ella adoptudos. Todas 
as -situações são de cara,ct.cr hu
àJlOristico, nada contendo dr' o!-
ifenslv-0 á -moral. , · 

Cotação: - Acceitavel. 

~O TEMPO DAS DILI-
G-ENCIAS 

Embora não eleito por Nosso 
Senhor, Barnabé fa,: como São 
Paulo, •parte do Collegio Apos
tolico, e como São Paulo, é enu
,morado ent:c os :prime,lros a se 
dedicarem ao trabalho de salva
ção das almas. Descendente da 
tribu de Levy, Barn:a.bé nasceu 
nas propriedades de sua familia, 
na ilha de Chypre. O seu nome 

_primitivo era José,- e, segundo 
São João Chrysostomo, foi-lhe 
depois dado o de Barnabé pqr 
te: clle uma grande habilidade 
cm conso1'a.r os afflictos. 

Tendo :c-studado -em Jerus-além, 
com Gamaliel, tornou-se conhe
cido pela. sue. ~ande capacida
de de apprehenáer e reter. O seu 
caracter ,puro e recto tambem o 
cistinguia. As sua.s vit'tudes n·a

'.(cla U, A., com Claire Trevor ,. tu~·aes -approximava-o dos Apos-
John Walne) tolos. Assim, logo depois da As

cenção do Senhor, Barnabé ven · 
Um a viagem accidentade., j C:eu todos o~ seus bc•ns, distrl

atravez de ne-giões infestadas l buiu aos pobres_ a sua fortuna e 
!)elos indios. Passageiros exqui- uniu-se aos Apo~los 
i11!tos e enigmaticos: um ba.ndi- Entre todas as atribulações 
do foragido, um banqueiro des- 1Jor que passavam habitualmen
honesto, um m-edico alcoolatra, te c.s ,primeiros d!scipulos de 
um jogador ,profissional, -e u'a Nosso Scnhpr, a conversfto de 
autoridade policial, que não só Barn.tbó fol-lhc-s ce!"ta"1en~e U.ú 

deixa de ;punir, mas cede a pro- grande consolo, e é isso o que 
rprioa arma. para a ·consummação significa o .nome que lhe déram. 
do delito. O criminoso é o per-1 O novo apostolo tomou logo 
sonage~ sy:mpathico do drama, p:a.rte (letiva nos trabalhos <1c 
faétÔ que"_:ri'~ejudic:1>. O final, 11té'J c·ollV(,'J'SãO. Foi elle que ap1;k/scn-

tou São Paulo aos fieis de J:e-
rusalém, a São Pedro e São 
Thiago. E foi só por caus-a ile 
sua pe.Iavra, · que São Pedrn te
ve ao antigo ,perseguido!·, qut>
aind,a infundia receio aos chris
tãos, ,por 15 dias em sua casa. 

Durante 5 annos pe,,•maneceu 
eHe em Anthiocbia, pa.·ra onde 
tinha sido enviadC' pelos Aposto
las. As conversões foram tão 
numerosas, que Ba.rn-abé foi 
obrigado ·a pedir auxilio a. São 
Paulo. Ambos traba,h&ram c~m 
grande fructo nessa Virrha do 
Senhor, ,e os fi.eis de Alex,in
dria for.am os primeiro~ a rece
ber o nome de Christãos. 

Barnabé era conhecido ccmo 
aposto.lo zelosissimo, che:o de fé 
e do 1Jispl-rito ·santo, semp!•ci"<lis
posto a lt1étar e a vencer todis 
as di~ficÚldades. Sua V.lda foi 
uma éonsta.nt-e ·immol-aç:'.ij a) Se
nhor, segundo· uma affirmi'l.ção 
que delle e de São PaiJ.lv. fize
ram os A·postolos reunidos cm 
;Jerusalém. 

Aos Apos'tolos reunidos em l 
oração, vdu o Espirito Santa. é 
inspirou a elles a idéa de sep-a
var Paulo e Barnabé fazendo-os 1 
préga.r o Evangelho entre ü.~ pa- ! 
gãos. Para. esse fim, impuzera-m
lhes as mãos, invocando s:,br~ 
elles o Espirita 3an:o. 

Foram assim recebidos ·no 
Collegio. Apostolico. Seleucia na 

íÃif ';i~t;';i';~,.,;;"f ;·p";';'~";'Ç'~"::"'PI~:~t.JE~:::::,:!:: 
1 

·· nas suas viagens apostolicas. Os 

; TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras _"'=-_~:: pagãos, estupefactos com os seus 
milagres, julgaram que São Pau-

elegantemente executados,, sob medida em lo era Mercurio e São Barnabé 

ª 6 5 l.O ~R. EST __ A_ ÇõES sem alteração- de preço §'§ Jupiter, ,por causa ae sua ,n:,)')-s _ -- nencia impressionante. Tiio lon-
Q _A_ j_j ge foi l'·sse enthu;,iasmo, que 
g 'llf. ~ chegar-a.m a querer construlr um 
= ' - ê altar em sua honra, tendo sido g R. 'da Consolação, 156 ~ Phone 4-7034 ~ necesse.rio que ,,i:~s mesmas in-
€ _________ S PAULO § 

1 

terviessem para que u,n bo', nito 
~ • · 5 f0sse sacrificado a c·1!es num 

~HIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIHIIIIIIClllllllllll!tllllllllllll!CIIIIIIIIIIIICllllllllinllDmmnm,OJUlllllllllClllllllllllllCllll~. ac: o. de pura adoração. 

'.ADVOGADOS 

Dr. vicente Melillo ln 
1D 

IC o·r 
J'rt,ça da Sé N.0 3 - 2.0 anda.! DR. CARLOS· l\IORAES DE 

ANDRADE Iº Rua. Benjamin Constant, 23 - ENXISTAS Sala 11 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

ttua Qulntlno Bocayuva N.0 5'i 
1~ - 8al& 323 - Tel. 2-7276. 

4.0 andar - sala 38 - Phone 2-1986 ------"'---------
S. PAULO DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorádo da Fa
DR. PAULO MORETZSOHN 

DE CASTRO cuida.de de Pharm. e Odont. de 
R. da Quitanda, 139 - 2.º andar S: Paulo - Cirurgião Dentista 
Phone 2-6769 _ s. PAULO - cllplomado em 1914 - Ex-den

tista do Lyceu Coração de Jesus. 

muito que se conver

sava nos longos re

pastos dos dias de 

sabbado, aproveitou 

o Mestre as occa

siões opportunas pa

ra doutrinar, e desa

lojar das cabeças 

dos pharlseus um 

sem numero de pre-

conceitos tradicio-

naes que faziam per

der de vistas a letra 

clara e simples da 

Lei. - A presente 

parabola eonstituc 

precisamente uma 

correcção necessaria 

a uma idéa corrente 

entre os !sraelitas. 

convidados provará da minha cela. 

Julgavam, de factb, que esta condição de fi:lhos 

de Israel era necessaria e sufficiente para tomar 

parte no Reino de Deus. Levado por ella, neste 

mesmo jantar, um ··dos convivas exclama, num 

transporte de enthusiasmo: "Feliz do que comer 

o pão no reino de Deus!" Jesus occorrc com sua 

parabola para precisar as condições necessarias 

para ser admittido a· este banquete celeste. Não 

basta ter sido chamado, ter sido objecto de um 

amoroso convite, de uma predilecção do Pac Ce

leste. E' preciso corresponder ao appello, atten

dcr á graça, secundar docilmente as suas ins

pirações. Sem esta cones1I ndencia e cooperação, 

de nada vale para o homem ter sido chamado 

por Deus para sua mesa, seu festim, sinão para 

mais culpai-o, pois repeUiu grosseiramente uma 

delicadeza do seni{or. 

tanta bondade! \ Estes provarão do festim, pois 

attenderam ao cham8dO. E no dia do _iuizo _hão 

de se admirar os Judeus ele vel-os assentados ao 

lado de Abrahão, Isaac e Jacob tomar parte no 

Reino, ao passo que ellcs, os desccndrntcs dos 

patriarchas, wi.·-s~-ão excl1üd0s. 

* * :li 

Quando Jesus propunha esta lição, já os Ju-

'.Este é o significado immcdiato da para'boia, _ 

Tem, no entanto, uma app!icação mais ampla, 

Desce1~dentcs de Gentios, todos nós fornos cha• 

mados para a vida eterna, pois, no Reino df 

Deus não · ha mais dislincção. Si, porém, nossa 

correspondencia fôr nulla, ou resistencia, como 

foi a dos Judeus, no dia do Juizo nos tocará sorte 

identica, Ê p:>is mister não nos absorvamos exces

sivall).ente com .. os neg~cios', J:!!rreros; .,(Íle: '~(\lira. 

a esquecermos os interesses eternos. "De nada 

va1e ao homem possuir o mundo inteiro com suas 

riquezas, honrarias e prazeres si vier a perder 

sua alma". - Como não é sufficiente, para a 

salvação, descender de paes christãos, si delles 

deus machi_navam sua destruição, e o Mestre 

previa, \ltravéz do espaçÓ de alguns annos, séus 

patricios recusando por todos os meios o Messias 

que Deus lhes enviára para conduzil-os ao festim 

Celesle, 

não herdamos a fé viva dos verdadeiros disci

Por Isso, por S'Ua resisténcia ti graça serão os ,,:. !pulos de Christo. 

¾'Ll'~,ncto voltaTam a :,,,ntlocn1,1,, --·------
encontraram os christãos em ! ' 

• 
todos, mesmo os convert-1dM, li I U Commercial àes-accordo. Uns desejavam_ que I llndica~o, 
fossem obrigados a observP.r a -~ ... ----------------------------• 
lei Mosaica. São Paulo e· São "CCESS·OR{OS 
Barnabé discordar:a.m dessa. op;- tJ. 
nião e um concilio reunidn tm 
51, em Jerusalém, decidiu em 
seu favor. 

Segundo :pa.rece, São B-arnabé 
foi o primeiro evangelizado,- <ie 
Milão, e assim o chama Slo Car
los Borro meu. 

São Barnabé recebeu a recom
pensa de seua 'tl·abalhos na ilh~, 
ele Chypre, onde judeus o 1-api· 
do:ram. Seu corpo fo; descober
to em 485, tendo sido encontra
do sobre .-.lle uma copia do 
Evang2lho segundo S. Matheus 

que elle mesmo fizera. 

o 

PI automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
Importação Directa 

ISNARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates ,, ____________ _ 

STOCK COMPLETO 
Consultem a 

CASA·ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

rof issiona11 
DR. VICENTE BALZANO 

Ralos X _ Cirurgia - Diathermia 
- Vitalidade Pulpar 

nua. da Liberdade, 512 - Sobr. 
Telephone 2-1346 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

DR, RENATO L MORAES. 
Molestias das crianças 

Cons.: R. Libero Badaró, 488 
' Das 2 :;s 4 horas 
Res.: Rua. Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

CIRURGIA - VIASc-URINARIAS 

BICYCLETAS 
.TODOS OS PREÇOS . 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMQ 

Importação Directa · 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N. 0 16 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Piriiub11, 

Nactonaes e Extrangeiras 
CASA AI.BERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

DR. VICENTE DE OLIVEIRA. 
RA:áos 

Da clinica Ob's1et:ica da F'a· 
culdade - Clinica Medica -
Hygiene Pre-:Natal - Partos 
- Molestias de Senhoras -
Cons.: Rua Xavier de Tole-
do, 16-A, 3.0 a. - Das ia é/f• 
15 horas Res.: Avenlda 
Tumalina. 90 - Te!. 7-0401 

HOMEOPATHIA 
.DR. REZE:\'D~ FILHO. 

Ex-Assistente do Dr. , l\lurtlnhe-
Dr. Milton de Souza 

Meirelles 
alua Qu.hítlno Bocayuva N.0 54 
•~ - ea1a 319 - TeL ll-0035. 

ENGENHEIROS Especialidades: Pivots, Coroas, 
Pontes, Dentaduras anatomicas 

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias conectivas. 

e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 andar, sj 7-7 A. Res.: AI. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Resldencta: Largo S. Paulo, 
Telephone: 2-2622 

Cons.: R. Qulntino Bocayuva, 
Das 3 ás 5 horas. 

DR. RUY DE AZEVEDO Nobre 
MARQUES . _ Cons..: Rua Senador :Feijó, 20!5 

8 Cirurgia - Vias urinaria;~ Ondas 2. an<lar - l'hone 2~0839 
curtas. - cons. R. Quintino Bo- Das 15 ás 18 horas 

36 cayuva, 36-4. and. si 53-55-56. Itesid.: Rua Castro Alves, 597. 

Te!. 2-9566, das i4 ás 16 horas. .,-.;;.· '=:====:::::::P::h=o=n=e=7=-=81=6=7=::::·==:::.-
Rua. · Libero Badaró N.0 641 

SÃO PAULO Arnaldo Bartholomeu 
'Joaquim P. Dutra da Silva 
~ Benjamin Constant N.0 23 

f.º andal' - Sala 38 
Phone: 2-1986 

CAMARGO, BRAND & Cia. Ltcla. Clrurgião-Dentillta 
Engenheiro responsavel - MARIO Ralos x _ Dtathermia _ Clinica 
CALASANS - Profoctos e cons-

l)R, FRANCISCO P. REIMAO trucções - Concreto armado. 
· BELLMEISTER Escriptorio: Rua Barlí,o de Para-

R. São Bento, 224 - 1.0 andar -1 napiacaba, 61 - 3.0 andar 
.fl l:..':'c, ~-~™~-UY.~Q. ~ª9nç: 2~.§.&7:!.~ -- ~ , ~i1.!Ll'.aul9. 

,entaria em GeraL 

Rua Frederico Abranches n, 467 
(provisoriamente) 

.. ~le»ª9.~º• ~-Hll:i..-

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. l\lARCOS VINICIO 
l\lOREIRA 

Molestias do App. Digestivo e 
uno-rectaes. Hemorrboldes, fis
suras, etc.· - R. Xavier Toledo, 
98, 4.0 andar - Res. 5-3332. 

-~' .1;.'AUI.i.Q.:· 

Res. Te!. 7-5265 S. PAULO PROFESSORES 
GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molestl.as de senhoras, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - .u. 0 

Predlo Itaquer!! - . Phone 2-27,1 
Resld.: Rua Alfredo Ellis N.0 301 

Phone 'l-1268 
Con.,;,: das 10-11 e das Ui ás 17, 
..____ - J.- '~_bblW.llll., . l~~!~,1,_ -

•PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Univerridade de S. Paulo. 
Aulas particulares de: Mathema
tica, Physica-Ch\.nica, H .. Natu
ral, Musica e demais materias do 
--- Curso GymnasiaL --· -
AVENIDA. RANGEL PESTAN.A 
N,~. 2.57.-l'ho111t__l-i!9.~:.S! f.~9~ 
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)ieSoluções do Ministerio' 

. ~, · da 1Educacã.Q 
1 .. _ • . ~ 

'Atténdepdo a queixas de nu
·mei·~ prófessores, a divisão do 
En~ Secundario do Ministerio 
'ele Educação e Saude Publica en-
'Viou aos inspectores dos estabele- í Ext..;ua1vo, sendo seus orgã011 o 
. cimentos de ensino secunda_rio I procurador geral, sub-procura_clor, 
•uma circular recommendanao · curadores e pl'omot,ores publlcos. 
llles que impeçam o uso de 1a
pis-tinta nas provas parciacs, 
:que deve1:ão se1· feitas a tinta. 
:e Esclarecendo o item 94 da por
·taria 142, de 24 de Abril, sobre o 
:,igillo das provas parciaes, foi en
viada. uma circular aos inspecto
:i-es de ensino, determinando que 
.esse :,igillo não deve impedir que 

8 Foi assignado um decreto au
torizando o Ministerio da Viação 
a contractar por 10 annos o ser
viço de navegação do rio Parna
hyba, mediante subvenção não ~u
perior a 450 contos de reis. 

Noticias Militares 

Foram assignados na pasta dô. 
Guerra os decretos exon~rando o 
General Mario Pinto Guedes do 
commando da Escola Militar e no
meando-o l." sub-chefe do Esta-

bastião, até Outubro do corrente 
anno, 

e O governo federal está mon
tando u111a grande usina em Ipa
nema, neste Estado, para apro
veitamento industrial dos phos
phatos, 

AH 

Noticias 
do Brasil 

I .l'l\lJt'.UGAÇAO - A Asso-
• ciação Brasileira de Impren-

sa solicitou a prorogação por 30 

• O interventor federal cm Go-1 dias do prazo ?ª:'ª registro dos 
yaz informou ao Ministro do Tra- JornallStas prof1SSronaes. 

balho que o_Estado poderá receber 1 2 SUBSTITUTO _ 0 Minis-
os nordestmos flag:ellados pela; • . . 
secca caso o governo federal auxi- i tro_ da Justiça dcs1g·nou ? 
lic essa loca1izacão e suas despe- secretano da Fazenda do Parana 

1 
Dominação dos tcheques 

W~MMf Mi-

neladas e. um port.a-av!~s 
20.000 toneladas. 

As autoridades policia.es de Pra-·1 
ga prohibiram o porte. ide insig4 r 
nias cem a carta geographica..da. '{ 
Tcheco-Slovaquia e a incripção ~· 
"Elia é nossa, ella será nossa, \ 
ninguem a poderá. tirar.". 'Tam-: 

de bem foi _prohibido o uso de uma.\ 
clava com pontas, armas com que; 
eis hussitas venceram a armada} 
imperial allemã, penetrando, no· 
Baltico. Tem a inseripção: "N™lo( 
nos renderemos", e as datas 1918~ 
1938, 

O contracto, do valor de 350 
milhões de dollal"s, é a maior en
comenda at6 hoje feita de uma só 
vez pelo Almirantado em tempo 
de páz. 

Ao inesmo tempo a Boeing Air
craft annuncia que 'não fará por 
serie as 39 "Fortalezas Voadoras" 
que deverá €ntregar -áó governo; 
e ql,_le os :1nesmos cÓmportarão 
muitos· aperfeiçoamentos inexis
tentes nos '13 avióes fa: entregues. 

Rearmahlenio 

No Thcatro Nacional de Prag~ 
após a . execução da symphonist 
"Minha ·Patria", de Smetana1' 

realizaram-se dia 5 gral1dcs ma-, 
nifestações patrioticas. 

Depois da 1·eprcsentacão o Ptl-" 
blico entoou o hymno· nacional; 
tcheque. 

Segundo o jornal "Norodni Po., 
Uitika ", '120.000, tcheques deixarão 
o paiz pará ' ir trabalhar no 
"Reich". 

. cs professores e dircctores avisem 
:os alt\mnos em condições menos 
i:eavoraveis da neces:,;ldade de in
. tensificar o estudo de determina
'tias materias, assim como não im
pedirá o fornecimento das guias 

, de transferencias em Junho com 
··as referidas notas das provas par do Maior do Exercito; exoneran- sa:i. • para substituir o interventor no 

seu impedimento, que não deverá 
exceder de 30 dias. 

Iniciou-se dia 3 a apriEsentação 
dos conscript-bs inglezes nos 1.600 
postos de recrutamento de todo o 
paiz. Deverão prestar o seniço 
militar, por 6 mezes, ·todos os jo
vens de 20 annos, elevando-se o 
seu numero a 310.000. Desses cal
cula-se que 200.000 estarão aptos 

Até agora, 50.000 operarios já' 
partiram· para differentes traba-, 
lhos na Allemànha.' ~ 

,:;iaes, visando apenas impedir que do o General Meira de Vascon
cm geral os alumnos diminuam ce1los do commando da l.ª Região 
~eu:; esforços nas matcrias em que 
··f.iv~rem notas mais altas, 

:Auxilio á Associação Bra

sileira de Imprensa 

1, O presidente da .Republica as
' s1gnou um decreto-lei concedendo 
um auxilio de 2.000 contos á A. 
:S. I., como reforço ao de 4.000 
contos anteriormente -concedidos 
para a construcção da sua séde 
em terreno doado pela Prefeitura 
tio Districto Federal. 
. O referido decreto impõe á A. 

B. I. as obrigações de crear uma 
escola de jornalismo, promover 
conferencias, concertos e sessões 
civil:as, ultimar a construcção até 
o fim do corrente anno, e inaug u
rar com o edifício os serviços de 
assistt!nda aos associados, dcvida-
1mmte apparelhados. 

Interventores em Viagem 

Militar e nomeando-o inspector 
do l.ª Grupo de Regiões; nomean
do conunandante da l." Região 
o General Silva Junior; o Cel. 
Fiuza de Castro commandante da 
Escola Militar, e o General Ary 
Pir,es commandante da Infantaria 
Divisionaria da 5.ª Região Militar. 

• Embarcou no dia 8 de regres
so para os 'Es',ados Unidos a bor
do do cruzador Nashville a Missão 
Militar Nortce-Americana chefia
da pelo General Marshall, que se 
encontrava 110 Rio de Janeiro. 

• Seguiu tambem em compa
nhia da missão milit ar norte
americana a missão militar brasi
rreira, chefiada pelo General Goes 
Monteiro, que visitará os Estados 
Unidos. Na vespera um grupo de 
jornalistas, offereceu ao General 
Goes Monteiro um almoço, ao 
qual compareceram' os ministros 
da Guerra e da Marinha, prefeito 
do Dlstricto Federal e Chefe de 
Policia. 

Passaram por esta Capital, em o o Cel. Alvaro Prat1 foi desl
>riagem para o Rio de Janeiro, a gnado para fazer parte da com
bordo do avião de carreira da missão julgadora das "maquet
"Condor", os .srs. Julio Muller e tes" do mausoléu aosofficiaes e 

· Epaminendas Martins, interven- praças _mortos na !lepressão ao 
tores federaes no Estado de Mat- golpe communista d~ 27 de No

. to Grosso e no Territorio do Acre. vembro de 1935. 

Auxilio á aviação civil • O almirante· Guilhem fixou 
em 8 annos o tempo que deverão 
servir os grumetes das Escolas de 
Apprendizes de Marinheiros que 
assentarem praça. 

Ministerio do 'l'rabalho 
3. FESTEJOS_ - O pre~ldente 

Foi assignada pelo Ministro do I da Republlca determmou a 
Trabalho a Carta ·de reconheci- \ constituiJão de uma numerosa 
mento da Federação dos Syndica-1· commlssao para preparar . o pro
tos Mcdicos do Brasil. gramma dos festeJos do cmcoen-

/ tenario da Republica, em Novem
• O sr. João Carlos Vital, pre-1 bro proxlmo. 
sidcnte do Instituto de Reseguros, 
esteve em conferencia com o Mi- 1 4 _ANNULLAÇÃO- Foi pedidll, 
nistro do Trabalho, tratando do i • por um · dos candidatos, sr. 
seguro de accidentes de trabalho i Mario Vaz de Mello, a annullação 
e da reforma do regulamento de .

1

: do concurso para Clinica Pedia
seguros em geraL · trica da Faculclade de Medicina. 

• Em resposta á consulta do I s ENCERRAMENTO - Reali
Instituto de Aposentadoria e Pen- • sou-se dia 4 o encerramento 
sões dos Industriarios, feita por do Congresso dos Co1pmerciarios 
intermedio do Ministerio do Tra- Syndicalisados, do qual participa
balho, o Ministro da Justiça in-: raro delegações de 19 ,Estados. 
formou ter decidido que não cons- ! 
titue accumulação prohibida o 6 CIANO - A Condessa Ciano 
exercício do magisterio ou empre- • de regresso para a Europa a 
go em estabelecimento de ensino bordo do "Conte Grande", de

sembarcou por algumas horas no 
Rio de Janeiro, quando o navio 
passou por aquella Capital. 

para o serviço militar. 
r 

e Noticia-se em Londres que o f 
monoplano bi-motor de bombar- ! 
deio Bristol-Beaufort, recente-, 
mente construido, é o mais veloz 
do seu typo em todo o múndo, l)0-
dendo attingir facilmente veloci
dades superiores a 470 kms. por 
hora, que foi o que alcançou em 
condições normaes o apparelho 
"Blenheim", até agora o mais ra
pido aeroplano de bombardeio da 
Real Força Aerca Britannica. 

Discurso do Sr~ Daladier 

Falando perante o Conselho 
Executivo do Partido Radical So
cialista, de que é leader, o presi
dente do Conselho da França, sr. 
Edqardo Daladier declarou: 

que a11enas receba subvenção dos 
cofres pub1icos, como no caso dos 
medicos que prestam serviços pro
fissionaes no alludido Instituto, 
exercendo ainda funcçáo ou carg·o 7 
em instituição não offic-ial.. • 

"O governo francez fez todos os 
REGRESSO - Chegou a es- esforços possíveis para que a Eu
ta Capital a sra. Armando ropa pudesse viver em paz tendo 

de sanes Oliveira, que, regressan- por base a collaboração. Ao mes
do do exterior, viajou a bordo do mo tempo, porém o governo da 
''Brasil"'. França deve demoi1strar ao nnm-

-» #*Ô;. ~;r-;d~- '*-1 I 8. PROVA - _o director da Fa-, :~u{g~ç~o n~:!º P~~~1;f~~~~~::d~ 
9cullata I zenda Nacional 11esolveu que para evitar que a Europa fosse ar-

R. Sen. P. Egyd1o, .l5 - S. os tltulos eleitoraes não servem rastada a uma catastrophe pelas 
613114 - 14 a 17 horas 

'l'elephone 2•7313 p_ar~ prova de nacionalidade bra- tentativas de domínio. Se_ houver, 
..,..._,..,..,.,..,.,,.,..,..,.,,.__._,.., • ..,..,~ ...... .,....... ... ~ s1le!l'a. por pr.rte de qualquer pa1z, a in-

tenção de destruir o equilibrio e 

Ao _mesmo tempq os tcheques' 
estão sendo substituídos· em to
dos os cargos publicos por allc-,. 
1nães:, .... 

Promoção do General 

. Gam2lin 

O General Gamelin ío! promoJ. 
vido a general-chefe das forças 
militares fraiacezas. O vice-almi
rante Dalan e o General Vuillc
mln, chefes respectivamente dos 
Estados Maiores Naval e da Aero
nautica foram tambzm promovi-' 
dos ao mais· a1to posto de suas
armas. .l 

E' a primeira vez que promo.Jj 
ções d<,ssa natureza são feitas na.: 
França em tempo de paz. · 

O General Gamelin partiu paraJi 
Londres dia 6, afim de assistir a.'! 
grande parada militar de Aldcrs~ 
thot, sendo recebido pelo General: 
Visconde Gort, chefe do Estado 
Maior Imperial. 

Depois de varias visitas e ho .. , 
menagens recebidas do g·overno,\ 
do Duque de Gloucester, e dos1 
grupos parlamentares, e de confe- · 
renciar · com Lord Chat,field e sr. 
Hore Belisha, ministro de Coorde.- · 
nação dos Armamentos e dai; 
Guerra, o General Gamelin re •.. 
gressou á França dia 9. 

Recepção aos combatentes! 

na Hespanha Foi feita pelo governo federal 
a entrega de 15 aviões ao Aero- · 
Club do Rio de Janeiro, afim de 
ser entregue aos aero-club.s do 
Brasil, que deverão pagar apenas 
20% do respectivo preço. 

O presi~nte da Republica en
tregou pessoalmente as "cartas de 
vôo" aos novos proprietarios dos 
àviões. 

• O Ministro da Guerra baixou EXTERIOR 
uma portaria determinando que 
as circumscripções de recruta
mento assoberbadas de serviço 
deverão pub1icar os despachos 
quando obrigadas a retardar a -~ · 
entrega de documentos de quita
ção de serviço militar; servindo 
essa publicação como prova pa

A alliança anglo-franco-

russa 

perante o Conselho ·Naciona1 aas 
Phalanges um discurso traçando 
o plano da reconstrucç(\,o nacio
nal da Hespanha. 

a paz da Europa, oppor-nos
emos resolutamente a taes aven
turas. 'barrando o caminho d:is 
aggressores e estendendo a mão !8.000 voluntarios allemães des
a todos os que desejarem uma filaram em Ber'lim perante os di• 
collaboração verdadeira. Agindo rig·entes do 3.0 Reich, para "sym .. 
dessa forma, tornamo-nos os de- bolisar a intervenção germanica 

Receberam aviões os aero-clubs 
de S, Paulo, Santos, Piracicaba, 
Lime!'ra, Taubaté, Mina$ Geraes, 
Ube1'.landia, Goyaz, Santa Catha
l'ina e Varig Aero Sport. O Aero 
Club do Brasil recebeu tres aopa
rclhos. 

Decretos-leis 

O Interventor federal no Rio 
Grande do Sul, foi autorizado por 
decreto a introduzir as alterações 
indicadas por est11dos feitos com 
esse fim, na descripção das linhas 
üivisorias do refc.rido Estado. 

• O presidente da Republica as
signou um decreto-lei sobre a or
ganisação do Ministerlo Publico 
da Justiça r,o DistÍ-icto Federal, 
!onstituido por agentes . do Poder 

ra posse tj.e cargo ou cmore{l'o 
publico. 

• o ministro da Guerra defe-
riu o requerimento em que o Sr. 
Adhemar Pereira de Barros, in
terventor neste Estado solicitou a 
expedição de sua carta patente do 
posto de 2." tenehte da 2.ª classe 
da reserva da 1.ª linha, 

Notas economicas e 

commerciaes 

e A exportação de algodão des
te Estado attlngiu até o fim de 
Maio a 80 milhões de kilos, con
tra 38 milhões em ig uai período 
do anno passado, apesar do que os 
preços se apresentam agora mais 
altos que ha 15 dias atraz. 

Continuando as negociações pa
ra a alliança anglo-!ranco-sovie
tica, extremecidas pelo discurso 
do Commissa.rio Molotoff, o go
verno russo enviou a Londres um 
projecto de triplice alliança, dia 
3, gue foi examinado pelo gabine
te inglez em sua reunião do dia 7, 
em que foi appr9vada uma nova 
nota a ser enviada a Moscou, dei
la devendo constar um novo pro
jecto de alliança. 

Do projecto sovietico consta que 
o mesmo entrará em vigor se 
qualquer potencia européa atacar 
um dos seus signatorios; se um 
destes entrar em guerra para de
fender Polonia, Rumania, Tur
quia, Grecia, Esthonia, Finlandia 
e Lethonia; se um dos signatarios 
foi aggredido por defender outra 
nação européa que solicite auxilio. 
O projceto prevê a discussão im
mediata dos methodos e extensão· 
do aux111o, consultas em caso de 
ameaça, conferencias antes de ac
ceitarem novas obrigações inter-

fensores da liberdade". · a favor da paz". 

Ao mesmo tempo o "Times", 
orgão da City puôlicou úin artigo 
descrevendo a desorganização 
existente ainda na Hespanha e a 
necessidade que ella tem de ma
chinismos e materia prima, di
zendo ser a Ing'laterra <l unico 
paiz que poderá prestar devida
mente esse auxilio. Os demais jor
naes mostram-se alarmados por 
ter a Italia deixado todo seu ma
terial bellico na Hespanha. 

o Conselho do Partido appro- Os jornaes allemães dão a im• · 
vou unanimemente a política go- pressão de que a victoria naciona
vernamental. lista foi devida sobretudo ào. au:. 

Na 1 Allemanha os jornaes não xillo allemão., e a instrucção dada 
fizeram erü geral referencias ao a 60.000 soldados hespanhoes. 
discurso. excepto O "Frankfurter · Falando aos leg·ionarios Hitler 
Zeitung" que resaltou ter· 0 mes- affirmou que todas as victorias 'do 
mo accentos imperialistas. General Franco, de importancia, 

forain obtidas com o auxilio dos 
voluntaries allemães, pretendendo 
mostrar ao povo que as caúsas 
sustentadas pelo Reich são vic
toriosas e que elle não hesita em 
combater: .forg-e VJ nos Estados 

Unidos 

T11rhíRf.ria de aço na 

Argcntipa 

O sr. Fritz Mandl, que rez uma 
fortuna com armamentos na Aus
tria, está preparando o cstabele-

Depois de sua visita ao Canadá I cimento de grandes industria!; de 
o rei Jorge VI e a rainha Eliza- i aço na Argentina, on.de estudou 
beth alcançaram Niagara Falls as condições locaes durante dois 
dia 7, seguindo no dia seguinte annos. 
para Washington, devendo. re- O referido, industrial, que se en
gressar ao Canadá hoje, depois contra em Paris, já verificou em 
da visita a New York. Londres o custo dos machinismos 

Na recepção preparada sob a de que necessitará para levar a 
direcção pessoal do presidente Ro- cabo seu· plano, devendo ainda vi
oseve1t. superior a qualquer ou- sitar a Belgica. 

Causou penosa Impressão á 
opinião publica o cynismo com 
que a imp1:ensà se manifesta so
bre a intervenção italo-germani- . 
ca na Hespanha. Até os tripulan
tes dos navros ao serviço do Con
selho de Não Intervenção são fes• 
tejados como participantes acti
vos da guerra hes!)anhola. 

Em Napoles os legionarios ita• 
(Concluc n:s 7.ª Jtng-.) 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

e Reallsou-·se solemnemente o 
lançamento da pedra fundamental 
do edifício da Alfandega do Rio nacionaes, e O compromisso de 

não concluir armistício em sepa
rado. 

tra feita a hospedes extrangeiros, Referindo-se á Argentina, 0 sr. 
tomaram parte numerosos tan- Mandl declarou: "A Argentina: 
~ues. aeroplanos e 6 · 000 solda- tem um futuro magnifico. 1\ctual- l 

FRACOS e 
.ANEMICOS 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

USE SO'MENTE 

de Janeiro. 

e O governo do Estado foi au
torisado a conceder á Companhia 
Nacional de Construcções Civis e 

1 

Hydra ulicas prorogação de prazo 
para conclusão das obras de me-

1 lhoram~ntos do por~o de S. Se-

H.OMEOPATHIA 
do D1·. ALBERTO SEABR~ ~ 
-um nome que representa uma garantia. ~ 

LABORATORIO FUNDADO EM lSll ; ... 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO f 
• 

A resposta ingleza deve recusar 
a extensão da 1mrantia aos puizes 
balt!cos. 

os. . . mente construo em Buenos Aires ' 
Milhares de turistas dirigiram- 1 us1·11as 1 f b. · -- d 1 . 1 Jara a a ncacao e aço 

se_~ Washmgton, send~ a p_aradD. e peças para bicycletas'." i 
militar assistida por mais de O , F ··t M dl d' , , · · 1 ºOO 000 s1. 11 z an n 01 c1ou-se 

A situação da Hes1>anha . em aixa or mg ez....._em Wa- Lamarr, depois da producção do 
;i O tsso~s. . 1 1 da actriz cinematographica Hedy 1 

_____________________________ . shmgton e o sr. Cordell Hull, se- f'l "E ·t ,, 

1 

c-retario de Estado, receberam os 1 m x ase · · 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO; 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

O projecto de lei para conver- , soberanos inglezes em Niagara 
ter a Hc-spanha em um est<ldo j Falls. 
syndicaJ foi elaMrado por techni- A policia norte-americana to
cos durante var10s mezes de tra- mou severas medidas para prote-
balhos. ger. a vida dos soberano:;: U O M E O P A T U lA 

Os phalang·!stas procuram des
mentir que a nova lei seja uma 
copia da italiana, mas uma adap
tação á modalidade hepanhola. 

Tal lei visa organizar as activL 
dades hespanholas em syndicatos, 1 
representando todos os ramos do 
commercio, da industria e da pro
ducção, sob o controle do governo. 

o General Franco pronunciou 

Rearmamento Norte-

americano 

O governo de Washington assi
gnou o contracto para a construc
ção de 24 navios de guerra, In
clusive 2 couraçados de 45.000 to-
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flarianas 
rw:mcntgm as compras de passa-
ec:ns. 

O·; Sr~. Srcretarios de Congre
/ r,-r.ções do interior peçam infor-
1 n:J,çõe.~ nw.L'l porrnenorisadas á 
1 Co.nniissão da peregrinação (R. 
j Wenceslau Braz, 22,' 4.0 andar, 
·, :.ala 11, São Paulo. . . 

Nesta reunião da Federação to-
1 mou tambem. a palavra o Revmo. i Pe. Revoredo. o qual empolgou a 
i ass~teneia' com a sua palavra 
1· facil, erudita e att1'ahente. Sua 

Revma .. _. àescreveu os pormenores 
· da viagem, o':pi-ogramina do Con

g-resso, e as faci!id(Ídes que lla em 
tomar-se parte ~~lia. S. Revma. 
disse que a· peregrina_ção paulista 

; levará cta Apparecida do Norte um 
: t!lc-simile da Yerdadeira imagem 

---,;... 

F:'1l s·::u,o Cül'iIMENTARIO SO:BRE A 
:ELBH.,:AO ".~ PIO XI&-· -

,\ propcsit.o da rarga repercus~ i Pru- esse mofivo, féi•ffiffüfo or~; 
são da eleiçüo de Pi~ XII na im-'- igão polonez, jqmais o mundo col~ 
prensa internRciopaa; não obstan- ;iocou tanta. esperança no ~~Irar./ 
te seu camcter_ muitas ve2es con- como, presentemente. 
trnrio á Ig!"eja, ap:µareceu, no 
jornal poloncz "Slowo ", um lon- : li · 
go commentárto a esse :r.espeito. f Co eg!o Arcliidiocesano 

O commentario faz resaltar que- fítES'-rAS COM!1'1.EM:QKATIVA~ 
a eleição de S.S. Pio XII trouxe _ DO,.VEN,_ PF.:; 'CB:AMPAGNA.~ J 

como que .a confirmação da poli- :1 -#-
tica de Pio xr, pois o falleei.do' · ° Col!et'lo . '1trcbii;lia~ru111;::J 

<:-0mmemorando-<.'.- o. aarifvie~u,l.'10' pontífice contou· multo de perto À 
com a collaboração do então Car- do V.eneravel P-ll, Cllampa,1r11:;i,_1:,,. 

o operoso íunii~-or ·'da Cill!l_grc•J 
deal Eugenio Paceili. -· gaçã1> dos IrmM>s Mâ-!'ista:s, fa-i' 

A eleição de S. santidade ele- .i_-á realisa,· uma. .fe~~--·csp_oirti,ra;Í 
vou tambem o prestigio do Sa- no dia 8 de Junho,, ás 15 ho~) 
cro-Col!egio entre os povos mes- n1,s, entre o.s 1·,t-rios f~steJos <iu~-' 
mo não catholicos: a attitude de se-,-ão promo,·idos. 
coragem ç!e 62 anciãos, elegendo-o -A este acto deverá compare-: 
independente de quaesquer pres- ,cer,.q:,a,-e. o ~:,,ooid.ir, o Exmo. et,_ 

sões externas, veiu patentear que R:evmo. Sr. Mons. Dr. João B:1-: 
a, Igreja não se curva ante os ptista Ladeil'a, Viga.rio Oa.pi-ti.-: 
poderoso:r. lar da Archidio:cese. · ·< 1 da Padroeira do Brasil, e que· 

1 esta im..~em devel'ia ser levada-----------~ 
i pelos Filhos de Maria. os Congre

gados Paul_istas. S. Revma. es
pera que vá uma grande turma. 
PASCHOA DOS ESPORTISTAS 

Realisar-se-á no dia 25 de ju
nho ás 8 horas a Paschoa dos es
portistas, á qual precederá um 

R E, X ,,... 
.l!L E 

(<'onclusão da G.' pag.): 17. liENT._ A Uuqueza ae .t<e'nt 
. . 1 toi victinu de um attentauo 

lmnos e hespanhoes desfilaram levado a effeito por um austrn~ 
perante O rei Victor _Manoel, 0 sr. liano, Vincent Lawlor que dispa-
Serrano Suner. mm1stro l1espa- , ' 
nl101, e altas personalidades tas- rou um tiro contra O automovel. 
cistas. em que S. A. v1aJava. , 

O ·EXMO. REVMO, SR. ARCEfüSPO DE GOYAZ ENTRE os s1ms CONGREGADO~ J 

i tríduo preparatorlo nos dias 22, 
22, 23 e 24 ás 19,30 horas. sendo 
pregador o Revmo. Pe. Irineu 
Cursino de Moura, s. J. . 

11 Noticias 
âo Mundo 

8 JAPONEZA - O "GaimU•. 

;l'ASCHOA DOS GUARDAS CIVIS , tovam para ser collocada em seu 
cano. 

Os preparaaores aos 1notonstas 
para a sua Paschoa foram: o pre
sidente da Federação, o Sr. José 
Villac, o Dr. Wa'idomiro Oliveira 
e o Sr. José do Rosario. 

PASCHO~ 
DOS INTELLECTUAES 

ganos e os Srs. Presidentes de 
Congregações. 

Em seguida S. Revma. fez a 
apresentação do Revmo. Pe. Ci
cero Revoredo, Vigario de Mogy 
das Cruzes, o qual tinha compa
recido á reunião. 

O Revmo. Pe. Director elogiou 
a extraordinaria acção que vem 
desenvolvendo o Revmo. Pe. Re-

COXGUEGAÇAO ~1/~_RIAXA 
OE 1rnn.1<;Dol'·no 

Está sendo promovida em Be- · 
becloui-o H, Pasc-hoa dos Homens, 
a qual realizar-se-á c·m 11 de 
junho corrente, ,antecedids1, por 
um tríduo p,·eparatorio. 

:\10\'I:llEXTO l\U,lUAXO 
l<~:\I GOYAZ 

Realisa-se hoje na Igrej11. de S. 
:oonçalo, á Praça João Mendes, 
\i Paschoa dos Guardas Civis. Esta 
Paschoa foi precedida de um trí
duo de conferencias. Os guardas 
civis foram tambem preparados 
para a sua Communhão Paschal 
J)Or uma turma de zelosas Irmãs 
:Missionarias de Jesus Crucificado. 
,Ellas durante toda a semana per

voredo em prol da peregril,ação 
Na Basilica de São Bento rea- paulista ao III.O Congresso Eucha

Na cidade de Catalão, cm 
Goyaz, foi fundada no dia 21 
j}roximo passe.do, com a pr-esen
ça do Exmo. e Rvmo. Arcebis
do de Goyaz, D. Manoel· Gomes 
de Oliveira, a Congregação Ma
riana N. S. Mãe de D.ens e São 
Luiz Gonzaga, ficando assim 
constituída (l. sua ,primeka di
reC'toria: 

·{!orreram os diversos quarteis de lisa-se hoje esta Paschoa, como 
guardas civis da Capital e lhes, já vem sendo feito desde ha mui
ministraram instrucções adequa- tos annos. 
das. Foi precedida de um tríduo de 

Neste trabalho ellas foram fa- conferencias, rea·iisadas na mes
vorecidas pela gentileza dos Srs. ma Basilica de Sflo Bento, pelo 

{ Officiaes e Commandantes, os Revmo. Pe. Snr, Alberto Saboya, 
quaes tambem ficl\ntm de tomar S. J. . . 
riarte na Communhão Paschal. Esta Paschoa foi promovida co-
r mo nos annos antenores pele. Fe-
_l'ASCHOA DOS MOTORISTp.S· deração das Cong-regações Ma-

DA CAPITAL rianas de São Paulo, 

REUNIÃO DA FEDERAÇÃO 
NA CURIA 

ristlco Nacional de Recife. Este 
Congresso realisar-se-á em prin
cipias de setembro. O Revmo. Pe. 
Director disse que vae ao Con-
gresso e que espera ser acompa
nhado por uma turma numerosa 
de Congregados. 

E' necessario que as Congrega- · Pre.sidente: _ Bento de Almei
ções mais prosperas, _que tem mais da Ramos. 
recursos, tanto da Capital como Mestre de Noviços: _ Fran-
do interior, mandem um rcpre- celi-no Araujo e Silva. 
sentante, o qual 'levará a ban- 1. o S:t·cretario: Humbe:·to 
deira da sua Congregfl,ção. Osw.aldo Rtghetto. 

As Congreg·ações promovam um 2. 0 Secretario: - Onofre Ma-
festival para auxiliar as despesas u-i.-._· _ 

1. r;;uCHARIS'I'ICO - s. Em. 
o Cardeal Cerejeira, Patriar-

cha de Lisboa, inaugurou, cele
brando uma missa campal, o 
Congresso Eucharistico Nacional 
em Torres Novas. 

2 CONSULTA - Consta em . 
Londres que os Generaes 

Keitel e Brautchistsch assegura
ram a victoria a Hitler na g·uerra, 
se a U.R.S.S. se mantiver neutra. 

3. AéCLAiVIAÇÃO - o parla-
mento polonez approvou por 

acclamação a lei que autoriza o 
presidente Moscickl a estabelecer 
a lei marcial por decisão propria, 
concentrando pode.res dictato-
riaes. 

• cho" mandou 1nstt-~cções aos.. 
embaixadores em Berlim e Roma 
para communicarem aos governos 
al!emão e italiano que o Japão. 
não assumil·á novos compromis-, 
sos no tocante á situação européa, 
salvq se a Russia assumir obriga.,' 
ções sobre a poljtica do conti; 
nente europeu, " 

.,., .. ~ "· 

9. PROHIBIO,t-:-- Fof,prohíbi--
. da a circula-cão na :Italia da 

jornal catholico,"::::fran',cez "La 
Croix", devido a.fütn artigo sobr1t 
a situação religiosa n~;Reich, ' 

1 O INCU~,io, - Os guerrf.,_ 
• lheil·os chirlezes., fizeram 

urna incursão em · C'antão, cau.., 
sando pesad~ perdl_\S l\OJl defen~ 
sores nipponlcos. . -

11 LO'ucos -'..Aüg11úfütoti de 
• 25 % o numero de !oucos 

na Uespanha, depois da guerr11 

4 RA O civ.n. Em Madrid e regiões proxl• 
• ER . NT~S - s 922 pa,s- mas esse augmento foi de 1007,: 

sage1ros Judeus do "Saint · ' 
1 Tambem hoje, na Igreja de S. 
Gonçalo realisa-se a Paschoa dos 
Motoristas tanto de carros parti
culares como de praça. Esta Pas
~hoa realisa-se ó.s 9 horas. 

de seu representante. A passagem 1.• Thesoureiro: 
Realisou-se no dia 4 deste mez para os Congregados fica em 600$, bello dé Mesquita. 

a reunião mensal da Federação no ida e volta, com hospedagem no 2, 0 Thesoureiro: 

João Ra·· · Louis'.' conseguiram desembarc,v.:' / ================:::i 
em São DoqJ.ingos, depois de, re-

Após a solemnidade religiosa na 
Igreja de São Gonçalo, os moto
ristas reunirão em grande nu

, mero na Praça da Sé em frente á 
'Cathedral. Ahi se procederá a 
benção de automoveis tanto par-
ticulares como de aluguel. 

E' a primeira vez que se rea
lisa, em publico, esta cerimonia 
em São Paulo. 

Cada motorista presente rece
berá uma imagem de São Chris-

s:ilão da Curia. navio durante a estadia em Reci- xeira Reis. 
Ruy 'rei-

O salão esteve literalmente fe. 1. 0 Assistente-: Domingos 
cheio, tomando logo de inicio. a O Revmo. Pe. Director local, N0.zar. 
palavra o Revmo. Pe. Director da escolherá o representante de sua 1 2.'' Assis·tente: - Elias Sebba. 
Federação. Congregação. E' necessarlo apr~s- Conselheiro: - Geraldo de 

S. Revma. falou demoradamente sar a inscrlJ:)Ç-!l.o pois dia a dia Oampos Netto. 

do movimento de Paschoas, reali- 1 ==-==::==============:=====~=====
sadas por todas as Congregaçõee / 
tanto da Capital como do inte-
rior. f 

cusados por Cuba e pelo Mexico. 

5. BASE AEREA Causou 
sensação a natlcia de ter o 

Reich comprada · uma base aerea 
na Bolivia. 

6. THETIS - Apesar dos es-

híernafo MAR~fff S DLIJO 
l'ai-a ambos os sexos 

Internato Familiar - Semi
Internato - Éxterna.to -. 
Curso Pré-:E':rimario - Pri
mario ane~o - Comercial 

Datilografia e Ta.qul-. .' .: 
grafia,, 

Di,·etor, H. n1a·ckpian Felicitou os promotores destas) 
Pasclloas, que são os Revmos. Vi--r 

' s J,o g,r d v d-d,d•S .,,..,,,.,,.,,, 

forços despendidos para seu 
salvamento pereceram todos os 
tripulantes do submarino Thetis 
excepto 4 salvos pelo apparelh~ 

, Davis, n. Bento l're.it;a,s, 2/50: 

E LINHOS 

po,r d s.e m-p,n 

num lilr11 · 

Pdt.h~-Bdb:,. 

•••=•v·i"s0NARD 6.. ClA. 
HUA 4'-1 lfE MAIO, 88 

Pbont:-• 1 4-8(",S';' e- ,-646'.I 

'" . 
.. -

Noticias do interior 
LIMEIRA 

1-

(Do nosso cD:-respondcntc) · 1 E:m visita ao Collcgio Sâo .Tosú, i· 
dirigido pelas Irmú.s Domin-l1.'<l• . 

MEZ 1,,:,; :\IAHIA nas. Ess,e c•ollegio foi·.fuu®do 
em 1918 na cidade de Campinas, 

.uecorrer-am ,a.e- maneira b1·l- com a denominação de Silo Do-, 
Jhante a,; cerinouias do mez de mingos, e transfet"ido para,.- esta/ 
maio, tendo h~vido -durante to- cidade em fPYC'r,•i1·o <l~ 1921. o· 
do o mez mi'?ii" e cornnrnnhilo collegio, qlt," esUc .~ituá'.cto á .. uu 
ás 7 1:2; e 11,; 19 horas, reza B-aril.o de cascalho, Psquinit. - dct ' 
e bençã; do Santíssimo Sacra- ,rua Sant-a. Cruz, está a.ctualmen-
rnento. N:as qt\lntas-fetras :e do- te funccicnando com vario.~ cúr- ' 
mingos, os m·aÍ:ianos, J·untamen~ · 

SOS, entre OS quae,i dc,stacamos 
te _com .as F'ilha.s de Maria, o[- o Curso_ de 'Fü1'mação ·P-"roi·iss,,·o:r 
fe:-eceram flotes á nosse. bôa na! do Professor, Curso Gymna- , 
Mãe do Céu. ' 

sial Seriado, com insp\l_Cçiio fe- f 
1?~.a 24 á noite, houv:e recepção -0.e·:·al e o Curso Preliminar. o f 

dos·-· Jiovos aspirantes maria.nos collegio está construindo um no
e da Pia Uniü.o. Dia 25 1·eccbe- vo ,predio de 3 uncl-ares, obede
ram fita os novos congregados cendo- a• construcção os :requisi
c no dia 26 as _Filhas de Maria. tos da moderna pedagQgia. 

.M0DJ<,:LO :S R :Ui·' 
On<hls longa~i:de·-'5,i5 a. 1, uo ~°' 

:::.-(5,/i~. e. l'l2 ~tros)::: . 
CQrrente alt~:tnada.. -:- ll_0/220 w,It~ 

1 nos mais,. modernos padrões V. S. encontrará na No sabbado, dia. 27, houve a ce-
Esse educandario que ten;l. um rim.,onia. d-a offerta do Coração, 

pelas Filhas <k Maria e r.c-nova- corpo àoc.E·nte com.()etentlssimo, 
já. diplomot\ 133 pro\essores. 

··$,µl,ernete~ino de 5. válvula~ ~tJ):TAGLASS. _.{ Fie(: ~,:p.1;_%llÇ~& ti~ 
som po~. !'lto-fa,Iante eléh:odma:mico de 5". · ~;Grefiide alcànce • 

. ~eletltrl,~i,~. em ondas longa;,. SJI!,~~~::: l!-1,l~~,Mi!j.a. ~rans...: 
~UU~J(~l-' .na.t'll. 4 waNe~ ~~~· ·iti~vei·'·~~- «o:·}ij."keli~ 

de_ 31~~~~;: cm.~. · · --

Ca a Alberto 
,:ARGO S. BENTO N." IG 
z< · Phone 2-2336 

1 f:'!o, !_'Al,P,O 
~ . 

. RUA FREI GAS:(>AR N.0 39 
Phone 4-476 

SAN..'.l'OS_ 

ção de. Consag:·ação dos congre- São dignos ele nota os gabine- °? 
gados maria no&. Domingo, com-

tes de Physica e Chimica, o Mu
-munhão gera! e procisSfw á seu de Historia N'a.t~-ral, a Bi- ._,, 
tarde._ r 

'Ptt~tu deruou~tr~çaes : · s-eni:-: ~ll~~ :i~eI~ 
Phoiif: 4..442.3.,~· 

bliotheca e os apparelhos d:c· ·'A.· . .. M 'C' 8 . J C o: 
Eclucac:ão Physica. ~. D 

!OLLEGTO SÃO ,JOSE' , O -collegio mantem os .:·egime11 \ 

I de internato, externato "' "*El~- 18 .. v1 Ramos de Az.eveao,. 
~.§tç,:ç__ -~~~-~Q ,,:orr~!\lll?.1'~~:.~ iAt~~P . ._~ ,_ ~~se ... 

-,,,:, .. 



/ 

Antern~.~1ona. r: .., _______ ., ...... .s.. .... ~ ...... , .. --::.. 

'A visitá dos ~oberanos 1nglezes ao Canadá e principalmente aos 
1filta,çi.9:;,.,.U11ldo!:: .não I?O.le passar desapercebida no scenario da po-
~tic!i'. füternacional. '· 
· · Hàj0, com a tensão existente em todo o mundo, ,.quando ::. _guer

.ra .·ªl'.P,,7aça deflagrar a qualquer momento, apenas . çs inc?nsc1cn~s 
,aritla'.m; por simpfos prazer, a percorrer o mundo. Quz dizer entao 
~s ooliticos,. e ainda mais dos reis da Inglaterra? Alguem pode 
'.«:onc;b·er que fossem passear num momento em que seu paiz já·.
teStá com um pé na guerra, quando o proprio Àlmlrantado lhes sug
~ere que viajem num navio de passageiro, v,ara que todos os en-
~.ur&,;àdos estejam a postos pa_ra a Juta? . "' _ 
· Não atravessaram o Atlant1co Jorge VI e a ramha .::.l!:mbeth 

J)o.' P.J:.2./'er. Nem siquer numa simples viagem de. cord_ialidade e 
apprci)xüntção das duas potencias angl:J-saxonlas. So o f1v..eram vi
isanclo interesses immediatos· e imperiosos .de sua patria, para con
solidar a união do Canadá, um pouco esquecido, ao imperio, e de
cidir êla união effectiva dos Estados Unidos ao Imperio Britannico 
;em caso de guerra. · 
· A política de Roosevelt encontA-a oppositorcs tenazes entre os 
fankees. Contra estes o presidente tem gasto toda a munição em 
ideologia e factos para provar o perigo que constituem os estados 
totalitarios para a democracia norte-americana. 
1 Agora os reis da Inglaterra vêm, com a sua sympathfa e o en
thUsiasmo da sua recepção e visita, lançar um novo peso na ba
.Ja1;1ça: é. a afiniãade de raças e a irmandade de sangue, que cla
:,nii.' pelo &uxilio ele Tio Sam, além do prestigio_ d?s mais poderosos 
'yet; do mundo com toda a dignidade da trad1cçao e nobreza, pe
las quaês os y~nkees, surgidos praticamente da ralé anglo-saxonica, 
J;ã.Õ' extraordinariamente influenciados. 

Nenhum burguez ou proletario !nglez é tão sujeito a essa in
fl,uencia dos títulos de nobreza, das tradlcções imponentes e do 
fausto real como os americànos, sejam elles millionarios mesmo, 
E é e.sse prestigio que Jorge VI e Ellzabeth vêm pôr no prato d~ 
balarit;ll. da opinião publica a favor de Roosevelt, para te garantir 
o auxilio americano para a guerra. 

Boycotando-lhes a visita, a opposição parlamentar serviu-i;e 
do futil pretexto de prisão dum chefe do Exercito Republic_ano Ire 
landez _ simples e elementar medida policlal de precauçao para 
garantia dos visitantes reaes - para ameaçar diminuir, com ~a 
~usencia, 0 brilho da recepção dos soberanos pelo Congresso Yankee, 

Parece-nos, porém, que serão baldados seus esforços, e os ame
ricanos embarcarão na canoa. Mas desta vez não será para gn,.nbai; 
Jlli}hões e mi1hões da Europa dilacerada, como de 1914 a 17. 

Viagem a.travez da. 
Ai H~ m c~h a nazista~ 

e;~50Raci@ 
ªLa Revue de Paris". numa. 20 é'e taxa e ainda. 20 pfennJ,gs 

i!'eportagem de Jean Fontenoy, pelo s~rviço.· 
1publica .interes,;a:ntes quadros O .povo passa fome, para 'JUC 

da Allemanha nazista. se e.aanjo o dinhdro suffici~-
Num i'estaurante de Municb, te ·;,ara cobrir as despesas ·J.o 

um soldà<lo resmunga: "E dizer- ma~ria; de guerra. Só na.s fa
se que Hitler ê um chefe. Pre- bricas de av1oeci mílita,:.-c,s 
firo jogar-me embaixo dum "Heinlrnl", a producção rnen:sa,l 
trem. Com uma ·perna de meno 0 1 é d~ 250 bimotores. 
com ccrtE·za deixa.rãa que eu r 
volte ás minhas occupações." l 

- E' tão duro assim o milí-
ta.rismo? , 
. - Não, mas não se ganha na

,1a.. 100 "sous" por dia, em lu
. gar dos 100 francos antigos. Eu 
erô, «cll.·a.uffeur" de taxi. 

o 

Quem, visitando'. fJ,, Allemanhi,, 
tem opportunidade de passar 
um <lia .nos campos de cçmcen
troção, pode bem· comp:::-ehendcr 
a disciplina desliumana a que 
estão submE-ttidos os prisionei• 

' ~os. Em Oranienburg-Sachse-

§3&:•~~!i'1:1T1!-,!m,.V~t'Af~!j!it:i'U.~ 

;São Paulo, 11 de Junho de 1939 · 
'.· .· .. .· . :1 

. d 

PAN~AMERl.(ArNISMO CATH.OLl,(0 
Desenvolveu-se de 22 a 24 de 

Abril um importante Ocmgre&So 
na Universidade Fordha.m de No
m York, úma das mais nota.veis 
dos Estados Unidos, que é diri
gida pelos Revmos. Padres Je
suítas. 

O thema central do Congresso 
foi o exame das relações entre 
os paizes americanos do ponto 
de vl.sta cathollco. Recordamos 
que no anno passado foi desen
volvido nesta mesma Universi
dade u::n Congresso semelh::mto. 

mas dedicado a questões enro
pé&s. Cinco nações participaram 
e o successo foi tão grande que 
decidiu~se fazer o Congresso to
dos os annos, dedicando o II a 
questões americanas. Os organi-

. sdores puzeram~se !mmedlata-
· rilente em con'tado com dÜze~t.?.s 
personalidades dos diversos pal
zes americanos, Embalxact.as e 
com todas as Unlversidaefos da 
America. As respostas demons
tra.mm grande enthus!asmo pela 
micla tiva e aos 22 de Abrll esta 

grande Universidade Catholica. 
poude abrir com solemnidade o 
li Ccngresso. 

Tomaram parte varias Uni
versidades de diversos paizes, 
discutindo muitos assumptos 
de interesse politico e social. 

Estes Congressos em Fordham 
demonstram ainda tuna vez in
teressa no ambiente catho1lco 
para resolver problemas actuaes 
no campo. polltico e social. Noia
se que o de&e!lYolvime_uto dos pro-

blema,s examinados seguem um 
tia.do caminho tornando-se cada 
vez mais, de caracter espiritual, 
conforme a conferencia pregre
dia. 

Organizadores do · Congresso 
eram: o t>adre Mellar, decano da. 
Faculdade de Philosophia., coro
nel Waring e os doutores i3àer ... 
wald, Elnaudl, Hoen!ger, Leen e 
Frasca. Presidente · do comité é 
o dr. Gabor de Bessenyev •• 

• nhausen, fa.z pena a s01•te des- _. 
Em Berlim, :no d:a do prato 

.unico é uma coufra verdadeir-a
mente espantosa. Não se poãi". 
pedir outra cause.. Nos m'.lis 

c·aros hoteis, a. intrag,J..vel so;n 
de aveia 01;de apparecem boian
Co algi:,,ns p.!daços de carne é 
!tudo o que se tem para matar 
a fome. Por este ,prato, :;iaga
se 80 pf,,·nnings, mais 1 marco. 

Lêr e 11ro11auar o 
RW4 

LEGIONARIO 
' Ri&M4Miit.,.!&MN!Wíth#Nd&FtW>M 

' DEVER DE TODOS 

OS CATH OLI0,0 S 

f~f§·,.:,q~ 
111~'.~-r-·w"" '6;,. ~··.:.r. ~, t'3'! 
t,:tl-.,~,~-~ ... .., .. ·(-:-~·.: 
,":~-;::.-.~ ... "'."i, ,:.! -~';;_r?.,t.._., . 

........ :.'l,: 
;·~.

;..; · •, 

tes homens, qaasi todos idosos, '1 · 

intcl!ectua.es na maioria. Quem A CIDADE DE WASHINGTON, CAPITAL DOS ERTADOS UNIDOS, 1 NOSSO CLICJU': REPRES!EN'TA. l?M'A •tt:!l'(~A DR WA~~G'l'ON~ 
os observa fazendo ~xercicios E' O,FóCO DE ONDE SE IRRADIA O PAN-AMERICANISI'4"0. O VENDO-SE AO CENTRO O GRANDE j<jJJjJrf~f@ p~ {:li\~!TOLIO. 
militares, naturalmente se revol-

;:it lr2~;::~:~::;;~f:r~~ i:2 e· éX.~Ho-. . 1· GI·· CT M'· ... o E FA·· s· · c1s· MO 
gro&, com a cabeça raspada, e!- ' r~ ~ ~ ' iJ,, ' - : 
les são verdadeiros cadavercs · 
ambulantes. º castigo corporal 1 . · 
não raro é us.a.clo. Um dos guar- E • _,..~ ~- ,q · 11 -
das conta ao visitante: xp1c.:) ...... 1va~ c_ec.il.a.raçoes 

_ "Com alguns homens, nada n..,, d ~e s. E:m. o Cardeal 
Londres vale ·explicai., ameaçar, annun- Arceuispo e 

ciar que, ,a detenção vae ser pro
longada. Com estes, só a.s vara
das produzem resultado." 

E o visitante, duas horas de
pois de chegar num desses cam
pos, sente-se ma.! disposto, com 
v.ugonha até de seu conforto e 
ele sua liberdade, 

Não tem faltado quem attri
bua a attitude observada por es
ta folha, · perante o Fascismo, a 
uma intrnnsigencia precipitada 
que se expande em censuras e 
restrlcções não, desposadas . pe'la 
Igreja Catholica. Essa impressão 
é destituida de qualquer appa
rencia de verdade. Sem embargo 
disto, tem-se ella manifestado 
com certa ins!stencia. E', pois, 
da maior opportunidade, que pu
bliquemos as declarações de s. 
Em. o Cardeal H!nsley, Arcebis
po de Londres, a respeito· do na
zismo e do Fascismo. Taes decla
rações, como aquelle prelado ac~ 
centua, constituem, não apenas 
n, expressão de um ponto de vis
ta pessoal, mas a reaffirmação de 
uma doutrina já expressa pela 
Igreja. E' a essa doutrina que o. 
LEGIONARIO tem procurado 
servir com respeitosa e filial do
cilidade. 

collocar de tal maneira o amor 
de Deus abaixo 1do amor de sua 
Patrla, que chegue a corromper a· 
doutrina de que é guardlão, para 

-servir interesses, temporaes. 
Damos a segui" o texto do dis

curso de S. En., extrah.ijio de 
"The Universe•, o grande se
manario cathofüo de Londres. 

\ 
A (ã)ONDEMNAÇÃO DO FAS

CISMO E DO NAZISMO 

"Eu fàlo do Escismo, sem de
preciar, porém, 1 bem que o go
verno fascista flZ na Ita.'lla. Não 
tenho o propesitc de depreciar o 
que o sr. Musso):Íli faz de bom; 
mas· eu aff!rmG. que. a ph,iloso
phia do Fascisno é antichris
tã, mais, que · é 9agã. 

"Nenhum catbollco pode con
cordar com a tl~se de que tudo 
é para o Estacicf e nada fóra do 
Estado.'· ,., 

"O Commurtismo é anti-natu
ral e anti - social; o Fascismo 
·e o Nacional - Socialismo des
troem os direitos do individuo. 
A Igreja não póde permittir que 
seja repelllda a lei de Christo, 
ou que seja regulamentada a sua 
propria natureza.' Nem tudo per
tence a Cesar. 

Não farrtará quem objecte que, 
sendo inglez, o Cardeal Hinsley 
pode ser influenciado pelo . seu 
patriotismo, sendo levado por is
to a deformar a doutrina catho
lica, segundo os interesses de ·sua . 
patria. Essa objecção só póde en
contrar acho em espíritos total
mente desprovidos de senso ca-
tholico; pois que só assim se po- ABSURDA A COOPERAÇÃO 
de suppor que um alto dignita- COM O COMMUNISMO 
rio da Igreja, amparado pela· gra- "Os cathollcos não podem coo-
ça de estado e dotado de virtude _perar com os commµnistas, pois 
e de s_aber incontestavels, venba a .·não é posslvel o:acéôrdo··coin ó 

atheismo e o materialismo des- o bein commum não é servido, 
tes. mas destrUido. A adoração aos 

dictadores e ao Estado destroe "Ha, porem, outras formas de 
governo que, embora oppostas ao 
Communu,wo, são igualmente 
contrarias á doutrina catholica 

A IGREJA E' ANTI-COMMU

NIS~A E ANTI-FASCISTA 

"O facto da Igreja ser all'o,• 
communista, não significa que 
el9.a seja pro-fascista. Ella con
demna igualmente o Fascismo, o 
Nacional-Socialismo e o Commu• 
nismo. 

"Os catholicos que -se chamam 
a si proprios, "fascistas" ou "na
cional-socialistas" devem ler a 
Encyclica "Non Abbiamo Biso
gno" do Santo Padre Pio XI e 
a Pastoral Collectiva dos Bispos 
hollandezes, escripta em 1934. 

o bem commum. 
"Pio XI mostrou na Encycll

ca "Non Abbiamo :Bf.sogno" que 
o fim do governo fascista é mo
nopolisar a infanola do palz, ar
tancando-a de sua verdadeira vi-. 
da infantil e devotandÓ-a ao 
serviço de um regime baseado na 
adoração pagã. do Estado; 

"E' inexpUoavel que eatholicos 
inglezes possam voluntaria e con
fladll,lnente adeptar o titulo "fas
cista", não sertdo· comprehensivel 
a maneira como e];les modificam 
o sentido desta palavra, tornado 
tão claro pelos "leaders" fascls ... 
tas de outros paizes. 

"Ninguem nos pode privar de 
nossa liberdade de christãos; el
la triumpha na prlsâo ou . no 
cadafalso. 

''Esta pastoral mostra como, "Nós devemos construir sobra 
embora o Fe,scismo e o Nacional- esta liberdàcte d~: qual não que
Socialismo affirmem combater o remos ser privados. Devemos 
materla4ismo e· o individualismo, exaltar ao maximo a nossa li
são entretanto pagãos em princi- berdade. o corpo oove ser su
pio, negando á Igreja o direito jeito á alma, a alma â razão e 
de regular a Vida moral dos ho- a razão deve ser dirigida pelo 
mens e pretendendo absorver to- conhecimento de Deus, noSS() 
dos os direitos e deveres, do in- principio e nosso fim". 
dividuo. O bem commum só po- A proposito do Ubera!!ismo, 
de · ser . assegurado pelo bem-. estar tambem fez s. Em. energlcais e 
de · "pessôas livres", · càda' uma I opportunissimas de. êtá.ràções, mos. 
com o seu destino. l:li o Estado trando a insanavel opposição en
pretende · ser a- unicâ fonte de tre o ·catholléisrno e o llberalis• 
direitos, morl.'lidade e liberdade. mo.. . ·" 
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1il · . · ~ ,.~ ill 1' i..: ' : :; : . . :a 11 D rara PIO XII AOS &lIHDUCOS ~RASllHMS 

Como foi ampfamente notlc~do, S. S. o Papa Pio XII conceaeu uma a.udi@cia a to~os os l!z:asileíros 11.iUC' se ~ ~ 
antes do rcgre!!SO de S. E. o Cardeal D. Sebastião Leme a<> BrasiL P<>r essa,, ooeas:,ao, encontravam-fie úmbtµn 

,.._ T-&- · · • 1 -'-· Li· Femimwas tI,e &l""m> Cat~ ootire ·Vaticano as diversas delegações que foram participar do .,,,ngresso .....,..,mac1ona ua.s .g-as ·• . .,.. · . to 
cujos trabalhos publicamos hoje u= entrevista com uma das r~prcsentantes do Br~il. O m1ssr;, cbciM re~:-= ll!lBa ~o -
grn.pMa que fol tirada por occasião d~ audiencia do Summo Pontií-ice. w.deand() S, E. o OardQJ_ D. :S:~bast~ l:.eaie, vem-se 
o Ei,;mo. Sr. Dr. Hildebrando Accioly, Emhaí.~dor do Brasil junto á, San.ta Sé, os sacerdotes brnsile.!l't>S que esltá_'.) ~~ em 
ltQma., as representantes do Brasil no Congresso da. União Internado.na! das Ligas Feminfnas de ll.. C._ e O truua or01 

Kok, o. S.1..., nosso antigo companheiro de trabalho, actuaímentc estudante de ·íJlealof;ia. no ColJ~ Sto. Amsdmo.. 

lc·avalio de 
I.·.. T ro :r ai 
] Íaii rafifrcado o <!Iccarcfo 

c:afif.w:al i:t.afo.-g,errm:2lilim 
1 o ~- cmltmJ.$1 coneillidl> 

a, 21' ere Nov.milim ele :t93S. en,.. 

;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;=~;:::;============= 1· 1tma :a lllimllfu; e a: ilifillrnlmnD:a.. V.lt'G 
:ag= ire,:- po:ai1a> em v.igon:. 

R a:: , d ~ ~1 f ~]~3C@ílm~íl ~r~enl~no t1rB~1~~~e ans catboirens que a) :~~n as [Iseu. u- u1e1 as11==~~~~ 
ti /f :(1' .·, ........ ·,· "· . ,11,,:.· li.•" ;,J1 ~l.r.~~~ -··e - !::;* ~º~ .. ~ est.~cmr ais 

· · .~ · · · · .n ;t, n · .GJm.. -~fl..· · ,IP.fi'. . , , ta,:, @ Ita:me illt:eneotua>l cw ~ 
1
, . !Is:J;:;.cr:Z!lctC~s; ce:...~. s.@. ·~~.:~e.$ ·~ a~ .. a.utr..,,ê~'l-n::e..s ap.o~!J,t:Wu'fl~.·, .c..:.:w .-;;ia: - ~ ~ e s~ 
· · ... · . . .• ·e..JCÇas.@ .~a.:w~Ob.~:C,a :~~;fif.~.--::c~, .... ·:pl-'OfflO~Sr , ·. . ..... ,. . . ,. ..de~ d.'aBs ~ · 

Pelo .teleerapho, 
Arcebispo de Buen05 Airi.l~, i;ecebeu o Presidei);~e da Acção. Ç~thch·.: . mW~l' w~ ns emtll'Olliiuins:. "' ~-,·r.r.,.füadnn>s. ,fa. admWA.•t11~ 1m na,,. : j:eôl'.do entm. pe:tQS:. Q},h<ls. ~ quem. 

· Assignâ:do por sifa Efulli~ricl'l'.;. o Sr. Cav~eo.1 ·i:;a,:nt~~ Cét:Pfil~!o/1··: ·)y, · tt. a aeputMo ~a,mm. dt. J:.óíio Càffeiii,ta, sobre sal~o fa- : . O filn. que se- "liw,. J)O!."-~· ac,.. 

veiu ª lica. daquella cidade um officio em que lhe são oomn:i~piC!{%s ~:: "ciooa1; · . 1 qu~ qi;te. seja. O ~e ~ preten .. 
,aiot-ieia da rea•ld.mção <l.e um im- resoluções tomadas pel<;>s ],i!xmos. e Revmos. sr~. Bispos ari.~ritihM:.:·· 2) sobre consignações famil;f(tl:68 IJl!!,ra o:; :~mpregadoo: e tra ... l de ~ lnt~ M ltalfu., Q neo
'i>onente Congresso Ei:charisHco em sua assembleia de Novembro pp. . b.'!,~adqres dg empresas e ~ll,be:lel)imentos par,a~-es de, todo o. paganlsmô e .os ~s ra,. 
:realisado em Flarianopolis. Mais Este officio contem preciosà:s indicaçoes sobre o movimento da' piÚz; este ptbjecto de lei, o sécretariado Econom~ Social da Ac-- cia.es-~ idéas, àli!W, ·que já lilstlio 
«ie lO.OOO ;poosoas pi-ooedente·s de Acção catholica na Al'gentina, e merece ser lido attentamente pelos ção Catholica de Buenos Aires o deve elaborar. e a Junta Nacional sendo dl:ffundi<1al. b3 Petúl:isu-
~odos os ,pontos <lo Estado af- catho1icos bro.silelros. o deve apresentar directamente ao Congres.so; aa. ' 
:lflu!ra.m á Capital de Santa. ca. Na impossibilidade de o transcrever na integra, damos delle 3) em todas as Provinclas da Republica, as JUntas locaes de-
iitharina, afim · d-e adorar Nosso utn resumo. vem apresentar ao repect!vo Poder Legislativo Provincial leis no .. 1. DIGESTÃO? 
'.Senhor jesus Christo, aio San- mes.i;no sentido, a serem approvadaa. ""' 
(.it·issimo Sacramento da Encha- '. .41.CTIVIDADES INTERNAS 
~.lstia. 

Os Congressos '.EucharisU.cO!>, 
.ico:mo e.Ilâ.s -tódos os actos -ce 
;Culto -catb.olko tem 'Um ca,rac
:iter eminen'temenfle. reJi.gioso, que 
rumpre não :ignorar OU fülID se
;,qllle(l' equiparar em importancia, 
-.i. outr.a.s ,considerações d·e or
.1d~ temporal a. que, acci<len
;lt,a.lmente, ,se ,possam elles ,pres
:ttar. 

Feitru esta resalva, cumpre re
~hecer que ,tal Congresso é 
1t1ma !P'l'Ova •bem visivel de quan
/tO está pi-ogredindo o movimen
ito ,ca;tholico naquelfo Estado. E 
o 'progresso do movimento ca.
ltholico illão ;pode deix-ar de cons
itituir uma ,pr..eciosissima garan-
1Ua da integi-idade do territorio 
·,nacional em Santa Cathal'ina. 
Em ,pr-laneiro Jogar, :porque n:io 
lha um unico -ca.tholico digno 
óeste nome, que não considere 
a infiltração dos princi.pios w1-
:zistaa como <Urtta in.filtra,t.ão do 
le.Spi-rito do demonio, do mundo 
e da carne, que. d·evemos arden
Hssimamente combater. Em se
gundo lo,g,ar, p!ll'que o bom ca
Jthollco é necessaria.znente ,bom 
patriota., e ,tem a o:bri'gação d-e 
defender sua, .Patda contra os 
ie:rti'a,,ngeiros; Finahn<Õnte, até 
llOII !Proprios al!emães que -':Ião 
lce.tholiCQS, a. infntr~ão nazista 
ló antipathica. illáo apenas eob o 
ponto de vi,i;ta. da doutrina hit
!Ie;rista., mas ainda da honesti
dade: porque esta. infiltração, na 
medida. em.que vil;.a d·oomembrar 
inosso terrtw.rio, é .um <roubo :Vfü'-
~(Ulhoso. ·· 

cum:pre a.ccentuar qúe o 1pro
(Prio Governo de Sant-a Catha:-i-
111a ~ecoooeceu isto, dando o seu 
apoio, por meio de ,medidas na. 
sua. .a.Iça.da, á req,lisação do Con
gresso, e.o qual -compareceu ,pes
isoalmente o Interventor Nereu 
ltatr~l'<. 

t . 
O primeiro assumpto a que se refere o offic!o díZ respeito ús 

activida.des int.ernas. O Episcopado Argentino accentua que "é ne
cessa.i:10· intensificar as actividades de ordem interna'· sem as quâés 
as actividades externas carecerão de fecundidade, correndo o risco 
de decahir rapidamente". 

Depois de tratar do trabalho das Juntas Parochiaes, o officio 
passa a 1,e referir ás actividades economico-sociaes da Acção Ca
tholica. 

INTERVENÇAO DA A. C. NA FEITURA DE NOVAS LEIS 
ECONOMICO-SOCIAES 

v Episcopado se preóccupa com a necessidade de •· crear um 
ambiente e um clima propícios á legislação social mais urgente". 
Para isto, convem que a Acção Catholica desenvolva estudos re
ferentes a.o :;eguinte programma minimo: 

a) elementos constitutivos da ordem social chrt<!tã; 
b) as • viliudes da justiça e da caridade como bases da vida 

christã; · 
e) · a dignidade da pessoa humana na familia. no tra.oolho e 

no Esta.do; 
d) a funcção social da propriedade; 
e) o justo sala.rio e o sa:lario familiarf 
f) a.s organizações de clasi;e e as organ!l!ações profissionaes 

como agentes naturaes da re,t9,uração christã da sociedade. 
Além disto, cumpre que a Acção' Catholica se interesse por u'a 

mais justa remuneração do trabalho assalariado. 
Além disto, a Acção catholica se deverá empenhar por susci

tar interesse em torno da questão 'cto salario minimo. 
Accentua o documento que a Acção Catholica deve, por meio 

de taes estudos, promover a formação de um movimento de opi
nião capaz de mobilisar o elemento catholico de forma a determi
nar o Congresso a approvar taes leis. 

Particularmente, o Episcopado manda que a Acção Cathollca 
faça approvar aos seguintes projeotos de lei: 

Publicamos hoje: 
'.• CONGRESSO 'EUCHARISTICO DE RECIFE: UMA ENTRE• 

VIS'.J,'A COM O REVMO, PE'. CICERO REVOREDO -
PAG.''3. 

e DISCURSO DO SANTO PADRE A'S ENFERMEIRAS CA
. THOLICAS - PAG. 4. 

e CONGRESSO INTERNACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -
PAG. 5. 

e IMPORTANTES RESOLUÇÕES DO CARDEAL VAN ROEY 
SOBRE A MISSA DIALOGADA - PAG. 8. 

e UMA ENTREVISTA· SOBRE O CONGRESSO DAS LIGAS 
FEMININAS · DE ACÇÃO CATHOLICA, EM ROMA 
PAG. 8. 

/ 

OUTRAS MEDIDAS DE GRANDE ALCANCE 

A Acção · catho1ica deve empenhar o melhor de seús · esforços 
paro. promover uma çbserva.ncia exa.cta do preceito dominical por 
pai-te da população. Em todas as Diooeses, aos domingos, será ce
lebrada uma Missa como reparação pelos nltrajes recebidos por 
Nosso Senhor· pela violagão de tão grave preceito. 

mm todas as Dioceses, deverá. ~r reall.15a.da uma. Semana Soola.l 
destinada a explicar á juventude a EncycUca "Quadraiesimo anno". 

Finalmente, a Acção Catholica Argentina já está preparada, 
segundo o Episcopado, a ter assoolaçóes de cla.sse, pelo q~ fl.ea 
re.liolvida a fundação da JOC, 

:it OS O~~ª()t.tCOS J>EVEM COMBATE~ 
:.{._, _ O l'OTALl'r.:\NSMO 
.. :~,., 

( 

Trànscrevemos a seguil" um tmportante tópico do offtcio 
de s. liJ, o Cardeti.l CQpe1lo sobre os cathol1cos e a polittca: 

"Fínalmeiite é-me grato pol..o ao corrente das :Resoluções do 
Episcopado l!Obre os deverea oMoos ttos Ca.tholic0$, reoommendan
do á A. e, A., sua dtttusão e conb(lc.tmento; 

1." _ Um dos deveres mais ún~nte.5 da vida etvll é o de 
votar, po1' quanto o voto é o melo de que dispõem os subditos parii!t 
levarem ao governo h.omens honestos, eapazes e de conscieno.!.a que 
devam, possam e queiram, defender os prtnolpios basicos da !amt .. 
lia, da propriedade e da Religião en'I que se ~ toda à socie
dade bem constitu1da e sobre as quaeq. d$Cança a ordem, a paz e 
a prosperidade das nações. 

Deve combater-se, dentro dos limites que a moral cathoHea 
esta:oolece, o criterio que tende a dlffundlr-se, de que a violencla. 
é o rneio de conquistar o poder. 

Acção suave 
e seguro 

~NO 'Satd• m . · Fruda' 

Falleceu Monsenhor 
Tihamer Toth 

Falleceu recent«menúe, na Hun• 
grfa, Sua Exda. Revma.. Mon
senhor Tlhamer Totll. Binp<> de 
Vesprinúa,. 

o mustre prelado nooreu em 
Szohwk, diocese de Vaela, a 14 
de janeiro de l'889, e'leito a l!e
:ie J!!piBcopal, titular de Olb.ià. a 
00 de maio cre 1938 e deslgrlado 
coadjlltor cre Monsenhor F'mll
nando Rotb, ~o de Ve·sprl, 
mia, a quem succedeu a. 6 de 
março deste a.nno. 

$., Excia. Monsenhor Tlha-
me.t- Toth foi preclaro expositor 
da doutrina catholica e notacvel 
U>nferencista e escr1ptor. Era 
ainda, o ilustre fallecidO', tech
ntco competentisslmo em educa
ção, pelo que foi honrado pelo 
~vemo ltungaro, sendo d:lstingul
d!> eom eargos e commissões em 
assumptos de educação da JU• 
ventude.. 

2.0 ...,_ Recommendamos aos eatholicos que merecerem a justa 
reprovação da Igreja: 1.0 a doutrina do )!:stado totalitario Q.Ue des- Distincção academica 
conhece os direitos proprios e inaJ!enave!s da pessoa humana e da 
famUia, (direitos que são anteriores ao :Estado), como tambem os concedida a um 
da I!ireja que têm sua orlgen:i, em Deus. - A doutrina do racismo 
que tem como fim supremo o aperfeiçoamento da propria raÇa, a Missionario 
qual considera . como uma humanidade superior, e affirma que do A Academia de Sciencias Co-
instincto raclal, que se funda no sangue, se originam a religião e a ltoniaies f'ra,nceza concedeu ao Pe. 
ordem jurldica. Auptats; da Mmsão de Leão, uma 

E' necessario o acautelar-se cada um contra esses erros, re~ significativa distincção, como se,. 
afflrmando a fraternidade humana, base da concordia e da paz:, e ·. ja, entre outras cousas, a de for
defendepçio pelos meios licitos o thesouro da verdade divina e da mar um movimento regionalista 
civ1l!zação chrlstã, não menos que os altisslmos interesse;; da Pa~ na Africa contra a captura dos 
tria, sem olvidar que não é licito levar esta campanha até o des- negroa, instruir aaumnos para 

08 conhecimento dos direitos inherentes á personalidade humana st d thn 
Cotn tal motivo, saudo ao sr. Presidente coin toda cons,ide- e u os e olo,gicos e para tira

gem e apresentação de pell!culaa 
ração, sobre regiões ,primitivas. 

santiago, Cardeal Copello - Presidente da Commissão Per• com O Pe. Aupials que 1e vem 
manente do Episcopado Argentino. juntar ao Pe. Talabert, a Acade:. 

Antonio Caggiaro - Secretario da Commissão . Permanénte do mia de Sciencias Colon!ae.11 ji 
, 1J;piscq:Pado Argentlm~". ].)OSSUe cl/lisl eccleaJaaticol. 
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SEMANARIO CATIIOLiéO COM 
,lPPRQ\'AÇAO .ECCLESlASTlCA ,._ \ 

.. D!recç.ãlllt" 

au.à Qulntlno llt(:ayuva, 51 

6ala 323 - Phone 2-7276 
Redacção e ádministração: 

iltll~ Jmmaculada Conceição, 59 

, .. 'Ielephone 5- 15311 

paL'ta Poi;tal, 2849 ; ,-

... 
.Asslgnaturas: ,! 

;11.nno .. , - .- • 15$000 

,. .. exterior 
~ " "' .. .25$000 

&mestre .. .,. .S$000 

• exterior .. .. 13$000 .... 
:Numero avulso .. ,,. $200 

Rogámos ao,s nossos ass\gnan
tes cotnmuniéârém a mudança . de; 

;9eus .endereço.s ,pllra a Paln 
/J>osfã1 234i. - .-. t, 

---•"' 
Anuunclo1' 

Peça:m taDella, sem· compromtsso 
Não publicamos coll11bora~ão de 

pessôas extranhas ao nosso qua

tPro de retlaetore,. 

O LEGIONARIO tefu o maxl
h10 prazer em receber visitas ás 
installações de sua redacção e 
officina, mo.s pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 

. 4as. feiras, por exlgencias do 
serviço. 

COMM[NJANOO uoj 

ARGUCIA DIABOLICA 

Vem-nos, de Berlim, •a. notic1a 
'da dissolução, pela ,policia, da 
:Associação do., Cavalheiros de 
Maria, por actividade hostil ao 
E;;-ta<io, 

Esta associ·açüo , fôra consti
tnkla no seio da A-cção Catho
lica;·· -para o·s SEUS ,memb,·os, e 

: tinha .por finalidade "formar 
uma élite no interior da A, C.", 

,conforme a expressão dos esta
: tutos. 

Ora, segundo ·reiteradas de
; ela rações <los Papas que se oc
: -cu param com o assumpto, a Ac
/çào C-atholica, é um movimento 
:de élite, que {h·ve congr~gar ·a. 
: nata dos catJiolicos de cada 
·paiz. Portanto, os Cavalheiros 

Não pretendo;- neste artigo, ·debater a. 
· já debatidissima questão das relações 

ent!'e a Ig-reja e o Estado. A este pt•o
poslto; a igreja Catho1ica já definiu de 
modo .irretorquivel e inalteravel seu pen
samento, bàsearído-se em uma extensa 
e vigorosa argumentação que excederia 
ele multo os limites de um simples arti
go de jornal Mas a noticia que o "Le
gionario" publica hoje em sua primeira 
pagina, referente a decisões assumidas 
pelo Episcopado Argentino quanto ás re
lações entre a Acção Cathollca e o Po• 
der Temporal, são tão opportunas e tão 
uantamente ousadas, que hão posso dei
l(a!' de, a este proposlto, elucidar al
guns particulares pouco conhecidos, da 
famosa questã~ 

ou Salette; ora é uma cura ou a resstí• -. pa·ra. a"' Ver.da~e ·: p~l;~e~ta; '?' a segunda 
procedente ·· de premi~sas · erroneas e 
conducente ao erro con\pleto; tem am
bas coherencia. Mas a verdade é que 
o espirita humano se situa, ele preJe~ 
rencia, por sua· debilidade culposa, nas 
posições intermediari;~, e~1 que, nem 
se abraça· totalm~i.i.te a verdade, nem se 
acceita inteiramente o erro. Não ha p,pe~ 
nas homens com _ou sem Fé._. Ha tambem 
os hoinens ._de pouca Fé, os: );lomens que, 
como São Pedro, são capazes de tentar, 
em momentos de fervór, o caminhar so~ · 

. bre ondas revoltas; e que, subitamente, 
·, quando menos se espera, começam a se 

reição de algum morto, como fez São 
Ft'ancisco de Sales; ora, finalmente, é 
uma sciencia ou um poder excepcional 
que Deus concede a alguns de seus .;er
vas para levarem a cabo obras superio
res ás simples forças de sua natureza 
humana; é este o caso de Sta. Joàht1a 
d'Arc, e de S. Thomaz de Aquino, a 
quem Deus concedeu recursos especiaes 
para levar a cabo obras superiores ªºll• 
recursos naturaes de um ou de outra. ; 

Feita esta dlstincção entre· natura1 
~obrenaLural, vejamos até que ponto 
sobrenatural a Igreja Catholica. 

e -:i;,: atolar , no abysmo, cheios de medo e de 
é anciedade, poi"que a Fé, sem desappa~ 

recer inteiramente, minguou por culpa 
delles mesmos. Esta se define como sendo a socieda

c!e sobrenatural instituida por Nosso Se~ :.·: Como ; passaremos a vêr, 1nuitas das 
mais importantes._ heresias politlcas de 

Todos os erros referentes às relações • .. nosso. século não provêm exclus!vamen• 
~,ltre os Poderes Espiritual e Temporal te dos que são· plena e cruamente natu• 
estão eivados de um espirita naturalista ralistas, negando absolutamente o so· 
facll de caracterisar. A este propos!to, brenatural; mas ainda, e talvez prin~ 
como se dá em outros terrenos, é curio- Plin·10 "ORR"/1 o· E OLIVEIRA cipalmente, dos'.,que-, reconhecendo_em• 
so notar que todas as doutrinas que se li na a bora a divindade da Igreja, e, portan~ 
afastam do Catholicismo, por mais op~ '.'::::Z:M::mn:r u to, seu caracter sobrenatural, não têm 
postos que sejam entre si, estão reclpro- bastante esplrlto de Fé para· vêr a Igte-
camente ligadas por vinculas intimas, u ~ t'~ .

1 
ó ja unica e exclusivamente a Igreja atra-

e que a distancia que apparentemente m ocumen o Qlle o os vez ·desse prisma, o unico entretanto, 
as separa é apenas !Tiusoria. Na real!da- - atravez do qual nossa intelligcncla po- ; 
de. a unléa posição doutrinaria da qlto.1 1 de comprehender a realidade do que, 
tllas estão distanciadas por um ver a- ·· t~ I' ~ 1 dentro della, existe. Reconhecendo cm• 
deiro abysmo é a dá Igreja. Porque en- fil' ' "ª o ICOS; evem ºr bora que a Igreja é divina, cllcs cedem 
tre tudo qUe <' catholico e aquillo que se U\l b l, ú tentação de a encarar, sob alguns· de 
distancia da Igreja por uma dlvergen~ seus aspectos, como uma Instituição mé-
cla ainda que apparentemente minima, ramente natural, como um clube ou 
ha um abysmo immenso: o abysmo que uma associação beneficente qualque,·, 
separa o Céo do inferno. ~. ou, então, reconhecendo embora a di-

0 naturalismo, em synthese, ê a nega• • vindade da Igreja, elles não têm disto 
ção de tudo aquillo que não está rom- Uma consciencia sufficientemente es~ 
prehendido dentro da natureza. Elle t1hor Jesus Chrlsto para a salvação clarecida e certa, a ponto de deduzir 
constitue. tiols, uma negação completa eterna do genero humano. Cada um dessa divindade todas as prerogativas 
elo cathollclsmo, que affirma um nmra- dos termos desta definiçfo implica na que, realmente ella encerra. Dahi, uma 
vilhoso conJuncto de Verdades segunde affirmação do sobrenatural, se baseia no dupla forma de naturalismo ou de !ai~ 
as quaes todo o Universo foi creado por sobrenatural, e rue por terra se negar- cismo: 
beus, é conservado em sua exL~tenc\D. mos o sobrenatural. a) a pessoa tem a tendencia de re-
poi; Deus_. e deixará de existir immedia- A Igreja é sobrenatural porque ella. conhecer a divindade da Igreja, mas, 
tamente, desde que Deus lhe retire o foi fundada pelo proprio Homem-Deus, por uma concepção naturalista do uni-
apqio. Assim, pois, toda a força da na- para um fim sobrenatural, como seja verso, restringir o papel sobrenatural da 
tureza não é senão um effeito ela omni- a salvação das almas. E os meios de que Igreja no mundo; 
potencia misericordiosa de Deus. Mas ella se serve para conseguir este fim são b) a pessoa, reconhecendo embora a 
Deus não age apenas sobre · o universo prlnclpàlmente sobrenaturaes. divindade da Igreja, não tem disto uma 
por meio da natureza que Elle proprlo 'Effectivamente, ensina-nos a doutrina convicção suffÍCientemente profunda e 
creou. Além disto, Elle actua dentro do catholica que, sem a graça sobrenatut·al extensa, de :;ç1-te que tem a tendencia 
Universo creado, por meio de intervcn- de Deus, nem um unico homem é capaz de encarar os hencflcios que a Igreja 
ções sobre1iaturaes, de que a Historia rc- de professar a Fé. Não ha pois, conver- presta á civilização e á ordem natural' 
gistra innumeros exemplos. Assim, por são alguma sem a acção sobrenatural da como simples beneficias humanos que 
exemplo, se um determinado remedia graça. Por outro lado, nem um unico constituem para a Igreja um fim em si. 
tem um effeito curativo proprlo, este homem é capaz de perseverar na Fé Assim, a Igreja passa a ser aós olhos 
effeito lhe foi communicado por Deus sem o auxilio da graça. A Igreja, que dellas uma Instituição temporal como 
quando creou o mundo. E, quando o re- é a sociedade dos que creem na mesma outra qualquer, á qual se tem a tenden-
medlo cura alguem, elle o faz pot meio Fé verdadeira, se esphacelarla, pois, sem eia de attribuir, não apenas as funcçõPS 
de uma acção natural que resulta da o auxilio da graça. Finalmente, nin- proprias espirituaes e sociaes, mas mui-
vontade de Deus o Qual poderia ter guem, mesmo que já seja bom cathoii- tas outras ainda, de interesse publico. 
deixado de crear o ingrediente cutati- co, pode subir atravez dos diversos de- E' evidente que a primeira tendencia 
tivo, ou de. creando-o, lhe communl- grãos da perfeição espiritual sem o au- tem como consequencia uma restricção 
car o vigor curativa que tem. Além des- xi1io sobrenatural da gra<;a. De sorte que da actividade da IgTeja no mundo mo-
ta acção, que é propria á natureza, ha a Igreja. sem o auxilio da graça, não po- demo, emquanto a segunda t-ende, pelo 
outra. em materia de cura, que é so- deria, nem conquistar novos membros, contrario, uma ampliação indefinida de 
bre-naturaL E' o caso do que se füí nem aperfeiçoar os que já tem, e nem suas funcções. Ambas as tendencias, po-
com a agua de Lourdes. Sabe-se que o mesmo conservai-os. Brotàda do sobre- rém, reflectem um conhecimento erro~ 
uso dessa agua por innume'ros doentes natural, vivendo por meio do sob1;enatu- neo do caracter sobrenatural da Igreja, 
tem tido sobre e·Ues o effeito curati- ral, e para o sobrenatural, ella desap- O que lateja no fundo de ambas as con-
vo mais maravilhoso. Mas esse ef~ parecia instantaneamente se, por um cepções é uma negação, ao menos par-

·de M,1-ria constituiram uma aris- frito não é proprio á agua em si, a segundo, lhe faltasse o auxilio do so- eia!, do sobrenatural. Essa negação im-
t,,cN,.cia dentro de uma élite, qual não é outra coisa senão o '' H20" brenatural. plica em desvirtuai· profundamente a 

, uma quintessencia de espiritua- dos chimicos, Esse effeito resulta exclu- Affirmar, pois, que o sÓbrenatural noção do que seja a Igreja, e de seu pa. 
;Jidade catholica. Tinham mais sivamente de uma acção de Deus sobt"e não existe, ou duvidar simplesmente do pcl no mundo·: 
;.em \'ista a vida de oração do o paciente que· faz uso- da agua, acção· "sobrenatnra-1, 6· fals.ear prpfJ.l.!)/ian\enfe E' exactamente a· todos estes erros, 

'• ·;qü-;ã âàivi"úictê- sÕcia( iúioº qtH" esta que, por ser sobre-natural, isto é a concepção do que seja a Igreja.' . qÚe , assumeh1 ··entr"e nós expressões mul-
{l~sprezassem esta ultima, mas, alheia e superior ás propriedades nattt• ·.o praticas e multo nocivas, que o Epis-
justamente, para dar-lhe aquel- raes d!J agua; se chama uma acção "so"' ,:, * * copado Argentino firmou uma· 'dbutrlna. 

,Je lastro de vida interior, sem a brenatural ". que não é senão a appUíiação'• da doutri~ 
,qu·3l toda activi<lade externa' se Essas intervenções de Deus, feitas O mappa doutrinaria do mundo se- na cathollca já definida pela Santa Sé. · 
,torna ,csteril, senilo perig-osa. directamente. ou tambem indirectamen- ria muito simples, se, perante o natu- ' Mas uma applicação que tem certo ca-· 

E' digno de nota O admira vel te quando feitas por meio d9s Anjos ou rnlismo, que é a negação do sobrenatu- racter de novidade pela extensão pra-
fjnstincto sobrPno.tural da asso- dos Santos, são raras na ordem sen~ivel ra1, o espírito humano fosse capaz de tica que ella dá á attitude dos Papas. 

Isto :pQ,;to, P<Jl',tll~ é q'úes· ç.;r .. 
ta lmpr~llél(). es,oondrt}asa· e, V • .., 

na! vive a. "~s,c,~tafunGh&.f'' ca~;. 
nhos ,sem trnport@1wia. e, em ge. 
ral deturpa.dos po1• ella, prop1·h,:~ 
E' uma ,pergunt-~ gu~ aqui_ ta._ 

1 ,.e.mos: porque pão ~t:jl,r a ~st~ 
Congresso Euclw.1:lstlco ta-ntq 
1 ele\'o qufülto <',Os t<L_e,. "casi-. 
nhos'\ cujo me,rl\q i11l:o que;e, 
mos dlscutlrZ i 

O LEGION11.lUO d~b:-&u_ ~3._ 

s11r ,a.lgumtts at\man~~ s·o.b~ e. 
-noticia 1e~Q1lndaj_e,~a. <lq_ 8-@\turlli 
e.lo Bar~o Luls 'ilõ ~Otl!tiMlf¾. fa-. 
mozo · ii'ttlií:Ji.lêllr1> ··lüd~n vlen~en~. 

's,', pt:a~ l?tt\lo:·hiildt!i \l\l-at/t«<, j 
lll .N'i luer()u a6m isto. P0rq>Je. r 
(con10 vt~t't>:nos-, :}Ó de}'©is <lE":" de ... ! 
t'orrhhs algunrn,i semanas o 
faeto :pocto:·la Her d&vltl.amcntl;), 
11.preciaclo. ·. 

Como ninguf,m ignora, a gra,i.' 
t.li' fam1lh1. judaica <los Rotschild 
1::., <llvi!lo em dive1\,os ramos lc,_: 
callsnrlos em v,wi11s <eapita,·s 
curopéas. Deste,i ra·moll, uenhu:,, 
excedia L'm intlu~ncia, em ri; 
qnç,:;i e em ,vod~r como é mun
dlalmrr. te ·S'\ÍJ!do, (l.O ramo vfrn. 
nense, de que era chefe: o b11~ '. 

rilo Luis d,, Rotsc!lild. 
A p:·opnganda. na~ista ant,~4' 

~ior e ·posteriormente á {lnnex<1-
çil.o da Austria a.Ltribu!a todu 0 
mal que acont:s>.ce ao munclo a 
uma conspiração de judeus e cll;), 
1naçons com o, intuito de d-:~: ... 
christia.nlsar o universo ,. i1,•,._ 
truir a obixt da Redempção •. :1..• 
tesl·a dt•sta conspi,·uçào, os jo1· .. , 
naes nazistas apontavam a · ta~ 
milia Hotschlld, e á 'lesta, ,ks-. 
ta fa.ml!ia o barão Luís, Logo, 
o baz·ào Luts era, ;iegundo M! 

na;,:ista, um dos n,alore~ ina!fç\,.' 
tores t111, )rnmanl,çtl!,\1@., 

• 
isto .posto, ex-a.mint>mos a s•. 

tuaçào de Schuschnlgg, <lPscri, 
pta pr'1<1. propaganda nazls,a, A 
propaganda nazista_ apontava. el"Y\ 
SchuBchnigg,,, como ·aliás ta,11., 
bem r•m Pio XI ( D instnim-tn .. 
tos passlvos a clooeis da judeu.,,. 
m·açonario.. Somos obrigados «.'. 
menç-ionar, embora. con1 nausea.1r,, 
essa, versão, afim de desmasca .•. 
rarmos o nazismo, Não a rNu .. : 
taremos t ella nào o méreoe.: 
Analysal-a-emos, -porém i O bem 
espiritual ele nossos leitores o 
re<'lo.nu\. 

Mandaria, pois, a Jogica, qua 
o odio votado pelos nazistas a. 
Luís von Rotschilcl fosse maior, 
ou ao menos igual ao que vo.; 
tavam a Schuschnigg. PQi~ que. 
c·m nenhum caso, o odiq que se 
tem ao mandalario deye ser 
maio!··do que o-que se tem a9 
mandante. 

A~sim. pois, ft entrutla d11s 
tropas nllzista.;··."em Yierina ele. 
vcri:i, occasionat· ving.,m;;as ao 
nrnnos tão-_. crueis conü·a. o fa., 
moso banqueirn .judeu que cor,., 
trn o grandt, chancelier catho~ 
lico, , c-iaçiio dissolvida, ao se collocar das coisas, e constituem os milagres. assumir apenas as duas attitudes cohe- E, por isto mesmo, uma applicação mui-

_ -sob O signo mariano P-ll·a a Taes milagres se verificam nas mais va- rentes: ou a affirmação plena ou a ne~ tíssimo digna de_ attenção. E' o que, • 
;,consecução de tão nobre obje- rladas circumstancias. Ora é uma appa- gação completa. A primeira procedente ccJ!ln a graça, de Deus, ,Yeremos no pro- Q'anto mais parecia funda"a. 
, ctivo. E', tambem, muito de se rição, como no caso de Lourdes, Fatima c!e premissas verdadeiras e conduzindo ximo artigo, · ',,:. , , " 

esia irnn1·,,ss:io, quanto '"!Urnpro 
'-1notar o facto da policia 1wzi8t<1, ar.centuni· que· m·uitos jornaB9' 
_;'haver escolhido -0 mez de Maio, '-::=::::==-==-.,,....,..,..-::::::=-:=:-======:::;======:;-:::::::=::::::=====::=-;::=========:======:-;::=::::::====:::::.dl l · · 'pemez de Maria, para a. ex, cução .;;.,_-- -= ~~;,tu? no nazismo affirmavam 

pe tão monstruoso _attentado. r e ~-Ai T H o L I e o s :1:,)~!~~ª~:!1!;_ i~~~t:~~ ~i:i~: 
' Disseram que a associação 
,exerci-a actividades hostis ao l _ _ · ~ . '·' . ·· } ;;;::a:{)r~~essr:n~iile?.°~i~c::;~ 
p,::stado. A ,primeira vista, ·pa- . Q,intrariava os !'Protllcollos d~ 
'!i;ece mais uma c1as monumen- l r-,""-···· EXCI us·· IVAMENTE J · p h ·d· 
i~ies pat~·anhe.s ,;hitlerist;is. Pois ~mPr~r:n -~ .... ·- .J . __ ..-.. -... ,,,.,,. " • - suas 01as e seus .. ,rçs~pt.ç\s. .nq .CQ!) ~.} n, ;);'.~;;:;/:/1

iI~t1:~t:en:ic~:i~: 

{·uma ,ent1_dade é9,U.e se çlestina ao 
1 ,'J Ü A L H AR J A ' d' " h ' .•. , ,. pa.a mo. , "r. q ornem não he.,·, 

__ cu_ ,I;t_ ivo d __ a:_;_._v_ i-da·{_interipr poderá 1 ' braic_ o 1nrostrado -sobre -q_u, at_~"'- ,· 
~15Jferecer ·.·:i.lgum perig·o para o ,,. 
~st_ado? 'Ma_s;·,,talvez ,pela._pri-'~' e A' s A e As T R o· pl~tas_"m adoraç:iio -a, idolq~'.pre-.: 

~ 
'-" · , ·. 11stor1cos nãq é 'Porventura Oi 

;me1ra e u111ca v;ez, o nazismo ·, . :: ideal 5upremo oue o~ "P,,oto-' 
,isse a verdade: , de facto, a r· ,• li . " . , ' 

t\. º ·aç- d c àllleiro ct, OFFICINAS PROPRIAS ,., . ºº os sustentam que os jµc1eu,1, -r. ss _ci ªº ' ~s av ' . s e tem·/ O que tentaram fazer us-
Y,~ar1a. era _,p~pgos~. era 1mmen- ·o E judeus; -se!\'undo os ProtOf)ô~losi: 
/,,S?:m:nti, -~e~igosa para O est~do, R JJ. A 15 NO VEM B R O N.º 2 6 (Esquina' da Rua ·Atiêhi~fa.) Impedir queº mundo continuas-.: egao ,1eiH1t.ler.,O culto,mana- 11 · d AFAMAD S I • -r, mortal ,pam:..os inimigos da Unicos concessionarios os Ü re og10s " E L E C T ,R A li! se catholicq, Segundo os. "Pro.,.; 

. reia, .-e:, e.i,nda. ,-bem recente- 1 ===========================================================:::s=::;::::::::;::=::;;= }_ppollos".-:-,Para os n!lo judeus, ~ ,·. .. . , , , , .- ;,actoi·n.cíio · ,}os ido los era 8Uffi--i 
f'\~nte. o1falleci_do:Papa Pio XI '( EGIONARIQ R.... ',' ·· .-
~~ reco_mmendava ~ºm. :ªntai ,Em visita ao L eu n i ã, o d o C a b l d o ~~:ti,;~]~j::~:.~~'.~:0 

~llnº 
1
qu::! 

n;,;ist~nc,a, a ·.todos os f1é1s, a ;;.,· ~ e t r o p o 1-J• 4 a n o_.' fuÕ: , -sr. Hitler? Restaurn a ado-: ,-reo:,tacão diat'ia do S·anto Ro- Esteve em visita ao "Legiona- passando por importantes refor- ~. _., .1. raçfco aos ídolos, e arranca (ottÍ 
~Ji'lQ. corno o remedio mais ef- rio" na sexta-feira ultima, 0 ·mas. Essa Igreja foi a primeira , 
.:,f. · l d culo? const1·u1"dn pela Ordem Dom1·n1·- t~nta n.rra,11.ca.r) ", Jilé do se_io d~l ,. 1ca~ ;,oara o:t ma es O se · Revmo. Frei Albe1t{' Chambert, w -,, - , l cana r10 Bras1·1, della part1·ndo o .... rimiu-se quinta-feira ultima, na! a realizar-se rio _proximo mez -povo. De "-sprte que: a sei, ado.,.J 
,._ A_ .~ração é a·.mais ten1ve das Superior dos Domi'licanos em ~,- · · · ' ' na sala capitular da Càthedral, .. ,i, julh_o. ptadci no· mundo· ínté!I'o · b ·ci-eê,()ió 
iar.nas, que nós, .ca.tholicos, te- Uberaba, ora em São Paulo. intenso movimento missionario 
~.os á- nos.~a disposição, Por- d~senvo1'vido entre nós pelos fi- o Cabido Metropolitano de São A escolha recapiu sobre fS do .&r. Hitler, apenas 03 judeus., 
~nt,;,, Hitler ,agi ti com argucia i' 0 nome de S. Re,ma. baStan- lhos de s. Domingos. Paulo, para o fim de escolher os Revmos. Srs. J]onego D1·. Nico- continuari;in :monolh efat:,"s:· 1;;,Í 
~cta·deirame·nte diabolica, ao te conhecido pela act.~idade ope- O Revmo. Frei Alberto dirige sacerdotes que deverão acompa• lau Consentino, Economo Capitu- todos os gentios cahiria~ no) 
,;., .. "' ·enar O fechamento daquella. rosa e fecunda que vem 1:ealizan- tambem O Circulo Operaria de . lar, e _Monsenhoi· Dr. :Francisco vamente nas trev-a.s <la idolatrla,i. 
~ .u nhar o Exmo. Revmo. Sr. Viga- · · 
.:,na,nisação <la Acção C;!,tholica do ha varios ii:nnos x;o triangulo Oberaba, que tem registado os :Bastos, ::vigar_io da Cons,:iÚ1ção: Com que goSto t.~dam sorridO'i 
· . rio Capitular ao Concilio Nacio- An11az Catphaz e todo o S ' 11\,llemã. Quem ~ que, não sendo mineiro. mais auspiciosos progressos. Essa designação representa um ' y.., 
~~tolico, poderia suspeitar que Com os seus esforçol., a Igreja S. Rvma., que é um grande ===============- justo premio ao valor dos dois il- nhedrio <leicida, se tivess,•m fi""a 
F"' agremiação ele -pessoas, re- de S. Domlnlgos (Santi;ario regia- amigo e animador da imprensa da Redacção, Administração e lustres sacerdotes, emeritos cano- elo ª ante-visão ;prophetica dá: 
'F-,1was ,para a pratica. na vida catholica; foi recebido pelo Re- Officinas e manifestando sua ex- nistas e nomes bastante conheci- que, d 2ntro de XX secu!os, lbC'lt 
r~~rtor fosse perigosa para. a nal do Rosario), em Uberaba, dacto~-Chefe desta folha, percor- cel'lente e generosa impre.~~ão dos e admirwdos iJ.os . ·.catho)jcos appai•eceria um tal ,alJiado ! C"ni, 
.~Ql.J,14ade ~':. u~ 7:,;,;;no? tornou-se um templo grandioso, rendo. as à.iver~as dependencias . f:lo que _lll.e ~r~ ,d::._d~_,?.?.f!!.Yâ..r, p~li§!;1,a;''.Y"1t '.'( l~?.~c/~~ .~:} ,7,• ~ª!·>1 j • 
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O Ili Congresso Euc~aristico Nacional[ 
o Revmo. Pe,. Cícero Revoredo·transmitte "º LEGIO

NARIO suas Impressões acerca do grandioso 
acontecimento a realizar-se em Recife 

em Setembro vindouro Procissão :de Corpus Christf (() !Ü · ·congresso l!;úcharlstko 
'.Nacional a .realisar-se nM dii{~ 

:::s, 4, 5, 6 e 7 ,l,- Setembro p:-Ó·
;i,:imo futuro, eri1 Recife, vem 
<lespertando -remarcado ·interesse 

:<não .só nos .:melos catho!icos co
mo t,imbem em todo o Estádo. 

mo.vimentos que .qe apresentam ·m.J!,rlanos, arautos que silo d::t 
·Sob\vúidS aspectos <J.c con,ccn- ::f~),ça ca.tholica da mocidade 
trações, · Horas Santas, etc: -pa'.ulista/ darão um exemplo ma-

Ó ··Arcebispo 'de Olinda e Re- gniíico que ficará ine$qtr€'cido 
cife e -todo,q os .Bispos Sufraga- da ,gente pernambucana. 

Sendo cst e- o :a ssumpto -: mais 
palpitante do ·momento, n;lo he
sitou a reportagem do LEGIO
;NARIO em pôr-se ,e ,postos a 
IP,rocura de novas 1n fornu1çtws 
que vies8em sa.tisfazrr a lou, n
v~l curiosidade ele nossos lei'lo
:res. 

ncios têm encontrado a melhor .A: Peregrinação Pauli:Jta cres
ciiopera(:ão cm suo.s dioceses .pa- co sempré com novas inscr(o
·ra::que o IH Congresso Hlucha- ções, sendo q·ue o vapor "Pe
l'is'tico ,seja coro.ado <los má.is dro I" já está com a sua lota
abundantes fructos esplrituaes. çâo completa, pelo que a Com-

Para ·e s s e ifim ninguem 
mo.is •atitor.lsado que o He\'mo. 
'.:icero Revoreclo, ,pois tem sido 
Jm <los que mo.is têm trnba lha
do -nesse sentido. E' ,, lle chefe 
-e orientador elos .pe-r<>grinos pau
listas, tendo já tomo.elo varia c. 

,providencias ,ifim de que os 
·seus chefiados vt'nham a ser 

A cidade de Recife -vae ser missão Org·anisa.dora pede aos 
tr·ansformad·a em um Santuario interessados que envi,·m imm~
Eucharislico oncle rezaremos dia.tamente as sua3 adhesões :.o 
peh Rdigião e pela Po.tria. As I nov'.' plano de !otaç.'to ele outro 
numt'rosas peregrinac;ôcs dos I navio, nas mesmas condições 
Esta.elos estBJrão presentes, <'orno que as do ·:Pedro I". . j 
tambcm os peregrinos .paulistas Os .pe1•cgrmo~ do va.por "'.Pe
·sob -;i protecção de N. •S:• Ap- dro I" knh:1m n certeza ele que 
pa t"<'cida. viajarão com a 1nai.or con1ll"',o-

<·ercados 
<!ade. 

de- toda a co-rn .. mod1-

Antes da nossa partida, que didade. To,los os camaTofes são 
·SO dat•á :,. 9;8!39, iremos_ trazer 'CXtCl'nOS, a. .S\la tripl!lacão é 
<lo SanJ.Mli.rio ela Apparecida a constituida dê .pes~oas affa.vei,i 
J.mage..,_ Nossa Senhora, que e que se empenharão cm s,:,rvir 
fica.ni .. exposta em Sitb Paulo ;._ ;eos peregrinos rla melhor forma 
vencraçii.o publica dos fie.is que ;possivcl. Cap. Catramby, C'lva

lhciro culto, d!stincto, prestl-mo- l 

·so, é o commantiant" do vapor 
"Pedro I", que catá ·passan,Jo 
p<h' uma, rcmodektçií.o completa 

Assim -se expr·essou Sua Rc
i,erendlssima: 

··os Congresso2 Eucharistl
cos Nacionaes -constituem urr.a. 
·rnodaliclaelc segura de setdio na
·cionalismo em nossa epocha de 
'ideologias ,('Xtremadas da direi
ta ou de. •E·squcrda. 

quizc!"','In l'f~z1r .pelo:; que par
km, como ·pelos que ficam, to
tlos -<'ertamente integrados na 
celebração do III Congresso Êu
,:haristico, depois do qual ó nos
sa, intenção fa7,er no dia 8 tle 
SPtcmbro ·em Recife uma .pro
cissão, fina1isanclo com a doa
ção, á cictacle do R_ecifc', da .pie
dosa imagem, santificada .pelas 
orações dos peregrinos dur-antc 

, Xo Brasil, um Congrêsso 
Eucharistico Nacional, mesmo 
a1umanamente f:1lando, v a I e 
·ilnais do que qualquer ICgislaçfi.o a, .nossa viagem. 
llacionalisto. os· governos Ct'n- E' ,nossa intenção ainda 
· trai B cstaduaes têm "omnrc- doar u:n,. ·imagem de 'N".• S.• 
J-iendido essa . indlscuticla .r;ali- Appancicla, Padro·dra do Bra
dadc, emprestando todo O pl'<'S- sll, ás ·cidades de Victoria, Ba
tigio e auxilio que fôr neces- hia, M-aceió, na nossa rpassa
sario. gem _ por esses -po'l'tos d,o escll.Ja, 

Ninguem é e-o.paz de -prever para que se diffund.a cada vez 
a grancliosidacle do III Congres- :mais a devoçio ã Padroeira do 
-so Eucharistico Nacional. Ha Brasil .por todos os recantos da 
uma. sf'ri.c de circumstancias que_ 

1 

P_atrià. semp1•r· unida p1>la~ ben
f~zem indicar na cclebt'ação çaos da Virgem Apparec1cla. A 
desse Congresso Brasileiro um l esse respeito a Commissão Or

:-espectaculo <'m verdade surpre- .ganisador-a. d a Peregrinaçã.o 
'h{'ndente d,, vito.liqadc, ela Pa- Paulista está s_c communi_cando 
'trh una ·e indestructivel. com ,i,; -respectivas Autoridades 

Os Congri>ssos da Ba:hia cm Ecclcsiasticas .. 
1933 e de B!'llo Horizonte em - A FedE>ração MaTiana Femini-
1936 sHvirn.m de brilhante ,,-xem
j>lo par.a. maior estimulo de fu
turo. 

O l'nthusiasmo religioso .de 
Pernambuco sob a orientação 
criteriosa do.s varias Commis
sões do Secretariado Geral do 
III Oongresso Eucharistlco N"3.-
C!ional é outn. garantia cl<> me
lhor exíto. Em todas as paro
chias de Pernambuco está ha
vendo contl:rnadamentc MissõC's, 
Semanas Ett~hairisticas e outros 

11a, a quem cst;\, a ffecto .todo o 
trabalho ele organlse.çfw, atten
clC' diat'i:~,mente aos intC'ressados. 

E' de ,iustlça -salientar os 
mcr.:,cimcntos de cl. Dcdê Cor
VC'llo, prcRide11te ela F'ederação 
Mariana e, devido á, !lua capaci
<hdt, i11tellig-e11tc de trab·~lho, o 
luxuoso vnpor "Prr1ro I'" está 
já totalmente lotado.· '· 

Os marianos Inscrevam - se 
quanto antes na Pe1·egrihoção. 

Ao dPsccrmos cm Recife, os 

J\IODEI,O 5 R 31Z 
Ontl.ts lougas de 545 a 1. 740 K.C. 

(550 a 172 metros) 
Corrente alternada - 110/220 volts 

Superheterodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel reproclução de 
som por alt-0-faíante clétrotlihâmico de 5 ". Grandé alcance e 
seletividade em ondas longas. Sintonização automátk1;1, . trans
continental para 4 estações. Belíssimo movei moderno de Bakelite 

dra 31x20xlr, cms, 

J>eçà1rt dertto11strações sem compromisso pelo 
Phone: 4-4423 

·A. M ER I C O NICOLATTI 
18 - V1 Ramos de Azevedo 

A ,nossa ,·iagem õecorre1 .... ..,t 
dentro d:i, maior •regul·aridaclc, 
si Deus quizer, e o contracto que I 
a Commissão Organisadora t-ê·m l 
com o L!oycl Bra·silci:·o, es'tabc- , 
lccc qtrn chegaremos no <lia 2 de 
Setembro cm· Recife -donde rc-

~~i~:1:~,;:sd:opa:i:a:e:ein::::n: 1 

noss:3:- ,permanencia a bordo pa
-ra as refeições e o pernoite, ca
da um no seu 1·espectivo beli
che. 

COMO NOS ANNOS ANTERIORES, 
FOI REALIZADA COM GRANDE PO!\IPA 
E NUMEROSISSIMA CONCORRENCIA 
POPULAR A PROCISSÃO DE CORPUS 

CHRISTI. A PROCISSÃO PERCORREU 
AS PlUNCIPAES RUAS DO CENTRO DA 

CIDADE, SENIM> EN-OEIÜtA.bAl. COM A 
Ji;BNÇÃ.0 DO SANTISSDIO SACRAMEN
TO, NA PaA()A DA &E', DADA PELO 
EXMO, RVMO, SR. VI(UJUO CA:PITU-
J'ÁR, M0NSENJl0R>·. 1OÃ.6 BAPTISTA 
MARTINS LADEIRA. E -DE QUE O NOS
SO CLICH:Ê FOCALISA UM ASPECTO . . 

O horari.o da-s refeições será 
feito de accordo com as cerimo
nias -geraes do Congresso. Cada 
pereg,rino .paulistaJ·em um lugar 
numerado na.-praça ·das assem
bléas geraes. 'Em tempo oppor
tuno o cartão respectivo desse 

Os· ca1holicos do Rio vidoriosos sobre 
habil manobra dos inimigos da la.reia 

numero lhe ·será €ntregue. 

A Commissão Organisadora 
publica;i,á um .programma de 
passeios nos po1'tos ele escala pa
ra ori-E•ntar os peregrinos sem 

Vae ser reempossada a 1.a Administração 
. Sociedade Radio Vera - Cruz 

da· 

Após quatro annos de traba- ·1 Fklizmente, .para a Sociedade perda de tempo, como tambem 
a lista ,da.s igrejas, de monu- -lhos ardorosos fundou-se no Rio Radio yera-Oruz, para todos 0 .; 

mentos de ,a.rte com dados his- a Sociedade Radio Vc1'a-Cruz, catholicos e para o Brasil intei
torlcos, pl'CÇOs de automovels e .prlm2·ira ·radio-transmissora ca- ro, a decisào ela egregia ca.ma
a indicação <los bond€s a serem tholica do Brasil. -1·0. de Aggravos do Tribunal de 
tomados, -na.s cidàd•es po·r onde A ,primeira administração con- Ap.pellação, a 6 do corrente, e, 
.passarmos. A hospitalidade bi·a- tavá com os. nomes do Pe. Dr. o despacho do General Menclon
sileii•a é sempre proverbial, pe- El,pldio Cotias e dos Congrega- ça Lima, pne-claro Minist-ro tla 

10 que é facil .prever 08 mo- dcs · drs. PI-acido de Mel!o e Viação, 'ª 11 de Maio ·p .. p., vie
ml'ntos de sg.tisfacção que to- Adhemar Jobin. ,r.a.m acabar· -côm o illegül man
dos os peregrinos hão de sen- A assembléa de 5 de Abril de ,dato da directoria eleita pela 
tir, quando pisare,m em tenas 1938, ,por manobras de inimigos -assembléa ele 27 de Junho tlo 

Resolvida, que esta-;· -a qú'ei'.:: 
tão, vae ser re;empQ,Ssada. 11,f 
.primitiva directoria; a Sociecta.? 
de Radio Vera-Cruz voltará, 
portanto, •a.o .pie.no de realisa
ções, inter'rotnpido pelos inimi
gos da Igreja. E a -unica radio,. 
transmissora <\onstruida -por ca
tholicos brasilei·ros voltará ai 

servir ao bem publico, á vcrda•. 

die, á virtude, á Igreja: e a<i1, 

BrasH. brasil'eiras rtds ,:póitôs: de, cs'ca-la,• da Ig<,tjej;a,.; ,,.,çor;isegui.u, · ,.d<E:P,91",, ª·· -anl)p .-ni\ss9,,40." ;, ,.,, ,;,q ,1 : 1 
·primeira admi-nistração, a qÚal, ,, ,>•: ',n;li·,'. 

Recife ê a Veneza brasi- no entanto, continua até hoje, 
leira. A entrada do seu porto é judicta.lmente ;csponsavel pelo. 
apenas ·um)l• largá. abcrtu,·a na boB. ordem e conservuçào da 
mtt;ra.U,à natural o n<le os vaga- Sociedade. Na segunda asm·m
!hõé~ -ene,rmes s~ quebra.m fra-

Prelado de raça ·negra ... 
o sr. Hitler se doa bléa, de 27 ele Junho do anno 

Nomeado 
por 

mais um 
mais que 

gorosamcnte. Em nma das ex- passado, haviam sido já rcfun-
tremidades da en•,:,acla do por- Da Cidade do Vaticano, ínfor- tando os dois ultimos bispos ne• 

gros recentemente nomeados,.! 
que vem collocar-se na hierar•. 
-chia d·a Igreja. j 

diclos os estatutos, paro. se pre-
to ·('stá plantado na rocha O es- mam-nc1:s "'lle o MÓns. Íosé Pa-vilegiarem, com votos nas as- "' 
guio phnMl do Recife, -pisca nd0 yc, senegalez da Congregação 

1 d sembléas, apenas os subscripto-
~Jternacl:unento com o pharo •e elo Esp!rito Santo, foi nomeado res <lc um ,a ugmento <l,:, 300 con-
Ollnda. 'tos 110 capital, e assim, elege- Prefeito Apostolico <la. nova pre• 

o Recife vt&'to do mar à gran- 1'em novos di-rectores. feitura de Ziguinchor. Monse-
Isto .posto, verificamos qué:.1 

apesar do ra.cismo <lo sr. Hitler, 
a Igreja con'tlnua o seu caminhOl 

'c1ivino, demonstrando ·,mais uma.· 
v.cz que todos os homens são de. 

de dlsta,ncia parece uma gra 11cle I Contra tão habil manobro. dos nhor P-0.ye, que tém 34 annos de 
c\-<lacle taoustre ou melhor e~ifi- inimigos da Igreja, i·ecorreram I idade, foi ordenado sacerdo't,e em 
cada sobr-e as ondas do ma1. os catholicos do Rio, ao Tril,u- 1931, .pelo Arcebisp9 de Paris. 

Essa pers.pectlva é c_aract:n·is- na! -de Appellação e ao sr .. 111:i-1 Como vemos, é o terceiro 
tlca da V<ineza braslle1r.3.. nistro da. Viação. membro do clero africo.no, eon-

Igual natureza, •apesar das cO-. 
r"s e do,; paizes de origem. 

A' .propor<:âo que o viajor 
se approxima, novos ·panoramas 
da cidade e dos seus n rredore.'! 
vão ,se clesclobrand-o com encan
to p:3 ra o observador, 

A w·tusta. Olinda enfeitada 
dos coqueiros apresenta o casa
rio colonial na .paTte alta onde 
est,í, a lenelat·i.a. Sé dos tempos 
hollandezes com o trlsecular Se, 
min~rio ele Olinda, o ,:educando.
rio mais antigo do Brasil in
fante. 

Quantas outras igrej.1s !<.' mo
numentos da epocha dos hollo.n
clezes em Olinda. e Recife. Qúem 
rohc de Sã-O P<1ulo, não procu
,ra cidades modernas, mas que-r 
s,· embevecer nos documeutos 
,perennes da nossa nacionalida
de e que -são os marcos intan
gíveis dos no8sOa heróes, os 
quaes nos legaram e., inteh·eza. 
da Fé e a integridade das in
commensuraveis costas brasi
leiras." 

Dr. DurvaJ Prado 
Ocullata 

R. Sen. P. Egyd1o, .\5 - S. 
513114 - 14 a 17 horas 

t'elephone 2-7313 

Rs. 500: 000 S 000 
E' A IMPORTANCIA QUE PO.DERA SER SUA NO 

DIA 30 DE JUNHO PROXIMO, COMPRANDO 

Apoiices Populares Paulistas 
DO VALOR DE 200$000, ISENTAS DE IMPOSTOS ESTADUAES, COM 

SORTEIOS DE 3 EM 3 MEZES 

Em Março, Junho e Setembro Em Dezembro 
1 premio de . . . . . . . 500 :000$000 
1 premio de . . . . . . . 50 :000$000 
1 premio de . . . . . . . 10:000$000 

1 premio de . . . . . . . 1. 000 :000$000 
1 premio de . . . . . . . 100 :000$000 
1 premio de . . . . . . . .20 :000$000 
3 premios de 10 :000$ 30 :000$000 

40 premi os de 1 :000$ 40 :000$000 50 premios qe 1 :000$ 50 :000$000 

AMORTIZAÇõES SEMESTRAES NO PRAZO DE 
40 ANNOS ~ JUROS PAGOS SEMESTRALMENTE 

A' VENDA NOS PRINClPAES BANCOS 
DA CAPITAL E DO INTERIOR . 



D1~curso do Santo Padre:, 
d:S ~tifetméiras catholicaS 

'••.G 

4'tundação ele um cu•rso de 
enfer.ma.geni, annexo á Faculdaa 
de Paulis'ta de Medicina., supe
iriol.'llllente dirigido p-elas kinãs 
Missionar.iia,s de São Francisco, 
veiu abr4· para a dedicação d.os 
eleitos d·a Acção Catholica, um 
enor.me ce,m,po de activi<iade, 
qua.l seja o das. rel'a.ções entre 
os cuida.dos ,phylSicos ,e espiri
tuaes, que. s.e devem dispensar 
aos ,enf-ermoa. 

A propos!to deste now curso, 
em. tão bôa hora 1niciado, jul
gaahos conveniente transcrever 
trechos de um di-scurso de Sua 
Santidade o P.aq)a Pio XII, di· 
ir.igido,. â.s 1enfermeiras . -ca:tholi-. 
cas. 

"Nós vos df.remos, [>Ois, o que 
collooa,es em nossos corações e 
em ·nossos Jabios. 

Pod,emos · depois de ter, ouvido 
e seguido o que e..ca.baram de 
n<>8 ler em vosso nOl!ll!e, :pode
anos <tranqui!Usar-vos dizendo 
uma. ~v.ra.. "Sêde <Sempre 
ma.is, sempre melhor o que vos 
!Pl'Opuzestes ser" - ,e -eis a:hi a 
noasa. djq,ecção. QU!eireis ser sem
a,re; cada. vez mefüores :na vos
sa ;pro.fissão, essa nobre e san
ta· ,profissão de enf.ermeira. 

Qu,ereiS vo.s a.uxilia,r (Pe~a, a,c.· 
ção, pelo trabalho, 4J1ela prece, 
~ela f.il1al adhesão á hierarchia, 
â. Santa Sé, ao Vigarlo de 
Chrl-sto, aos vossos Bispos, Que
reis ·eempoo mads reforçar tossa. 

-oÉga:nisação <e aperfeiçoo,1-a mais 
appropriadamente ás nec~sida. 
des do. imo.mento. Dizemos, ,ca
,ra.s filhas, ,que lestes ~ :nosso 
~ração e em nosso p·ensamen
ltô: (i isto exiaotamei1,t,e o que 
desejamos, dsto que nós quere
mos, :Isto que vos recommenda
anos. 

se só d<:i ench-el-os icl·e espírito 
sobrenxtura.1; christão, de fazel
os portadores de ,espiritu:alidadc 
e .e;obi-enaturalidade. A lei é sem
ipre a .mesma; indefectivel; não 
podemos jamàis dar aos outros 
aquillo. que não ,possuimos, é d(t 
mefüda do nossa riquoza que d:e
pende :a .abundancia. dos nossos 
-benefícios áquelles que nos :pro
curam. 

Ora, é ,esse prc,cise.mente, lesse 
thesouro de espiritualidade, de 
<Sobrenatural, que vossa Assis
tencia qu-er ,trazer aos enf:er
mos. • 

Quereis· tambem o ireconforto 
me:terial, -cot1poral: ia,ss1m fez o 
:pl'oprio Nosso Senhor Jesus 
Christo: i·ecommendou aos seus 
aposto los: "Ide e leva;e por 'toda 
par.te o bem ·estar; Jevae a sau
de ao ,cor,po, mas sobretudo e 
antes de tudo, leva-e a salvação 
ás a1ma-s." A vida do ,corpo, 
sim, mas am<la e infinitamente 
-mais, a. vida iespi-rltual que ve.e 
directamente á a'l!n;a,, :és'ta alma 
da qual o 'J)roprio corpo toma 
seu verdadeiro ~or. 

Equiva.le isto a dizer: .e;êde o 
que sois, .e;êde-o sempre, .e;em
pre ma·is, se,mpre melhor. Eis 
ahi uma missão não só permit-

.·tlda como obrigatoria. Tende 
est:a missão, essa nobre, gran
de, ·santa- missão de .enfermeira, 
missão de ser sempve mais, sem
pre <melhor, <religiosas, christãs. 
Eis ·a grandeza á qual tendes não 
.sómetite o direito, mas· o dever 
de aspirar de !toda a vossa al
m,,a. ,e de todo o vosso coração." 

p:t·h, voz do. vo:sso ~iH·erp1:1;1te, na 
,união de ipreces, de :pensamen
tos, de obras, de a;c,ção e adhé
são filial á ea;nte, I~eja. •e á. hie
racllia. E; o. verdade ...e'.. para 
volt·ar !ao nosso 1. 0 ,pensamt,nto, 
que só na Igreja e somente :na 
Igreja, -enconti"<l.!'eis caras f.1. 
.Jh0os, como achast·es a.H, hoje, 
<por uma feliz experiencia :pes
soal, .tudo q-ue vos é necessario 
<porque <a Igreja é a deposita
.ria <de todo thesouro de espiri
tualidade; de ,sobrenaturo.l, de 
que a dmmanidade 1>recisa tan
to. E' ia. Igreja que ~nhlece e 
mantetn :no mundo o es;plrito de 
Chris'to, o verdad-eko espirito do 
christianismo, é ,preciso· não es
quecermos este pe-nsamento tão 
b:t:!lo e tão consolador. Este. 
Igreja que vive em :nós e da 
qual vivemos, ê a mesma que 
em suas primícias viveu nos 
apostolos ·e na ,pesso:a, do pro
!l)rio Jesus Christo. E eis a 1.• 
Igreja. E semp11e a mesma que 
-se desenvolv-e ·e diffunde, me.s 
llla. runidad·e <do seu sobrenatural, 
:na unidade da obra dndeatnwti
vel ,cl;a, mão e do coração de 
Deus. Póde-se dizer ainda, e 
devemos dizer, que a Igreja, es· 
ta. Igreja, viu Nosso Senhor. El
la. 111ão O conserva .somente in
visivel :no Se.n'ti.ssi:mo Sacra
mento: ella O viu. A Igreja vi
v.eu com Nosso Senhor, com os 
apostolos, -como os apostolos. El
~a O ouviu, e!la O ,seguiu, tirou 
de seu <:oração e de ,seus la
bios divi-nos, -directa,mente, tudo 
que devia ,levar e conservar ao 
:mundo 1e á ihuma.nidade. Eis, 
caras ifilhas, um .pensamento 
que deve sempre nos acom,pa
:nh:a.r, para nos mostrar sempre 

com toda a. ·eviden,c!a possível 
que.l é o -caminho a ti'ilhar, on

de o Mestre a .consulta,r, onde os 
conselhos e direcção a seguir: i 

:na santa Igreja.• i 

1) TUDO BOM E t0DO, NOVO 

2) PREÇO~ ,REDUZI Do,·} ,_l)E FACTO! 

3) l»AGAMENTO Ã VISTA ,OU EM 
PRESTAÇÕES PELO CREDIARIO 

Primeiro, ,continua-e a. luota 
:contra o ;paganismo, ,cont,ra o 
'materialismo, porque, hem sa
bel-s, é por este.s meios que, pa
ire. tudo, resumi-r em uma IJ)'.ala
vro.; - querem laicizar no peior 
sentido da palavra., triste pala
VM verdadetro.mente, qu:e já 
tem infelizmente uma inter:pre
itação inevita.vel, este laicismo é 
equivalent1e á deschristianisa
ção - expulsar Christo· do Jei· 
to dos doentes, <:la ,cabeceira dos 
que soffrem, l!J.Íle que veio tra
zer o consolo a todos os .soffri
m-entos, Elle qwe tudo quiz sof
frer, ,para rprimeiro, :a,ntes de tu
do e principa1mente, consolar e 
confortar os que soffrem. 

"Já dissemos, e ,mais de uma 
vez, podemos repetir-vos e.inda, 
que é -esta Nossa ambição ,pa· 
terna!. Nunca ficamos ,mais or
gulhosos que de termos filhos ie 
f,ilhas que dão ao seu <titulo de 
chrlstãos, religiosos, esta honra 
de ser excellentes nas suas pro
fissões, ,nas ,suas o.ccupações so
ciaies. Dissemos um dia deante 
de uma multidão quasi tão 
grande quanto ,a · vossa, uma 
multidão de "tranvierl": "nossa 
ambição, a ambição do Papa é 
que -seja:es os primeiros "tran
vieri" de Roma". Critica -Cinematographica da A. -J. e. 

I . ., , .: , . ,,-,; ·. . .. 
i!lfllLlll!a.i> .t'ROIIIBIDA. 1 

Cava,s filhas, ·:,nossa ambição é 
'u-ma. ambição,' .. mais •elevada, 
mais doce quando vos dizemos: 
:nossa ambição é que ·seja1es, vós 
o todas aquellas que trabalha,m 
comvosco e no vosso -campo, as 
mais babeis e dignas enfermei
Tas". 

(da ([IIetro Goldwyn 1\Iayer, com 
Joan Crawford, Melvyn Dou

Orientação moral dos espectaculos 
ARTISTAS EM: FOLIA - Ae~ 

ceita.vel pela "Legião da Decen.; 
!Cia". 

·Quereis antes d·e tudo ,conti
lll\la.r -sempre melhor o comba
te ao materialismo e ao paga-
111lsmo que nos ameaçam em to
do. parte. E já não -estamos nas 
simples ameaças. Gri\,ndes .de
sas'treit)já .. <S:e .p~~ 
sentidc;'. ·· ' · · · ' 

Eis a.inda uma :fodicação pre
ciosa, uma indfcaçãó- superflua, 
para vós religiosas, esposas de 
Christo bemdito, pata · vós fer
vorosas christãs e 'tã.o . fervoro
sas catholi-o.as, como já indica o 
,emprego que fazeis de vossa vi
da, - na assi-stencia ao soffredo
:res e aos enfer:mos, 

'O paganismo e o materialis
mo querem penetrar em toda 
parte: por dsso · vos digo que de
veis ser antJes de· tudo e sobre
tudo, e.. todo custo, . .611eias desse 
espirito de espirituàli-dade e âe 
chrlsti-anismo, de · sobrenatural 
chrlstãó. 

Eis a. prlme!-ra · cousa a fazer, 
eis ia ~rimei<ra necessi<lade. De-
1réis eori:espond·er áquillo que o 
pr.oprio DeÚ_!!, o Divjno Redem
pfor, fez quando pensou em en
viir .seus rup6stolos ao/ mundo 
para trazer · o thesouro de sua 
doutrina, die seus ex:emplos e de 
suas consolações. Q-ue fêz El
te? Ant.es de tudo, preoccupou• 

glas, Robert Yonnp.; e .M:arga:ret deseja grande ;publicidade. To-

"Conheceis tambem a,s diffi. 
culdadcs ,moraes do •vosso tra
balho: vós as •conheceis demais, 
graças precisamente a esse pa

Sullavan). 

Mostra o fi.lme os .m:ales que 
•pódem advir de ,casamento:; fei• 
tos d·e :ma.neiro. irrefflectida. São 
desaprováveis 'Uma ameaça de 
divorcio e uma :tentativ,a de sui-

ganismo, a este materie.lismo, cidio, que, no ,c,nredo, ajudam 

eras as scenas -s:lo apre,;;;n tadas 
com o fito de fazer rir. São in
oftie.nsivas, ,sendo, :portanto, ac
cessiveis a qualquer .publi<:o. 

Cotação: - Acceitavel. 

JERICO• 

que tudo querem ·invadir, que de •maneira í)OSitiva a soluç_ã5>, . ~filme, inglcz,. cor,~ Paul R<>-
• ,df}:ôda.,p~~fqfi%tê-iµ@:~~\.1;1Í\Íiif' i~':iptôl:llemd !creado. Consicl,'era,n- . ..,~ ·b!ls~n-. e,,ll.enry. Wilé!Í>xon) ,,:.;;. 
a Christo, que ·af:astam o Chris- do em conjuncto, diremos que o 
tão para ver ·somente o homem, filme ,póde ser visto ;por ,pes
a ,pura ·e simples humanidade, ·sôas de c·riterio formado. 
esta pobre humanidade, tão po-. Cotação: - Restricto. 
-bre, tão pobl".C que Deus -se com
,padeceu de!la ·até dar-se por seu 
amor, até morrer para ,resusci
tal-a, a,fi-m de fazer reviver 
nella estes thesouros d:e que tão 
-rica quando ,sahiu das mãos do 
Creador, ·esta :pobre n•atureza 
hu,ma,na. outrora tiio ,rica' o de
,pois cahida -em tal pobreza, em 
'tal <miseria. 

Só· queorem ver justa,mente o 
homem ·para, substitufr o chris
tão, cquiY.ale·,i-sto a dizer que o 
homem deve substituir ·O pro• 
iprio Deus. 

O apostolo fala de ",provoca
ção de' caridade''. E' 'Uma :pala
vra ',magniflrca. Tende entre vós 
uma. santa 1emu~ação - provo
ca.e-vos .mutuamente ,para -cou
·sas mais iperfeltas, ,sempre anais 
segundo o coração de Deus, :po· 
irém :na runião, -e na união, pre
cisa,mente como nos dissestes 

A PATRULHA DA 
MADltUGADA 

(<la, \Varner, com Erro! Flynn e 
Basli Rathbonc) 

E' uma nov,a, a:pres•rnt~ção <le 
'llm antigo enredo já trazido ao 
cinema. Trata-se das proezas 
aviatorias em iplena gue:,ra, exe
.cuvadas pelos aviadores de uma 
1patrulha. Resalta :púticular-
0mente os ho!'rores e a deshu
·,manidade de. guerra, bem como 
,a rigidez das ordens militares, 
deiX!a.n-do muitas vezes de olhar 
o lado humano dos que com
,põem a frente de -combat<e. Pe
cras acenas de guerra., de gran
de emotividade, :não convém o 
filme a ·cri-anças e mesmo ás 
pessôas facilmente impressionra
veis. 

Cotação: - Acceltavel pa.ra 
adultos. 

E' um filme feito para a apre
,sentação do grande ba-rytono 
neg1·0, sendo o enredo :relegado 
a -pM.no secunda.rio. Um pequ'e
no romance, é correcto. 

Cotação: - Acccit:wcl. 

ERROS DA JUVE~TUDE 

(Da, IU{O, com ·rrcston :Fostcr 
e Tony l\lartin) 

Tem (POr ambiento uma. peni
.tenciaria, ,porém esta é apre
-sentada -sob um -prisma de co
media. A :pa:rte romantica des
,e,nvolve-se normalmente, porém 
algumas scenas inconvenientes 
obrigG,m a vecl·ar o filme a me
nores. 

Cotação: - Acceltavel para 
adultos. 

ESPOSA, MARIDO E AMIGA 

(ela 20th. Centur-y 'F'ox, com Lo
retta Young e ,varner Baxter) 

lndicadot Commercial CUPIDO· :f; DE CIRCO 

(ela J\Ietro Gol<lwyn l\layel', com 
Robert Young e Ann Sothern) 

Marido e mulhet1 ~uito se es
timavam, mas viviarn di-scutin
do. E o filme vae tendo um des
te,nrolar agita.do, cheio >de situa
ções ,comicas, Alguns senões, 
como separação dos conjug-es, 
allusões a divorcio e infidelida
des conjugaes, ,rnsultarão inof
fensivos aos adultos acostuma
dos aos espectaculos. o 

ACCESSOR10S 
pJ automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
Importação Dlreeta 

ISNARD & . ÇIA. 

AVIAMENTOS' 
PI alfaiates 

ISOCE OOMl'L&ro 
C.11111He.m a 

CASA ALBERTO 
-~ a. ~·Ji/lJ,Jt, 

BICYCLETAS 
'l'ODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISNARD & CIA. 

, BRlNS 
SORTIMJ!lNTO'. .. V~IADISSl!IO 
' · l,:nporlaçio l)ire-eta 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

CASIMIRAS. 
Alll'Ora - Prlntex - PirUal>a 

Nac1onaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

~o s, ;BEN".:l'.O N,0 ·.,ia 

Comedia que toma poi· thema 
um a·ssumpto·serio: o casamen
to. Este acto tão solemne, é 
apresentado ,sem o <devido res
,peito, com aHusões a divorcios 
,e novas -nu.pci1a,s. Os adultos, 
acostumados aos -espectaculos, 
sàberão julgal-o. 

-Cotação: Acceitavel · pa;ra 
adultos. 

TOURN~E DE ANNABEL 

(da RKO, eom Jack Oakie e 
LUcillo Ball) 

.Vma. a;r,~is~a.- de .cinema. ;~ue 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

.TRES 1\IENIN AS EN DIA. 
BRADAS 

(da Universal, com Deana Dur
bln, Nan Gr~y e Helen Parrish) 

A vida àe uma familia <la al
ta roda ,social norte-americana 
nos .é mos~rada. .~ui~n·t.e a. .se.~ 

quencia <lesta :pol!icula. E' di
gna de nncnçf;.o ,a forte critica. 
contida :no seu enredo, -d.i-rigida 
,contra. o·s w,a.es, dnf:el.izrmm.te nu
.merosos, que ipor causa de uma 
vid-a. social "brHhante" olvidam 
a gravtsslma obrigação de guiar 
.os <passos -inexperientes dos fi
lhos. Excluindo-se a,lgum:a.s sce
nas de desintelligencia ·entre ir
•mãs, na.da, -observamos. de ;repro
vavel neste filme. 

Cotação: - Accel~a.veI, 

R-ENDE-TE DRUMOND 

(ela Paramount, com· Heather 
Angcl e John Ilowal'd) 

Um ,scientista -descobre um ap
·parelho que ,emittie, ,raios á dis
tancia, detonando· todo .e qual
quer :explosivo. M)ajs tarde o 
-sabio apparece morto •e o seu 
apparelho não é mais ·encontra
do. E~ ,sobre ,est>e -mysterio que 
gira todo o enredo <leste filme. 
Como quasi 'toda pel!lcula poli
cial, tem alguma:s .Juctas, ma:s 
não chegam a prejudicar. Póde 
-ser visto ,por -todos. 

Cotação: - Acceltavel. 

FIL'll'rns QUE SERÃO APREi 
CIADOS NA PROXIMA . 

SEMANA 

El'll QUE DIA voei:: NAs'.:'.} 
CEU Acceitavel pela "A. 
União" e "Legião <la Decencia". 

ONDE ESTÁS I!'ELICIDADJ<! 
- Bom para adultos ipelo Secre ... 
,ta;riado ~acionaJ :do Cine~. 

DUAS VIDAS - Acceltayel 
para adultos pela "Legiãp Õ.!ti 
Dé'cencia:o. 

O ROMANCE DE UM:. 'TBA:•· 
PACEIRO Máu !Pela. "~ 
União" do Rio <le Janeiro. 

CAN,ÇÃO DO Al\IOR - Aê•' 
celtavel ,pela "Legião da Deceu., 
,eia". 

Nota: ATTITUDE DIGNIFr-· 
CANTE - Abrimos exce.pçãOI · 
:nesta folha d,e, criticas <le cine• 
.mas, ,para trazer 1ai ;publico uma. 
attitude dignificante, ,tomada 
ipelas associações religiosas e: 
povo ,ca'tholico do bairro do Y.pi~' 
,ranga, nesta Capital. Estandd 
annunciado num -dos cinemas-, 
do batrro um filme :inteiramen-! 

OUTROS Jl'ILl\IES EM EXHI- >te immoral, ,logo foi iniciado unt' 
BIÇAO movimento de :pro!Jesto, que cuJ.1 

minou com o ,pedido ao Chef~ 
de Policia. Vendo este que a,' 

TOM SA WYER, DETECTIVE_. -'grande; maioria dos mora.doreJ 
- Acceitavel <pela·· ''.Legi(i,o de.· <1;:1.gt1elle populoso bairro ;era e.a,.· 

Decenci!a." • , . thoíica, -e ,estava ,em desac-cord<i 

J,'AliEJANDO A CAÇA 
' -co.m a natur'eza do filme, .r.esoi.;1 

<veu v,edar a sua exhibição·. pâ::,;j 
<ràbens aos reatholicos do Yp1:•:1 
,ranga, cuja a:ttitude <desassom.i) 
brada deve servir de e:itémplo' 

Aêceita.vel :par.a. adultos pela Le
gião . da Decencia". 

o GRITO DO YUKON - Ac- ipa.re. todos nós, quando té<stivet.i: 
ceitavel -para adultos ;pela "Le
gião da Decencia". 

,mos ,diante <le f.actos semelha.n.:P 
t,es. 

', 

Alfaiataria. lngleza 
licceltamos FEITIO de temos, trajes de rJaor 

e tallleur. 
PREÇOS SEM CONCUltRENCIA 

Grande sortimento de casemiras naclonae1 • 
estrangeiras .. 

. , 
Rua Benjamin Constantt, 159-l~.t 

TELEPBONE: 1•11976 ' 

~~~ 
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lasclmento de S. · João Ba,tlsta E v A N"G E L H ~ 

24DEJUNH~)t 
Publicanos~ e Phari.se.us 

Em Ilê'tO'tr, lÍà8 lliiltl.tàffllãs dá é d_eante. de D. ~l;W.· .• ·E.· ll. e. é q1,1e mê::,-:e: ZÓ:·@~ri~'.~ 'en{tcí:u. o 
0

aMcµi- Encanta neste Evái1- . DOMINGO INFR.&.. OffA V.ã DO lf, C'.. lJt; a,;:s.~, 
'•Judéa, oito milbM além de Jeru- manda trazer-te esta fe1Jz .nova. ctU§~ gelho a _attitude com-
mlem, viv.la um casal - Za.cha- Porém, como,n&,o\d-estit>credito , ' paas!va. do Mestrs 

·ria.S e ls:BbeI. Ambos eram justos a estas·_minh~_;·i~~a,vr~s. fic_arás / • • 11 \. 
dhmte do Senb(Jr. Não tinham fi- mudo até o dta/é~t,' qu,e tudo is- ,: com os peccadm-es 
lhos, o que riiuito os a.(fllgia e tó se cuml)i'ir,,, Fora,. o povo se . 'I'á'i:la a; jüven~ude Pll,&SllU Su,o .que deile se acercá
~ 1ã. edosos. zacha.ria.s, que adniirav:t da longa démora que João. B.1!,ptista no ,di:ooi'to, traja,.11'... vam. Recebia--os em 
era sac:erdot.e, um dia. que_ · esta- zachari.as levava no sanctuaiio. do-se éófu pelles i:ie'came_ uo; cm-· . · -- · · .. , , palestra e mesmo sen-
va ~ nas suas funcções Áfinal sahiu, }'!õrém, .· sj!m póder giµdo os rins é<im cintti+a_ ·_. · de C<!U· 

.. ~~ ~-' tava-se á sua mesa. :no feml1k> de Jetmjà.Iem, entrou fallar. Por signaes deµ, a com.:. ro, e só se ali~n .... va de g"l'\~-
no santutrio pam. accender o in- prehende.r c:{Ue .tlver .. i!, ·wna V~. nhotos __ .e m~l silvestrE:. Sua vi~a I_Co~ sab.edoria e bon
censo, emquanto o J>O'VO orava no Acabados os dias de. ~u serviço, era uma_ vida ~ oração e peru- dade percebia a mi
adro. Appareceu-ihe, então, á. foi-~ p'á,ra, sua ·casa, é, ~!ld? que tencia, que me~u de No~ Se- ~i;ia e abjecção em 
. direita do altá:r dos perfumes, o anJo preàiSl!er;l, se eumpriu ao nhor o ~u. maior elogw.: ' Que_ . :. . . 1 
'.um anjo. Za.charfa,s ffoou a.tto- pé da Jettfü. . . sahistés .à vêr no d~rto? per;,; que Jaziam e~ pa.
nito. ó anjo, porém, disse.,.ih:e: ~Is mezes dePo~ o mesmo an- guntoti Jesus ãftürbâs. Uma can- bnJS a!lnas, a espera 
"Não flemas, Zacbaris.s, porque jo commu,llltl4V8. á .• Sa.nt!sslrila. riá. agitadà pelo vento? M~s q~e do carinho de um ho
.Deus ouviu tua oração. Tua mu- Virgeµi q'Üe. Ellit, h11,~ sido es- sa.histes a vêr? Um homem mol- mem de Deus para 
lher t,e dará. '!!m.. fi1ho, a quem colhida para ser Mãe de Nôl!lso !emente vestido? Els os que se . ·, · · - surgirem_ · do .· seu es-da.rás o nome de João. Grande Senhor Jesu11. Cbristo, e dava- vestem com vestes macias, estão 

. f;e.rá tua alegria e muitos rego- lhe noticia d.O ~Ue ac<ÍnteceÍ'à a nos palac!os dos reis. Mas que ta.do Ia.stima~e1. E 
sijar-se-hão pelo seu naseimen- Zacharias e Isabel que eram seus sahistes a vêr? Um' propheta? não lhes negou o 
t.o, porque ellé será grande dlan- prtmos. Nossa Senhora imme- Sim, vos digo, ê mais que um Salvador a ternura 

;t,e do Senhor. Não beberá vinho, diatamente se PP,Z a caminho pa. ~ropheta. Porque este é aquelle que com razão delle 
nem bebida alguma fermenta.da, ra vlsitat~os e· J)Br uma graça ex- do <;tual está escripto: Eis que 
e Berá cheio do Ilrspitito santo. 1jlmordinariá,,. assl111 que Nossa se- eu envio meu an~o adiante de ti, esperavam. Com es
Reconduzirá os fllhos de Iste.el inhora saudou a sua_ prima, foi que preparará teu caminho. E sa caridade benigna 

São L11C31ii, X~~ 1'.-lQ .f 
N4taelle femPo ~~-se .ae Jdus pulá-.

canos e pecmd'm:es pa,ia. oa-m-o. E murmuravam 
os phariseus e · Ell,-:w~ ~da: Este recebe os 
peccadores e come- c::á ell'll:ii. J-._, emãa,, Giffillt-· 
lhes esta parabola: - QJia.a • fromem entre vós 
qur.- tendG e.em ovellias, :ia: pttti'er uma dellas, 1!llã!J· 
deb.a as noventa e nove no deserto;, e ri-o t°'.l!I'! !,TO
curar aquella' que perdw, atê encontrai-a? E. en
contrando-a, não, a -colloca sobre os hombros <'lDl1 

alegria, e voltando para. casa, não reune os amigos 
e vizinhos dizendo: Alegrae-vos colllDligo porque 
achei a ovelha ·perdida? - Digo-vos que :?!siin.. ha
vará mais alegria no céu J!Or um peccador que íi-· 
zer penitenc~. do que por noventa e n11v~ _.jus~ 
qu.e niÍ;(> ne~ita.m ful penitencia. - On qml seri, 
a mulhe1· que possuindo dez drachmas, si perd~ 
uma não accende a Iampada, " não Wlil'lll> a câ..iíi, · 
e não procura com diligencia até eJWlffltra.r- : drall).'t
ma perdida? - E ao encontrai-a rdlne as. &miil'as 
e vizinhas e diz~ Alegrae-vos commig-o, porque e11-
contrei a drachma perdida. - Assim vos digo,. ha
verá alegria entre os anjos de Deus por mn peccador
que fizer penitenci~ 

=~=~ 
~ç~~ 
ni-,,~~ll.llSi'v.a;,_p,._ 
denfiêi/·:sua-v.e, ~·
p.ra;, com tlS"· ~-J 

~ ,'l t'•i 
11:d~s a.rre~os: 

dos. seus ~(· 

'orr sequibsos de ~ 
da4e e ~mmlím- d~, 

crrergias para c~ 
ce;;:em • b!W:l e pz,a;• 
tlcarem a vir.lJµde;, 
~<eaus f<Ji &e utnll! ru-i 
d'eze. im~fa:cavel ~om;· 
os phll,$eus e esdi'ii;.;/ 
bas, qire hyp!Ocritll, ... , 
mente, f,ingjncfô' ~á:n ... 
tida.de, e bóa.s inten .. 
ções. pretendiam anu-

em grande numero para reu São João BaptJ.ijta santificado, eu vos declaro: Que entre os nas- e suave innundou o Mestre o céu de alegria pc10s 
· Deus. Elle proprio o precederá. antes mesmo de nascer. cidos de mulher, não ha maior peccadores convertidos. 

Iar sua obra e:vAn
gel!zadora. Com estes uão usou o Mestre de-- p&
ciencia e condescendencia; sinão que denunciou.: 
com palavras candentes suas intenç:6$ m'aJ!'Y.Q•~ 

fas e a hypocrisia com que se acobertav.alll'. 

em espirito e com o poder de No dia da circumcisão de São propheta que João Baptista". 
Elias, afim de preparar ao Senhor João Baptista, cjisçutiam os pa- Tendo trinta annos de edade, 

,_wn povo perfeito." rentes o nQme que devi.a. ser eia- São João Baptista percorreu, por 
lo Zachar!as disse ao anjo: "<:o- do á ôreença, fhs!1<tmdc;, Isabel ordem divina, toda a região do 
lllt.) saberei com certeza que isto para que se chamasse João. za- Jordão, pregando o Baptismo da 

:vae· se dar? Já estou velho e mi- charlas então, p°e'rguntado, pe<liu penitencia para a remissão dos 
! nhà- mulher vae adeantada em unta taboinha. ne:Jla escrevendo: peccados. 

; .... 
t\ssini não entendiam os Phàriseus e Escribas, · 

em quem a attitude do Salvador causava estu-
por e indignação. E' que sua justiça - commen-
ta S. Gregorio - e.ra falsa e por isso altiva e :a~,s." Respondeu-lhe o anj{): "João é seu nome/' -No mesmo Grandes turbas vinham se ba

',"'Eu sou Gabriel e meu lugar instante desatou-se-lhe _a lingua pt!zar no Jordão, e confessavam 
'~; . . . . . . . - a elle seus peccados, e os San- orgulhosa. Intolerantes com as fraquezas huma-
•• ,IIIIIIIIJ~il9ii'Jfl~~[ll!l!lltllfllllll!flll1!1!1! tos Evangelhos relatam os con- nas, desprezavam aos mnJs, de. cuja miserla to-: 
• · · . . -m selhos por elle dado ás pessoas mavam cuidado de não se · contaminarem 
M R · - · s ª • ,_ Ili que O procuravam, faliam da Não é assim, à verdadé!ra justiça, a justiça.· 

•• emed!O .· (ie-ntil'i(O = :;;~:i:i;:ç~/;~~:t~!~o;e;:: do Mestre, que em tudo se guiava segundo as, 
• 

· ~ sus Chrlsto, que quiz ser bapti- vistas de Deus. Esta é benigna ainda. quando rc-

• 
Muitos são os rcmedlo:::· preceituar;los, em todos os i;] zad0 por elle; cimtam o testemu- prehende e castiga. Pois, jamais tem em vista 

• 
tempos, para o tratamentQ da SyphUi/;, M{:ilcstias da Jnra nho dado por elle de Jesus Chr!s- a humilhação do peccaiior, mas só a destrui1/ã~ 
Pelle e do Sangue, parént, óhtre to(X:)s os qu_e nestes l"-ll!J to, a sua coragem e f!rmeza 

• 11111 com que fÚstigava os erros cio do r>eccado para a resurreição do peniten~_. 
• . ultim.os. 50 an:r:os, têm vrovocado a attenç~ da Bcien- li ""'U tempo até 

O 
martyrio do glo-' 

eia, só q "GAtENOGAL" conserva ainda ·a stia re- l');;'l. ""' 

• . putação intangível. . = rioso Santo, sacrificado ás iras 
• · As virt'U<ies therapcuticas do ,, QAL~-OGAL" são i:mi de Herodiades, cujas ligações il-

i .constantemente ali~tàtl'as pe1Ç$ ma:!J; enifuentes me- lij . .,!licitas com He.·odes elle denun
dicos é por infinidade dê péssoas que,. com a sua a claya. 

• actuação rapida e ~ergica, sa1vàtam as su_as vidjs D São Joãq. l'AP,tjsta é excepção 
• preciosas. O ".GALE'NOGAL" tem ll.pre.sêntadq sem- i1 á regi·a· invarllifé! da Igreja de 

... ) 
Não se leve, no emtanto, esta mlsericot'dia ào 

ponto de se fecharem os olhos á mallcia e aos 
ardis dos máus, empenhados na destruição da 

* "' • 

Esta casta tem os seus sttClreSSorcs, e são os;:n1al~1 

insidiosos inimigos da Igreja e dl) suas. empre, ... ' 
za11. '. Geralmente fazem dec:lamaçfil) de sue · ad.~ 
ruiração pelo evangelho (livro de cabeceira)',, ás

vezes por alguns padres - algumas excepç_õe:r 
- mas na sinceridade (sic) de. seu coração nãtt, 
podem reconhecer a esposa d!Tecta de Cllti.sto-.,; 
e têm necessidade de fazer umas tantas. restrfo..:.' 
ções á palavra de Deus. - !';ão ha maior mar. 
para a. Igreja _do (!Ue confiar em convicções, fun-:' 
dadas nestas poucas e eternas (pois não. · ~ão,: 
passo a frente) sympathias. A acção desws: ele~; 
mentos - sempre muito . actlvos - gera umàl;:' 
confUsão entre os fieis com grande: entibiàlp.~~~-
to na fé e no fervor do apostolado. 

Peçamos ao Divino Mestre conserve na âU$'. 
Igreja a graça de discernir os peccador~ ~~~ 
pendidos da hypocrisia dos pharlseua. 

• pre os resu1tados mais efflcazes, mais seguros e ·mais I celebl'.~i_· os ~us Santos, não n9 
dia de· ·seu jjái;é\mento e sim. no 

• persistentes. ' . de su.a· rii.ôrte. A Igreja r""'nsi:. 

1 
A !oxmula do "GALI'~OGAL", na çpjni_ão dos l ....,v 

1 · · · ja-se··:<Jom a entrada no CéÍJ, cte; 
ma s rei)Uta<los syphiligraphos, sev,_dô, cçi,no é, '\>as!:)a- Bli . se_ ,u_ s rú_i..,:o._,, s ___ ,;,, __ -_.ile, ,.,;,1ª pratica_., h._e,.r. . 
da em prlneipfos scientificos, isenb de a'icool, cncon- ~, .. ,,~ 

• tra a à~ indicação positiva nas fórimi,.~ 'lnfeé!clo'sas róica elas VJKtudes, conse~* 
• mais complexas e graves, e d\Yi~,.á ~abia comb/na- lil j O .~C:rii.'io ijr,~~ettido pelei sêti 
• ção (\e elewentos vegetaes, ft!purado~ e tonicos; lfl l DiVlno-'.<lf1mdat:lor. 

APPARELHOS _CINEMATO.GRAPHICOS 

''CENTAURO', 
• não ataca o estomago, os intestinos, nem .. à outro qual- lffl São Jol1o Baptista, como se 
- quer cirgão. IJ viu;:· f'óf sintv,~f!J;:do antes níésm~,, 
li O "GAJ;.,ENOGAL" foi o UNICO que, na Grande m.t qe nas~er, graça,~ ~,..uma graça:< 
• ,_ singql~ que Deus lhe deu por · 
- Exposição Intcrnac!onal do Centenario, no Rio de liii!I intérn1eilio de NÓssa s_enhora, e, 
EI Janeitó, ~ 1922, foi classificado - PREPARADO lffll 
li SCIENTIFICO - e premindo com - DIPLOMA DE l&I a Igreja celebra o seu nascimen/ 
• HONRA - distincções essas que nenhum outro de- lll to, pois já na terra, São João" a purativo conseguiu. D Bijptista era santo e ganhara o.;: 
• O "GALENOGAL" - Suprema Creação da Me- 11/1 Céu. . 
• dicina - é formula do notavel medico inglez, cspe- D Pre.cursor de Nosso Senhor Je-

111 cialista em Syphilis, Dr. Frederico W. Romano, glo- li sus Christo, martyr da I[;Teja, o. 
mm maior dos Prophetas, é Sãç ,loão am ria do. Corpo :Medico, pelo caracter, pelo talento e ~ · .. 

, lloll l te · -liJ1 Ba1füstà um" $l<empló', .!l.''.tc-'1os. os· 
li) P:z° Iº::)!e ncia. L. D. N. s. -P.-N.º 963 l1fllii fieis, de energia, desl~soríi.'bro & 
B P = 1 coragem em cumprir a vontade· 
li ~ 1 de Deus e chamar as almas a 
eill&llllllllllllllllllUlrJIIIIJIJiJIIIIIIIDIIIB~ Nosso Senhor Jesus Cl!risto. 

A proroosito do, Conur~iio Internacional 
de Estudo e r,ro;,au1a·nda sobre o ser• 

vico social na· Amercca Latina 
Uma honrosa referencia á Escola de Serviço ~ 

Social em São Paulo , 
-reve larga repercussão lntcr

.naclona1 a sessão de estudos so
bre o Serviço Social na Ame
rica do Sul, realizada em Roma 
no dia 13 de abril, sob o patro
cinio da União Catholica-. Inter
nacional, de Serviço social. 

A ptoposito publica "EI Pue
blo" de Buenos Aires um rela
torio de representante argentino 
ao Congresso. 

'.11:ncontraram-se reunidos, sob 
a presldencia do Revmo. Pe. Al
ba S.J. ,(,mexicano), :representan
tes do Brasil, Argentina, Mexico, 

Chile, Colombia, Venezuela e ou
tros paizes americanos. 

Examinando os progressos do 
Serviço Social na America do 
Su:J, a autora asslgnala que os 

membros mais · importantes se 
encontram nos seguintes luga
tes: 

Na. Argentina desde 1933 foi 
nomeado -o secretariado Geral, -
ue Assistencia Social. 

O Centro mantem uma biblio~ 
liheca, um serviço de informa

&õ.e~. ~ -wp. purso clQ - i.emina.rio 

destinado a dar aos advogados, 
medicos e outros que se interés
sr,'ll um cuí·so -de conhecimen
'tOIS -racionaes .e praUcos sobre 
organização . social. 

Qua* ao ~rasn, a autora faz 
uma menção honrosa á Escola 
de Serviço Social de São Pau-
lo. · · 

Tal esco~ presta relevante au
xilio ao Serviço Social em estrl
cta collabor11,çãp com os varios 
sectores da Acçiio Catholica. 

No re1atorio é citada com re- 1 
levo D. Odila Castro Ferreira, 
primeira e actual directora ·da " 
escola. 1'1 

Na Amcrica do Sul o Chile 
apresenta tambem grande desen
volvimento, principalmente por 
possu;r a Universidade Catholi-· 
ca de Santiago. 

Além desses centros mais im
portantes, ·encontra.m-s·e escolas 
de Serviço Social no Perú, no 
Uruguay e na Colombia-

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Generos alimentícios, Vinhos, Frios, Fructas . .. 
Biscou tos 

EMPOllIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTÁ: 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCÊARIA 'AVENIDA 
AV. BRIG. I,,UIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja. 

Immacwa:.da Concei~ão) - PHONE 7-5453 
disti:lJmldores da 

1 
MANT]flGA '"BANDEIRANTE" 

(A nata das manteigas) 

,, , .e p) , .. Z o •--,. 

O APPARELHAMENTO PREFERJDO PELO MUNDO CATHOLICO, 

Appare1nos collocados nos segumtes mgares: 
. j:J:t"\.\, 

Co11egio Archidiocesano de Uberaba - Collegio Archidiocesano de Blumenau - Lyceu 
N.· S. Auxiliadora de Campinas - Gymnasio Diocesano Sta. Maria de Campinas - IgreJi · 
de Sta. Therezinha do Bosque da Saude-Capital - Igreja de Sto. Antonio do Pary Capital 
Congi:egação dos Revmos. Padres de N. s. de Sião-Capital. 

' o ·:o ~e: = ~ 
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PEÇAM INFORMAÇõES AOS-, FABRICANTES~ f 
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;Administra~ão do~ 

:Estados --
. -, • • 

O MiriC,tro da Jus'tiça baixou 
ahma. · portaria, em 12 do corren

·,<t.e, sobre o Departamento Adm,
:inistrativo, creado ipelo Decrcto
[Lei 1.202, de 8 de Abril ,p.-p. ça, q'lle os 1a,c'tua.cs a:uxiliarcs de 

_,, A portaria estabelece o numc- conetores dev:erão .prestar Até 
>ro doE- membros do Departamen- 31 de Dezembro do correnta an- ·BRASILJ 
ito -nos Estados, sendo 7 m! -des
te _Esta-d.o, ,e declara instanaa.o 

1dcsde que seja :publicada a no
'imeação do -seu presidente. 
'.:. Os inte·rventores fica,m obriga
!dos e. · ,pôr -á ,sua -disposição um 
;local ~ondigno ,para sua instal
Jação, e a fornecer um .::redito 
;-fixado, ,para as despes-as dessa 
!installação. 
, As ,sessões do Departamento 
tnE-alizar - se-ão, ordina·riamente, 

,.iduas vezes ,por .semana, estabe-
focendo · a ,porta·ria as condições 

·iPara. as deliberações serem to
madas validamente. 

Os Departam.e,ntos ,poderão 
:crear oommissoes entre -seus 
irnembros ·para exame, ide -matc-

no. 
mos, já homologadas, e -relativas onde foi assistir .e, inauguração 

• o decreto-lei !Sobre su11prl,-. aos ;portos d Rio Grande, Nt1.lal, das novas officinas <le a:viÕ€·s, 
mento -ele energia elcctrica, as- Maceió e Santo:,, tend,o ·regressado -no mesmo dia. 
signado -pelo ipresidente -da Repu
·blica, negula. Jongamcnte o as.:. 
sumpto.. .;. 

Entre ,outras medi-das cstabcl~: 
ee a obrigatoriedade· da i,nter
Jigaç&o de usinas electricas, éS· 

tabelccimento d.e -reservas, lnfor-
:nàções a -serem prestad•as ao go
verno, de forma a estabelecer a 
interferencia gov.ernamental na 
direcção <la empresa~ -clé'éitri
eas, sob .pena d•e pesadas multas 
e outras "Sancções. --

Noticias militares' 

e Consta de-ver ser assignado 
rp1llo :presidente da Republica um 
decreto attribuindo •aos funccio
narios -do imposto de ·;renda uma 
,par'ticipaçilo ,nas -multas -por in
fracção da lei desse imposto. 

• Continuam activamente os 

5 AGl:A - Foi inaugura.do 
,• um trecho dos :encanamen

tos da: adductora de Rio Claro, 
devendo f~car ,sAneada. e, d-efi-
ciencia de agu-a, ve:-ificadà. nesta 
Oapital, quando ~sses encana
mentos alcançarem esta cidaAie. 

pre.~rativos ,pa.ro. a Vf~I.• Ex~ 6. ASSALTO - Foi casual
pos1Qão Nacional de .Amma.es e I mente esc.Jarecido o i.ssa.lto 
Productos Derivados, a se rea- á· Alfandega do Rio de Janeiro, 
llzar na Capital Federal de 15 a sendo ,presos os ,prinelpaes res-
23 de Julho p. f. • -ponsaveis e apprehendida qua.si 

toda a importancia. rouba-da. 

São Paulo, 18 de Junho de 1:S39 

ção .na TransJ°ot'dania, onde ,rei
na ,completa calma. :, 

Accordo cultural i talo

hespanhol. . . -~ 

.~ -
O minish·o· ,dá; Cultura da ·I_ta

.Jia, sr. Dino Alfierl,-. <leclorolls 
quo conduiu um accordo <:Últu
ral eom ·o ·u;inistro elo · Int.'erlor 
da Hespa·nha, sr. se,-rano Súiier. 

''Ffzerrios \ui'\ accordo de vâstils 

. .;.;;;,. .. ' 

N::o ti.eia.~ 
do Mundo.'. 

':L. INALTEBAVEL - 'A (li.~ 
.tuação de rianuig t);nunu~ 

•:inalterada, e,,o .. m -cÓnstaite"â 
·proporç~es, .para, ;Ulllà 'acção \unea~.s -allexnãs' e :reicçll.o po-.' 
conjunet,a das acti\lidad·e:s _: que· ,,;loneza. ,'f ·1 

d-epcndem do meu Ministcrfo. A 
grande obra que iremos realisar :2 SLOVAQtltÀ'"·:._ Os mo-.::'. 
será. facilita-da pelo · eordial es- .... vimentos de tro,pas nllem!l.-s1 
,pi rito <le ·collaboração entre os deixam p1•evei' vara breve ,a ill• :: 

à,ois governeis. b progra.mmiL é :Corporação da ·s1ovaquia aoi 
,muito vasto é seus fecundos re- Reich e nova. ameaça á Polonia/ 

!I'ia -de S\IB. eompetencla, ·sendo 11 N º t i e i ª s 
estudo ,pelo 'Pr-esidente. . . egu1ra'.11 ,para raraquara a- d O B' r a S 1· f 'los -processos dist1:ibuidos pa•.a S . A V 1' 

';;;ult-ados 1lã.o · 1)od~m. 'ser ,postos por outra frente, 1 
7 INTERVENTORES - Con- em. duvida. Ô .mome-nto não ,me >i 

• tinuam no Rio de- Ja,neiro parece opportllno ,pàra enfrar em 3 1\IISERIA -- Como na ,re
os lnterventore!J f•ederaes no detalhes. Vamos iniciar ª tare- • gião '.tcheque, reina miserfa,, 
Ae~ é em ·Matto Gros_so, srs. fa eom todo en thusia:'lm,o e com na Austria, ,sendo o custo dW 
Epaminondas M;artins e Julio abso1uw.. 'fét nos ,'·nossos ,gover- :vida .muito -êlevado e havendc, 

A 'f' - _ t rios offic1aes e fl.lumnos da :E:s-
grati 1-c_aça.o por -sessao am- cola de Estado Maior do Exerci-

;bem é var1avel nos varias Es- to, afim de •participarem da ma-
1tados, -scn<lo em São Paulo de 
'200$000. nobras :naquella cidade, 

\ A .portaria trata tambem das 

1 EXl'LORA•ÇAO - O presi-
• dente da Republica ratifi

cou o ·decreto do .governo do Es
tado, ,em qn"' este -avocou a, si a 
exploração directa. do serviço- de 

Muller nantçs._" , · . ·; . _, ,' , , . , , · . . !'éscassez de g-e-ne1-os, 
• , Acteçli'ta-se'.qtie o/ê.,ccprdo de- pa,·a ti Allem-anha,, 

enviadosi 
i 

condições de estudos, prazos, re- • Tomou posse . do cargo de 
commande:n'te da Escola de Es 's* CULTt:RA - Foi nomeado\ flni~!vo'·,será,_ ~ssignado por oc

o ~oronel Ivo Bor.gel tpaM càs1ao -d-a viagem que o conde 
dirigir a pasta <'la Educação -e Ciano ;pretende fazer á He~pa
Cultura do Districto Feder-a.J, nha, no met de Agosto. Ate lá 

-cursos, •approvação d;e orçamen-
ltos,. e ,contr:>.cto de :pessoal pa:·a 
o serviço dos Departament0s 
.:Administrativos. · 

Nacionalização d@ 

Trabalho 

ta.do-Maior do Exercito o eel. 
Renato Baptista Gomes, tendo 
as referidas funcçõc,s ,sido tran-s
mittidas ,p,2-lo antigo commandan
te general lv1ilton de Freitas Al-
meida. a 

-loteria estadua-f. · 

2 CONGRESSO - O sr. He.'1-
• rique Dodswoçth, -p:-efeito 

do Districto Federal, reso1\,eu li
cenciar por .]5 dia.~ ·os funcciona
rios que participa,r-i':m._ do Con
gresso Euchari-sti-co Nacional, a 
rcaliza:·-se cm Recife., 

9 VIAJANTE - Chegou ao 
• Rio, viajando J*IO "Attgus

tus", o ~upe1•ior do Convento de 
São Barnabé. que yem visita:- os 
coUe/.ios mantidos ~ela ordem no 
Brailil, 

será estudado o accordo -com
mérda.l, ",para o qual o estado 
corporativo . e fa-sctsta italiano 
o'ff-erece o -concurso de sua êx
periencia, :à.fim de que -seja ela
borado dentro- da mais cordial e 
-sinc·era eollabor,'lção", 

F'ol apresentado ao Ministro 
't'lo Trabalho o ,projecto de ,refor
ma da lei de nacion'alização do 
trabalho. 

• O Ministro da Gi1erra fez pu
blicar um boletim l~mentando a 
transferencia, ,por força de lei, 
do general Bra<SiHo 'Taborda 'Pª" 
ra a ~·eserva; rclcm'brando <Suas 
qualidades destacadas em -iO 
annos de serviços. 

3 POSSE - Tomou posse da 10. BAL-OES O Conselho i 
• -cadeira Theoz>hilo Dias, da Florestal e o Ministerio "A ORDEM" 

liEVISTfl DE . CULTORA 
funde.da' por· 

Jackson de Fl&11~lréck' 
Esse ,projecto estab,,lece a 

!obrigatoriedade do emprego p.ro
'<porcional .para as empresas que 
:empreguem cinco ou mais •empre
:gados, dividindo-as em ·duas 
::icla.sses, das quaes a .primeira é 
'-Obrigada a -empreífar 2/3 cic bra
:sileiros, e a outra a metadE), scn
\<lo essa ,proporção tambem man
:tlda. em Telação ao valor total 
:,c!os pagamentos. 
. O Ministro do Trabalho pode
tá classificar qualquer act:vida
'dc não ,especifica.da em uma olt 
outra ela.-<,se, e transferir as já 
icla,gS'lfi cadas. 
_ As activldadcs agrícolas e .pas
!torios não estão sujdtas ás obri
gRÇões do clécreto. 

· Salvo .o exercício de profissões 
:re&e-rvadas aos brasileiros _natos, 
a lei não faz dis'tincção ent;-e es
·tes e os JJaturalizados, ·equi.pa
-rando. aos brasileiros os extran
geiros ·Tesident,es h•a. mais de 10 

,:annbs 1lO Brasil que sejam casa
õos com brasilelro ou tenham fi-

-clho brasileiro. 

; Decretos - leis .,. ______ _ 

• Foi -desig.nado o general 
Francisco José Pinto' para exe1·
cer int,e!.'inamente as funcções de 
chefe do Estacdo-Maior do E:i-erci
to, durante o impedimento do ge
neral Góes Monteiro, •sem .pre
juízo de suas funcções -como che
fa,· do gabinete milltar da ;p:-t>si
-denc1a da Republica. 

•º trou 
Ministro dá Marinha en-
c,w. entenõimcnto ·com a 

Academia Brasileira, de Letras, da Agricultura -estão empenha-
1para a qual fôra eleito, o prof. dos nà rigorosa. applicação da 
Cle:nentino Fraga, que preheh- lei ,prohibitiv:i -da -soltura de b-a
che a. vaga ,pot· ,morte do conde lõcs. 
Affonso Celso. 

11 RE1'IltANTES - O gonr-
4 '\'IAGE~[ - O ~r. Intefven- • no c,:mtinua a tomar me-

• tor _Federal e_m São Pa.ulo didàs urgentes de protecção •a.os 
esteve dia 11 ·no Rio de Ja_neiro, -retirantes -nordestinos. ~ 

.EX r E'ltlOR 
' 

As exigeqcias sovieticas Os incidêntes na Bohemia Missão Naval Norte-Americana 
pa:-a adquirir um "signo de -sa.1-
vação", ídentico ao usado ·para 
soccorro · tia t1-ipuiaç:lo do sub .. 
1nari:10 "Sque.tus''• 

De-pois de longas semana.a de A· tensa.o 'Creada ,pelo assassi-
negociações nenhum resultado nto de utn sold.ado e.l'temão em 
praUco foi ainda obtido ,para. a Ktilduo tende a desa.pparecer no 

e Comm,t"morando o anniver- conclusão da tt-iplicc alliança protectorlido, depois que as <a.u
saria da batalha do Riachuelo, anglo-franco-russa -contra os es- toridad·es all~mli-s se mol!'trar&.n'i 
o Ministerlo da Marinha promo- tados totalitarios. menos energicas. A's med!dàs 
veu uma, manifestação junto a0 o -sr. ,vmiam Strang -seguiu ·lnlclaes e á âmeàça de outras 
monumento de Barroso, tendo o esta semana para Moscou, afim on-a,is dra!ltice.s silecedéu n~vâ 
presidente da R<:publica, á tar- d'-" tentar solucionar as difficul- üi.c'ti,ca, que os circulos extran
dc, inaugm·ado ·as hova-s offici-· dadcs surgidas, geltós áttr1bnem o\l á 1e-vldencia 
nas para .aviões. A' noite hou- o ,governo de Moscou não s'e <le tet· o crime ,sido commettido 
ve uma H.~sllo soll"nne ·no•-Clül:!e1 --nw.&tr~1,,~{itlsJ3\l9,rAAPi.1-.i ll,_,,!seo- t1>011,;UQ:11 ·Collega ds,,m<>x\Ch OlJ Jío 
Naval. - · llÚt do representante· inglez, qu'c ,perigo' de provocai:' no1oe iuel-

considcra figura de importancia dentes. 
1 

9 AsRumin o commando füt 1.• 
Região Militar o general Francis-

Foi ,assigna<lo um decreto-lei c:o José ela, Silv:, Junior. ex-com
!ixando o .pra.zo de tre dias, u mand:.nte da 2.• Regiüo. 

secundaria, tendo o chefe do 'Mais de so:ooo operarios tchê
Dé,partamento C~ntr.al do Mini~- ques Já roram expatriados, 11en
'lcrio das Re!ac;ões Exte1·iores da do substitUidos· por allemã-et1, 
Inglaterra sido 1·_ecebido fria- · afim de f-9.cilitar a Infiltração 
mente. ·allemã no protectm·àdo, mas es-,partir _ rla -publicação, para. o 

,apresen lação dos titülos de -1:ua 
·(Propri'eàade -peloi; interessados 
-nos terrenos comprehcndidos na 
.er'la da-s desaproprioções de que 
;trata o decr,eto 2. 201, de 23 de 

·,Dezembro de 1937, 

!e O presidente <'la Republica 
.~.sslgnou üm decreto -modifican
:do a legislação !-obre as bolsas 
;,de valores, cujas operações com 
~tittÍlos · serão efíectu·adas ·exclu
\-.sivamente .por inlel'medio dos 
~corretores e cm ,pregão ,publico. 
ro decreto trata das ·opera·ções á 
ivista; cotaçil.o de títulos; livros, 
-auxllla.res, mandato, sociedade 
dos corretores; e instltue Q. fian- · 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 8() 

ELIXIR 
OE 

Notas eeonomicas 

e comtrterciaes 

Realizou-sé uma reunião dos 
directores' e gerentes <l~ · ba.ncós, 
no Banco ,c]o Brasil, no Rio de 
Janeiro, afim de rc~ularizaretn e 
disciplinarem as operações eam
-biaes :"' accordo _com o..s novas 
normas, tendo o director da C-a-r
teira <le Cambio annunciltdo va
rias medidas comptementares. 

• Foi elevada de 6 para 7 % a 
t-a.xa d!I reôescont.o, conforme 
communicaçâo f.e-!ta -pelo director 
ela Carteira de Redesconto do 
Banco do Brasil, 

• O Ministro da Viação com
municou 110 MinlstM do Trahe• 
lho nào a,pprovar qualquer (dle
ra<;ã0 rle regime <le trabalho e 
augmento de salaric, nos servic:os 
dP. .porto~ e nav-egaçào. ~em ,;:ua 

Esse ftteto velu animar n eor- sal! medida!!> têm excitaõo o d"~
rentc do partido Isolacionista contentamento, e por outro l,:i.do 
do partido de Stalin, ao passo o Reich Hme a ;nfiitraçii.o en. 
quo as noti<:ias ·wbr,- 11 .possível .tre o~ operaria~ da Allernanha 
annexaçiio da Slovaquià •ao Ide elementos .profundame1tte o.n. 
Relch e sobre os lncidcntcs no ti-nazistas. 
extremo oriente ,parecem favo- Por isso as flutor1uaues do 
recer a outra corrente do par- Reich ye.ciUam em â.pp11car me
tido, favoravel ao accordo. didas radlcaes, fàtendo desap-

A i-mpr.essão em Mo~cou é que :Parecei· o .protectorado por uma 
a U.R.S.S. malit~rá t.,das its incorporação completa ao Reich. 
suas exlgencias em relação ás 
garantias aos pal;,;es baltlcos, 
:'laivo se outro accordo for fci:o 
sobt!I 0, coopêraçiio ang-lo-russ3 
no E:,;trcmo Or!ent.e. 

Os soberanos no Canadá 

Emharcaram di6. J:,, em via
gem de regré-sso fl. lnglatt'rra, a 
borõo do "Emprese of Eritain", 
01< ,reis Jorge VI e Elizu IJcth, 
após a demorada vl~lta feita e.o 
Canadá- e aos J!";gtados Un!dos. 

Propaganda nazista 

O govérno !nglez cuida da 
ci-Mçll.o do Mintsterio da Propã
gandà, destino.do princi-palm~nte 
ã. -propn,gànda da Inglaterra e 
de sua polllfca no exterior, afin~ 
<le cont1-abA.lançar a propagan
da totalitaria .. 

Dirigida por 
Tristio de Athàyde 

Asslgnatura annual 25$000 
com o Dr. Paulo Sawaya 
Rua Cons. Neblas, 1. 427 

Phone 5-7774 

CAPITAL 

Após varios incidentes entre 
as autor1dades japonezas na· 
China e as inglezas, da conccs-
. sào ln'ternacional, ·a. -situação se 
aggravotr com a ,recusa, por par
te dos lnglezes, de entregar ás 
autoridades je.piJnezas quatro 
chfnezes accusados de cumpli
eidade no assa:ssinio do inspt'c
tot· geral das alfandegas daquel
la cldadei 

P-ersistindo ésSê. rccus-a as au
toridades - japon,ezas resolveram 
-hloqüea·r· ·cas -concesséÍ'es interna
<:ionaes -iriglezà e franceza, dan
do 

0

ã sua attitude um sentido 
m~is amplo, de re'pr0salia á óp
po~ição da Inglatena ,e da Fran
ça Á. nova ordem <'le cousas ins~ 
'lltuidas na China pela occupa
ção japone;m. 

Se bém que .os japonezf,; nã.o 
tenham manifestado a. intenção 
de impedir ·o transporte de g1:,
neros alimehticios para a con
ceuã.o, os ·thlnezés não ousam 
fazel-o, temendo serem julgados 
hostis aos <lon~lfa.dores. pelo 
q u" se tr:me a, escassez <lesses 
artigos. 

A Inghüerra <istudà. Um -méio 
de eoluclont.r ti <1µestão, ,posal
velmen'te '[lor -meio dp arbitra
mento, n~o ·dei:ip:-tzando a hy-po
the.M de: ·a,,µplfcn :· rei,rega.Jias 
commerciác(,_:con_tt·a _os japone-
zes. -·; f: 1

.''··\.'./ •. )\· 

FR.I\COS e 
.ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
deJoão da. Silva 

Silveira 

4 J<'ALTA - A falta de ma• 
• teria ,prl'tna oceasiona uma.. 

seria crise de' braços ·para '3. la-· 
voµra 11a Allemanha, e conse
guente falta ,de generos, pois a, 

,producção de machinas ,para. -a.: 
)aVOUra é ,minima, SE·ndo todo O 

ferro utilisado cm• '11.rma.mentos. 
Dos 60.000 1>edidos de machi
·nismos .para a lavoura., sómen
te 12 .000 serão attendidos eS'tEJ 

,apno. 

i 5 • ACCORDOS - O goycrntJ_ , 

• franeez an_nunciou par a. 
,breve a asslgnatura cle dois ac. 
cordos com ~ Turquia, um so~ 
bre o Sandjak de Alexandria. ·e. 
outro de asslstencia mutua. 

6 VACILLAÇõES - Emqua.ll,., · 

l • to o· gov-erno de Burgos as
segura, á Frànça que não as
signará nenhum :pacto milita.rJ 
as noticias de Roma -sobre as 
actiYidad<'s dé:> -sr. Súííer indi~ 
ca-m o contrario. 

7 EXECYÇAO - En'Lrou errl 
• execuçiió o accordo ita lo. 

russo. tendo o governo so,-i<'ti • 
co autorisado o Banco do Es
tado a fazer as transfercncia!I 
eorresponclentes á s compras 
feitas. 

8 CONYIOADO - O presi
• dente Roosevelt foi convi

dado pnos sobe1·anos britanni• 
cos a visitar a Inglaterra. 

9 EQl'.l~STRE - Foi maug-u. 
• rada ·e-m Paris a C'statu~ 

equestre do Marechal Joffre, 
tendo o sr. t>a1a.dier cnaltecidc'.> 
a -cooperação ingleza e Tussa na. 
Grande Gucrrà. 

10, ANAltélUA -: TNn en• 
contrado a mais viva re• 

pulsa o projé~to d;, reforma dÍi 
Cônstltuição 

0

{10 Chile, -nJim de 
,10.r ao p,rMldente a faculdade 
de dissolver · o Congresso, pol~ 
tal medida facilitaria a _implan
tação da ttnlt:i'chla no paiz, on
<lê as 111anlfestações da F.re1üi, 
Popular dominante sito frita!! 
-sob a eglde da bándelra ver-
-melha. 

11. QFAtóR7JE - Foram cn. 
· copme.n<ladoa 110s ·estalei. 

ros franceze8 -mais 14. unldárll'! 
lêves pàra 11, :Marinha de gucr, 
ra de ·pàiz. 

12 E8TIG,-\RlUBJA - O ge, 
• neral Estiga,·ribia., presi

dente eleito do Pa.raguay, ac. 
tua.lmente nos Estados Unidos, 
accritou os convites para vlc,i. 
lar Rio _õe ,Janrlro e· Buenos 
Aires, antes dé regres~ar a. sua 

NOGUEIRA 1 
e:ucliencia, soli,:i'tando ,a. revoga
ção das decisões tomad:J.s pelas 
delegacias de' trahalhCJ~- rnat·!ti-

Após as C'xtraordinario.~ ma
nifestoçõe.s <lt' que foram alvo 
ern· W·a.shlngton "" New York, os 
soberanos deixaram os Estados 
Unidos no flm da seme.na ,pas
sa.da, regressando ao Canadá. 
onde novas manifestações lhe~ 
foram f~ita~. 

A proposlto os jornaes lngle
zes têm expó!llo a necessidade 
desse orgáo, dando ,F.·special des
taque â ,i,rot>-A.gandá nati-!!l:i., e 
noticla.ndo, 0ntre outros factos, 
o 'trabalho feito cm Portugal 
afim de convencer os port-ugue- GRANDE TONICO • ,patria. 

• USE SO'MENTE 

HONIEOPA THIA 
do Dr. ALBERTO SEABRA 
-,.um nome que represê)tfa ürua garantia. 

LABORATORIO FUNDADO EM 1$11 

PAULO Pra..ça da Sé 92 e 92-A 
~~~ 

A Ylagem do rei Jorge VI e 
da rainhe. Elizal:leth, que mani
festaram a lnt,,.nção de repeti!
ª em companhia <la.s princezas 
Elizabe'th e Margaret Rose, 
constituiu um triumpho, ten<io 
contribuido 1>oderosamente .para 
·reaffirmar os la!)os que ligam o 
Dominio ao lmperio, na opin_lão 
dos ,críticos extrangeiros, o que 
foi reconh,r,cido lambem .pelos 
jornaes allemãea. 

zes da deérep!tuàe do poderio 
inglez. Os dirigentes do lt/!lch 

prdmoV'ém frequente.s viagens e, li 
excursões á Allemanha, e dis-
tribuem largamentE'_ condeco1·11- , 
ções ás 1>esM8.s cujas llyínpa. 
Ü11as ôesejê.m captar. 

Por outro lado as trra<llações · 
da Allemanha, feitns. ém tnglez. i 
são em!ttidas por broàdca.stings , 
·:poderosisP.it'l'los, de forrrut a si!- · 
rem ouvidas mélhor que as in- 1 

gleza,s. 
Procurando provoeàr Inquietá-. 

!;ll.o nas eolonias inglezas, as es
ta!:õés a!lemãs que lrradlàm ·em 
e.ra.be e.nnuncla1•a.bl uma· revolu-

OMEUPATHIA 



fcdera~ão ~as Conurcg~~ões Marianas 
Dás ínnumeràs rascho.as pro

moYiclas pela Fedéraçâo das.Con
r;rregações Mariana-s do Estado · de 
São Paulo, ainda, d.eve.m realizar• 
~e as seguintes;-.:_ , .. -

de cohferenclas, ºqué:tambe:n se
rão feitas na Igi·eja de S. Gon. 
çalo. 

PASCHOA, DQS.-C,OMMERCJA·'· 
RIO$ 

2 - :....-~d 

Coliegio Staffdrd - Secção masculina 7 dias em revistas 
1 

ALAMEDA CLEVEL~D, 4118,:r-S, PAULO -Teletihone, 5-3355 

Jardim da Infanc1l..:..curso. Pr!mario .....:.Admissão ao Gymna-
1,io e.: Commercio - Externato - Semi-Intemato - Internato 

_ ~trictl1las e:i:n qualquer época do í.nno. _(Conclü~ãiJ da 2." pag.), ccp.llldadi' _ ... ap·e1i'is' ·:para:,:~ · mi~ 
'-----,------,.-------------------~ .~'çi._9,a., 49::f. lll:<i.eus ..•. ,. ._ ___ _ 

:=;:::::::c:::;::ã::cili~::z:liiãl:=::i~:Z:==::ã::.:iz.=:=====;=.::==:======· ·::, ·'qüe ternura.;,,:.~e~{ãm a<:olhido o J 'e . 
l' ASOHOA DOS Fl<~Rno .. ; 

.VIARIOS 

Esta ;paschoa .se ,realizará no 
dia 18 de junho, ás 9 horas, na 
Igreja de S. Gortçalo, tendo <;P
:mo ,prepa~ação, nos dias 15, ·16 
e 17 ús 20,30 ihôra.s, um tríduo 

. ' .... 

l Será -realizada essa Paschoa;' 
no dia 25 de j11nho ás 8,30 .·horas, f 
no 'santuarlo de Santa Cruz ~ 
Largo da. Liberdade-, sendo que, 
tambem terá um tríduo de con
ferencias pelo l'teVll).O. Frei Lou
renço, Frade capuclllnho, como 

F. ' d. · · · M · p· ·. • ,progromma 111azfsta ! '! · ~ ~--~---< e. . erçrção ar~~na 8!1)1n1nc:i_ _Os nazlEtas .... '._-e .seus &migos .-;,!,\''.·iiste ifíroj;lastfo,: cãbJ!:-la: Úm~ 
. . . , de;,;-<:>utras -pa.rtes;' 1Seínpre se ir- ,tp'ergunta. Se o sr. ·Hi'tler nilo.,' 

------ ' riti,i,ram sobre!'!lo.d_o .com 1estas ·'mente affiJ.,mamlo que os Rots.:.1 
ALMAS S//IIIPLE$,.'.. ~-- op'servações. Qué~;.belia O.()portu- '<ib'Íld são -bandidos .-';,l!n.tern-àcio_; 

Esplen'4ida. manhã de sol! 
Movimentam-se as campone

zas, no trabalho rude, canta·ro 
ao -hombro, eT:i direcção á fon

ni~a.tle ipara ~s~fgar ~~ta 'árgtú-_ ~~e_s; :Como e~g)_l~a;'°\í_ue, _:ten.h:iJ 
Simplicidade - o imellió'I.' ór- ·m.Jntaçílo offerecia. o ingres?o ·solto -e. um. ... <IeH~s. a ·üm dos( 

namentó'\w.ra a Filh'a de }Jarfli: d11:s tropas nazist11s .em Vienna ! -mais importantes exaictament<õ'~ 
No coração da Filha--de Ma-. ~~a ·só ;prender o barão Luis de dos mais habeis, do·s m-a.i;i in" 

ria. de~:m vicej:,,r a,s flores da ,:R:btsc1:t_H9: -no mesmo ,car-eere, que fluentes e ,Portanto dos .ma,$ 
·simplicidade... E s t à:\.virtlli,'le ·o.· sr.•'",/ôn Schuschnigg, e 41S- 'Petnlclosos, a um homem, qua • 
companheira inseparavel d·,o.-s tribuir e. ambos uma. dgual quan- -segundo ,0 .s1,. Hitle1·, deve .fo::: 
,coraçíi'~s'°puros ,respleÍ1de;-' tritis- _.tidade, de pancadas, de o:náus çosamente -ser illOcivo á -civilis:

1
.: 

<parece 1110 gesto, illo olh/1:r, :;; ria tr,atos e -ele .toxico~: toda arti- ção em qualquer .Jogar do mun ... , 

.~'/,'' 

Externato MARQUf s DE no 
Para ambo& os sexos 

Internato Familiar - Semi
Intemato - Externato -
Curso Prê-Prittiario - Pri
mario anexo ;__ Cómerclal 
- Datllog-ràfla e Taaui• 

gráfl'-, 
Diretor, H. :Piackman 
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preparação. 

PASCHOA DOS ESPORTISTAS 

· .Realizar-se,á no dia 26 de ju
nho a Paschoa dos Esportistàs,, 
que será a primeira realizada· el).1 
todo o paiz. 

Como 1)reparação á. Paschoi;i. 
1·eoliza~-se-á um triduo ele cot -
ferencias, que . terá comó prega
dores o Revmo. Pfl. Irineú cw:
slno de Moura, S\!ndo. que, após 
a Paschoa have1·ã um grandioso 
4esfÚe civico-es110rtivo. · 

Noticias do Interior 
ARARAQUARA 

(Do nosso cortespondente) 
··::. 

Agosto a abertu1·a do Retiro Es
piritua:l dos Revmos. Vigarios da 
Diocese. 

t>aschoas callectlvas - Com Paschoas ~ No Mosteiro de S. 
!tito espírito de apostolado, rea- Bento foi promovida a Paschoa 
llzaram-se ou estão por rea:li- dos encarcerados, que teve pleno 
zar-se, Paschoas conectivas dos exlto. Realizou-se tambem a Pas
diversos sectores cathoilcos. As- choa .. dos mllltai:es, tendo com-. 
sim foi a Paschoà dos estudan- mungado cerca de 360 pessoas, 
tes, realizada no /,lia 21 de maio, lhclusive o commandante do Re·-
e a dos professo~, realizada em· 00gl~ento ·e diversos offlclaes. AlétU f 
a· do corrente; ambas surprehen- dás Communhões, foram reall
dendo pelo elevado numero de zados io· Óâsaméntos ~o fellg!o
commungantes. o mesmo suct:e- so, 2 BaptismÔ'S. de adultos, 2 · 
deu com a .Paschoa das crianças : abjuraçõei,, p1;o~stantes e 1 es-
e espera-se que .!!Ucceda com a pirita. No trab!\lho de ptopagàri
Paschoa <los operarios, ma!'ca- da, realiz!Íi'arti:s! 32 aulas de 
da para o dia 2ri de Junho. religião, visitas a 35 familias, ciis-

Festa Mariana. ..... Com justa tribulrarn-se 300 revistas e :ioo 
alegria commemotou a Congre• catecismos. Oitenta. e quatro 
gação Mariana local o J.'? anui- Communhões foram p,!mcliras, e· 
vet-sario da lnstallação da sua tudo isso se deve a um traba
sédc. Uma séde cónstitue um ele- lho bem orientado e fructo de 
mento de lmportancia para uma multa · bõa vontade; 
Congregação, pois, facilita ª Promovida pela Liga Feminina 
approximação entre os marianos, de· Acção Cathblica, realizou-se, 
bem como offerece aos moços tatnbem, a Paschoa das senhoras 
um ambiente são, onde elles pos- tendo sido ca'lculado em 350 ~ 
sam enco11trar :passatempos sa- numero de communhões. 
dios. Os marianos organizaram 
uma festa ·religiosà-social. aue 
12rnito agradou. 

SOROCABA 
(Do nosso correspondente) 

AMERICANA 

( (Do nosso correspondente) 

te ... ·::•. 
·Riso nos ,labios, coração •a.le

g.re, livre' d.ij.s iPêas • <Ío ,peccà
do .. , 

~imp)lcj-dade ~r ..... pt0~!!,\9a e san- coúver$ação, nas attitulié:.s da- ficiosa hypothes9 ímai;·inada por do em que -exista? Í 
quellas que se esforçam_,por e.d- aquelles jornaes anti-nazistas Se nada '(}isto é -verdade, -e o,' 

qult'il-a_ú i,wHação de Mia,rla ss. que -citamos. -cahirJ.a: ;por terra •sr. Hitler :não fez mal em sol ... l 
- · a ;mais 'stmplés das jovens immediatamén'te. ,tar o -sr. Rotschild ,por ser este; 
da risoiiÍiÍi. Nazaz:eth. Não seria. excellente1 ,absolutamente innocente, 

0 
qn$' 

,Que doce ,poesia <lespel'taes Pureza ,e simplicidade azas :_(' @ -achar da honestidade do s.· •. i 
~1~ alma. dos sorihador.:;,s, que nos:~~leVam 1a,cima das cou- Hitler, que diffarnou, diffama G\ 
ó .camponezas q~e n6 trabalho sas da tena .. ., Mas foi o -contrario <itte acon- ,continuará. a c1iffamar um tio-.j 

irude, SI você, Filha <lc> Marta, quer teceu. Segundo :narl'aram todas mf·m tf,o innocent.,'/. 
dtispertae .. s cantando e adorme-1,ser ,fe!i~,'· .. si quer._.:t.~r vido. -trirn- á:s· :1.gencias telegi,àphkas hJ. 

.r,eis ,sorrindo.... ql!lll~, ,seja simples. J1embréºse poucas semanas, os -názlstaB sol- ;e . 
que ··-p~,11s; :r,j'osso senhor, -esco- taram o •baz·ão de Rotscl!ll,d, que Um :pretexto esfarrapado âem...; * ' lltéÚ a.·.-s1,~plicidade d• uma .pe- se r<'fugiou immediata.mi,nte em :Pl'e. continuaria, a amparar ow 

• quenina. Hostia ,\franca para, easa de um ·ir.mão. Dahi, ellc totalitarios. É' qut>, segundo d.' 
Quanta,s donzella,q, ... ,e.scondid_o, .pei·pet_uar-se entre os teve pei·missão ·;para sahlr para •les, o .sr. Hitle;• ,precisaria dé!. 

cercada!! de ,ii.lfaias ricas, tni- ho!U_çus .. 0 • Par,s, com seu irmão, mediante 0..in:i.a. re.nçi19 grande, e ,p0r :.stoi 
·.m~.rsa·s mas stJas grandezas, 

.prodigalls·a.m, em viLo, todo se4 .i 

o pagamento de uma quantia .soltou o -sr. Rotsch!ld. 1 

equivalente ·a 90.000 :000$000 em 1Que juízo fazer d-estai. justi('a: 
moEda :nacional. E ·se ,recusou, venal, que, ,por -dinheiro, sol~a: 
chegando a Pa.riz, e. fazer q_uaes- <Um icrimlno·so ,que os jorna,.

9
:. 

ouro, 
para -conhecer o se.gredo dessa· 

felicidade 
. que facil reside 110 b1·ilho ~o 

vosso olhar 
e· ,brjnoo t!o ,prornpta no dso 

dos vossos là.biós, 
G camponezas. que paseae·s ..• 
ca.ntaro ao hom\)ro etll dire·cção 
~ íont_e. ••, 

Como ·sóis feJizes ! .. • · 
Vós que da felicid&de ,pers;ci:u, 

taes a~ Sl!bt!lezu, :-:·· 
lei-e auxiliar _aquellas que empe

nhariam todo :'lieu ouro 
em busca da t~ntadori Fellci

dade 1 .. 

. . . . . ... • t • • • • • • • •• t •• 

Ponde o ouvhlo á escuta: 
Até a vós chep,1.trá o écho dessa 

cançii,o 
que a;i camponezas entwm 
cantaro 'llo hombro, ·em djrecção 

i1 fot;t_te, ••, 

. Fe!llfos ,porque simplea, ' 
iellas voam até Deus -- Aquellc 

que E' à 
SUPRll)MA. FELICIDADE! 

0' vós que chorael 

REUNIÃO :!IIENSAL 

íteâUsa-se hoje, ás 10,30 ho- quer commenta-rlos -sobre -seu -r.azistas levaram 10 annos &!, 

ras, :no Salão üa Curia Métro- captiverio, de medo que fossem diffamar dia.riamente -e sem in.: 
confiscadas suas ;propriedades te;·rupção? ' ~ ,politanà, a ;m,união mensal da 

FedE!ração Mariana Feminina. 

'RECOLHIMENTO" 

na. região dos sudéletos. Por outr9 lado, que juizo fa•i 
DESta curiosa noticia, extrahi- zer do actua1 ·estado das finan.: 

.mos alg11ns .commentarios op- ças nazistas, ma.n,ejadas ,p,,t<: 
portunos. ' lão "hãbeis" homens de Estado"" 

O priméjro é ,sob;·e li-. benign!- .Eiítão, um Estado que é obr:.:l 
. cade de que Rotschild gosou: 1) gado a soltar o ·peior dos cri-.! 

_. A t~sta da. "Visitação de ,N.• elle foi ,p'1·eso, ·mas 11m seu i·r- · · 
S."', a 2 de Julho ,p.f., -será 

commemorada ,pela l<'ederação 
Mariana_ Feminina com um "Dia 
de . Reéolhh:ne.nto", no CoUegio 

.mmosos, o -seu .mais immorta?:! 
mão continuou ·em liberdaâá; inimigo, para obter um ;pouco de:! 
emquanto isto, 'todos os Habs- dinheiro, é um Estado prospe ... ' 
burg que cahiram .. nas unha.s do ro e bem administra.do? ' 
nazismo foram recolhidos á e-:1- "Um .pouco de dinheiro" sinn 
xovia; 2) todos os bens de Otto Porque, ·,no final das conta~. no:: 

Assumpção, · devendo as l<'flh&s de Habsburg for~m confiscados·, · ·1 t 
~ . -Ve11Ta m, con os é uma grandei 

lle :!1tÍtria .dar .previamente a sua rem todos os do sr. Rotschi!d fortuna :particular, o.nas 'l'epre~ 
adhesão á. Diretoria. 

Festival 
. ~ ... : 

Artlstico 

foram .objecto da mesma :rnedf- ·Senta uma quantia ;relativamen"" 
da; 3) .seirun'do noticias de g:ai1 •. te modica no orçamento -de Un!i 
de verosimilh3.nça, Schuschnigg grande Estado. E, aHnaI da~ 
está reduzido a um .simples tra- -contas, a. honra vale auatà d~' 
po humano, que se arrasta rlf> que isto. · " 
muletas, com o systhema ne1·
voso minado -por misera.veis dro
gas toxicas. Os reporters not~
ram que q ·ba~ão Luís esta:va 
desfeito e um tanto envelhet:'
c!o: 11m bom susto dá ,para ls-

Reallzar-se-ã amanhã, dia 19, to. Mas, de muletas, de ,máus 
á.s 20',30 horas, na séde da Congre- tratos, etc., contra o dito barão, 

Ao .-menos, nós ,pensamos !l.s.:.i 
sim. E' possivef"q111e o s1·. Hit ... ' 
ler ,pense .de. outro .modo. Mais; 
ainda: é certo; é até ce~tissi-..J 
rno; é atê tão. certo, que Só. um-! 
.<i.emente ~oderia dU'?iclar,. disto..J 

. 1 

gação Mariana. de Santa Cecilia, ·nada transpirou. Foi bom que o LEGIONARtõ.4 
á rua Immacttlada Conceição, 59, Assim, -pois, o 1,r. Hitler odtah deixe,sse transcorrei· algumas:/ 
um festival artlstico organizado mai~ uma grande dynastia ca. semanas depois desta tão ~ingu'"" 
pelo prof. Lealdo Tumiatti, · em thol!ca como a dos Habsburg,;, lar noticia. Senão, diriam -ce~tos, 
homenagem ao dr. Almiro Godl- de cujas .mãos brotou toda ªJ leitores que o .sr. von Schus~ 
nho dos Santos e sua assistente, Europa contempo,·imea, ou rm J chnigg tambem seria solto den. 
a exma .. sra. d. Rosemira Men- grande <'sladista ,catholico con,o tro em breve. Mas ah! .ietii.o 

0
~ 

Visita Pastoral - como é cos
tume, S. Excia. 'Revdma., o Sr. 
D. José Carlos de Aguirre, Bis
po de Sorocaba, realizou uma vi
sita pelas diversas parochias da 
Diocese. Foram as seguintes as 
cidades visitadas: Faxina, onde 
houve uma Semana Eucharlstica; 
Ribeirão Branco, onde foi lall· 
çàda a pedra fundamental da 
Matriz do Bom Jesus; Itararé, 
onde houve trlduo pregado pelo 
Exmo. Sr. Bispo' em preparação 
á Communhão Paschoal; e Ita
poranga, onde foi lançada a pe
dra fundamental da futura Ab
badia Cistercense, que já conta 
com 5 padres, 7 irmãos e 2 no~ 

Visita Pastoral - Em Maio ul
timo, a nossa Parochia recebeu 
a visita pastoral de S. :E:xcia. 
Revma., o Sr. D. Francisco de 
Campos Barreto, Bispo Diocesa
no de Campinas. Receberam-rio 
o Revmo. Vigario da Parochla, 
as Associações i'ellgloila!!, wna 
commissão de.. honra, presidida 
pelo prefeito municipal, e gran
de massa de. povo, tendo sauda
do S. Excla. Revma., em nome 
dos diocesanos, o· sr. di·. Este
vam Faraone. O SI'. Bispo esteve 
dois dias aqui, tendo admlnls• 
trado o Santo Chrlsma a gran• 
de numero de pessoas. .A vii,lta 
pastoral foi interrompida por 
chamado urgente de Campinas, 
tendo S. Excla. Revma. voltado 
no segunqo dia. 

,.no mei,&.,.d-e,, v~&11a. opulti:le,!4l;, 
aêde' tambern ,simples 1 

doµça Mendes. ·.-.- . e, sr. Schuschnlgg, do que o sr. factos bem "'atentes. 
1 _ .. ,............... ,, ....,...._ . ..,_ p • "''d ., 

'· .. N°o' pi'Ugtaittirtà!":"l";destec·,fésfil'Val;' ',-,Q,S~1'
1
; \' '· u · .· • • . E, no emtanto, 11a. -certa gen'\ 

constam diversos numeros a carM Qu _cunoso anti-s~rmt-a. é o te que continuarii, a ni\o se dei-1 
go de .-va1:io .selementos de desta- sr, Hitler, que · r~erva sua xar persuadir l / 

, viços. 
· Retiro elos Revmos. Vlgarlos
Em virtude do Concilio Nacional, 
que deverá ser realizado em Ju
lho, o Exmo. Sr. Bispo Diocesa
nó tranferlu para o dia 7 de 
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Dr. Vicente Melillo 
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Dr. Milto.n de Souza 
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Phone: 1-1986 · 
DR, FRANCISCO. P. .f:tEl'.MiiO 
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Só entlio conhecerei" 
o 1Jégl1e-do 

dessa~ camponezas que no 'tra• · 
balho rude 

·pagsam 
l\ombro 

alegres, ()11.ntaro 

em dfrecção á fQnte.,i 

* 

/lO 

que do "broâdcast!n~" paulista. .. ·-·· -· " .. ,.·,v· ... ,.-...... ,,. 

A e11trada é franqueada ao pu-
blico. 

Lêr e orooaaar o 

Visita. Mariana - A nossa pa
rochia recebeu à visita da Con. 
gregação Mariana de Araras, ten
do sido realizadas diversa& festi
vidades religiosas e soclaes. Esse 

lntercamblo entre as Congrega
ções Marianas é muito proveito•. 
so, porque permitte, além da ap
proximação · maior entre os ma
rianos, uma observação mutua, 
Imitando uma as J)(ll'fe!ções da 
outrl!õ. 

LEGIONARIO. . . '• . 

E' DEVER DE TOD<Jl-1 
08 C .& T H O LI U O S 
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Forc;'.o:\ 
" -- . l 

• ![)eney :,111ts . ~*QN!W?i~·Q.~-?t·;Ja,!!?E'i't?~l:P 
, , ·: ·_.:: · i:.11 l:f'!íwi-~;¼·~"!:·.~·.·:-·.:::•1@,am•:,·.·,,.,..~e:~··"." .-.•.:· .. «i~1i'S:i .. -. ~~-. : . JA e,.1 u .• m A, oer.c é º bloqu;,,io· - 43,s conce_ssõcs interii,acione.es france2as º in-., I -· - ~ ~r - !l'PJY _;,, .. Pl • 

. N.111 .. ··--953 
~~ZIMI n;t China'. ,pelos domina,clores , japonezes vem complicarj AlulO XJI': Ili , $ão P;;ulo,' 183':;:.~0 de _l98!) ' 
~~1\nari_~~ente a -situação ,;>olitica. .internacional. 

_lA:lgi:iás.: -olrculos juíi-am terem -taes -medidas sido torna,das A f t t d ~ d ~- • p t·n . 
;;;:::.:ek~o~ti:ei:ll:~o;::sar do e.nnuncia.do d•esinte:esse es a a.lllilln wia ijJ08ftül' ij11ss.a -88 1 . eia 

Outros julgam .taes medidas urna · represa.lia. -contra. o inte

... e;sse.,;,-demonstrado ·pela ln~le.terra. em 

jlréllz do• .pacto ang_l,o-franco-russo; e 

lt1"à.p,í}iP tornar-se-ia mais cordato. 

-chegar a •uma conclusão 

que,. fracassado este, o 
\ 

Entretanto o desenvolvimento dos ractos, ao contrario, po

~eN._ Jen1r a. Inglaterra e a. U.R.S.S . .mais rapidamente a um 

~~cardo. 

O p::>:1to· mais cliffic;1 de zoluçüo no pac;o pt-ojecta,:o é a 

~a:.ran'tia, aos ,paízes balticos. . Mas se, em seu lug-ar, a Ingla

, )t,e:rra. se compromettesse ele· qualquer forma. co·ntra o Japão, e. 

:U.R.S.S. -aceecleria immediatamcntc, e D, ni;1ponicos iuctariam 

~om_· ·muito .maiores difficuldad<'s na Chin.:i.. 

A -solução da questüo <l<' Tic:1tsin, indcprndcntrmcntc, 

fl!O_ u •. :gé, quasi impossível des•.'.e que, ~_-ia cxig-encia d:t entr,'Jª do 
)4:' ~chins, as ~utol'idadcs nl.pponic-as pass:a1~::1,n ú. dt\ uma modi

iiíieação total da politic-.1. ingleza, equivule:ice a um verdadeiro 

~il!o eontra. Chang~Kai-Chelc E aquella questão é um foco 

\4~·- ~lttros incklentes, ea.pazes -de transform_ar o asr>ecto calmo 

_f,~~; quc- decorr:-a. a. g_uerra no Extremo Oriente. 

~i. manhã de 6 de maio, com-

1 

dos componentes da O~rdc. 
memorou-se no Vaticano o 412.º Su1ssa, em défesa elo Suriuno 

f;'ontl!tce, e que recebérarn o !10• 
emniversario do inicio do saque bffls:i!mo titulO de "<f~ftlll.i~ 
de P..oma e do sa.crlfic!o hOrolc:o COlllesfa.s6icue ,illberllatis". 

A data -foi commemorad>a co,m l Em eegQkta,, diante da. ~.ebft 
V'a:rias _ -sol-eim;ú_ iiad~, tntcrada __ s da Guard'a., ~-staram jUrarrJe!II•. 
l)Ola ~~o ~ San\a Missa to os recrutas. !IOi' llltimo, l'(ta,U .. 
pj!)tl' s, a:' Revma. . l\1Q~t %OU-se 'ijXtl, impecee,Yel' des!~ W). 

o~ro,e ~- .. toda a glorio,sa Guarda, · 

8 ~ar~eal-A,rc~isno dg f ~lilles pu~liêaj; 
· . ~urtant1ss1~a~ r~~ulucne: sobre J:l 

•A O<aem", ~,,~~s:~~ ~1:'.!~~~o "'J,nmro, pu,:11 
~rmwú. em seu ultim,o numero unt importantiss.lmo documento ema- ,:,• 
)lado·::oo Curta Arch!diocesana de Malines, a respeito da Missa dia::: ::;: 
,logti,da. -::: 
r'· :_A divulgação d%te documento interessará por certo aos leito- :, 
'reS ; do "Legionario" • 

Elle constitue a expressão nítida do pensamento de um dos 
rriais · eminentes Príncipes da Igreja, que se torpou mundialmente 
admirado por sua retumbante victoria sobre o recismo, á res
peito de uma questão actualissima e da maior complexidade. \·-·.::_ 
' · · A nota distinctiva desse documento é um raro equUibrlo, oo,m 
ca.racterist,ico do esplrito catholico. Lendo-o tem-se a impressão_;:de -~ 

·. que a seperàção do joio foi feita com a ardente preoccupação·:. de 
;hão envolver na ceifa uma só espiga de trigo. Notavel é o cuidado 
:pom:'que alli se denunciam certos erros, sem ferir, entretanto, pre
ciosas verdades innegavelmente existentes no recente movimento 

()s::;~un.raas .sutssos :faliem-_ o, setr::Juramento sobré_ =l'. l~nqcira da Santa Sê 

· ,fé _ :ln_teresse em torno da liturgia. 

·1 , · E' o seguinte o texto mencionado: 

"A ac!,'íio llturglca produziu os gelho em Iingua vulgar ao mes
lrIÍelllér~s resultados em nosso mo tempo que esse texto é re
palz, nestes ultimos annos. Com- citado em latim pelo celebrante, 
-:".-~~· será, preciso prevernr-se quando esse texto seja lldo por 

· ~l)~tra certos ,excessos. um padre, um religioso ou ins-
'''\1,) _ A proposlto da l\Iis.sa tructor; não pode o texto ser 
~dil!,logada" .,... Em si mesma é lido por mulher, mesmo religlo
jnidlto louvavel. Mas ás vezes sa nem por toda a assemblea em 
~lia -pode d~r occasião a certos commum. 
-~neÓnvenientes · e· . 1uirtúrl>ar. a Mas, é prohlbido ler em voz 
)l'ilvocão dos fieis: suppõe assis- · alta ou em commum, em lingua 
,tentes preparados por uma ins- vulgar, os óutros textos da Mis
ttruecão __ adequada e capazes de sa, mesmo aquelles que na Mis
res.pÓn der · convenientemente. sa dialogada podem ser recita
:Tal condirão poderá :realizar-se dos ejn latim. Entretanto, não 
lnas commÚnidades religiosas, é prolllbldo, por exemplo, na 
-inii11, · ·em geral, nas igreJas pu- missa para as crla-ncas, recitar 
lblicas,' quando 08 fieis estão re- com ellas, em voz alta, em lln
llnldos indistinctamente. N a gua vulgar, or~ões não lltur
Jnlssa dialogada é permittida a gicas. Recommende-se aos fiei11, 
~ecltarlio publica e commum ,l<t.s sobretudo aos moços, o uso dó 
á.-e,.postas latinas que O acoJy. Missal, graj.,as ao qual poderão 

'):tli?·Jem O costum<> de dizer nas unir-se ás oracões llturglo?S,.
i,ntlifts rezadas. Pode-se, igual- Lembrem-se todos, entretanto, 
~é.nte, permittir a recitação em sempre, da diff,-,ren!,'a que ha 
)atlm e de uma maneira con- entre a ora!,'ão publica <lo cele
;tlnuà (isto é, não alternada com brante e a ora~ão privada d~s· 
fo:,p~dre) . das partes da missa leigos, mesmo se o texto desta 
ique são eantad~s pelo povo na fosse tirado da llturgla pu~li~f 
fnilssa/ solemne: · Isto é, o "Glo- tia Igreja. 
?'la,"., .o «Credo", e "Sanctus", o :!Irão é prohibido recitar outras_ 
'"'8enedlctus", e o "Agnus Dei". orações ou entregar-se á medi

tai:ão, dt~rante a. l\!issa: fa~a ca-
tla um sPgundo as 1>rescripções 
de Leão XIII, a recitação do 

._ ~· _ :Prohlblda a recita~ão pu
,t,llca e_ commum das partes da 
:missa que, de accordo com as 
:Jels llturgieas, são reservadas 
. •:.Q. éélebraitte: isto é, as "Ora-
t3es", o ''Canon'' lla missa, o 
,..Pllte:r", etc.-

nosario deve se fazer, ou du. 
rante a Missa, ou á tarde, na. 
ben,;-ão do Santissimo Saera- ·. 

1 _, 

mento. 1 
"\ 

C) - Pelo que diz respeito aos ' 

E' igualmente prohibido reci
~li'r en/voz alta, na. elevll,!.'ão do 
'.corpo e do Sangue do Senhor, a 
, lnV!)ca.!,'ãO: "Dominus meus et 
J)Jlus :meus". Meu.Senhor e meu 
-~eus. 

ornamentos sagrados - Alguns 
têm introduzhlo recentemente, 1 

modelos noyos na confec('âo das ! 
E' prohlbido accrescentar um 

'i'lto, seja qual for, não prescri
'pto · pelas rubricas, por exemplo, 
ftra.zer hostias destinadas á com
i~unlÍão dos fieis, no ·ouertorio. 

Não. .:; permittldo empregar, u MiSfla rezada., ritos ext~alú
;cios dá Missa solemne, por exem
plo, a incensação. 
' -.Não é permlttldo retardar a 
duraglio da lllissa- por meio <le 
;oração ou ea11to •1ualqucr ,1ue 
•eJa. 
·' - B). :.... Quaqto ao uso da lln-roa ;~lgar - Só ê permlttida a 
l!ll~a _da._»!stola e do Evan:. 

casulas, dalmaticas, tunicas, ca
pas, etc. Só. é pcrnúttida a for-
ma romana tra<licional e a for
ma gotlca moderada. São prohi
biclas a& formas mais antigas 
ou inteiramente modernás. 

Eis aqui uma regrn. que deve
rá ser observada por todos: não 
se afastem nunca 
nsuaes, sem prévia 
expllcita do Bis110. 

das formas 

A n1esm1{ regra se aonltra 

caJlceii.< : 

l 

O CONGRÉSSO INHRNACIOHl BIS LIGAS HMININ.AS CAJHDU&AS 
. . 

Fala-nos CJmiJ da::; componentes da. delegação br;;isileira 
A reportagem desta . folha te

ve opportunidade de entrevistar: 
a srta. Maria Amelia Reis, que 
recentemente regressou da Euro
;:ia, onde foi _ assistir, como com
ponente de nossa delegação; que 
era chefiada, -pela-srta. Altair Ma-: 
lan D'Angrogne, viee.:pre-sid·:m
ti; nacional, o Congresso da Sec
ção de Juventude da União In
ternacional das Ligas Femininas 
Catholl<:e.s, em Roma. 

O QUE FOI O CONGRESSO 

l!ca, pois sã? nelles que, pelo \ as dif{erentes nacões, mas este 
contacto, as Juventudes de todas facto em absoluto não c.diminue 
as nacionalidades, em um am- o alto valqr q'ue, répresentam, so
biente de grande cordialidade, se mente pelo facto de -animar e 
scientificam de tudo quanto é instruir as congréssistas pela 
feito em pról da causa da Igre- cxperiencia de suas componen
ja no Mundo inteiro, e com is- tes mais activas. 

fica!. Houve, após, um desfile 
dos j~clstas pelas ruas centraea 
dé Bruxellas deante de S. ;ii:m, 
o Cardeal van Rocy; o Elano, 
Revmo. Mons. Micara, Nunoio 
Apostolico na Belglca e 011 
Exmos. Revmos. Srs. Bispos Piô-.J 
cesanos. to verificam não estarem isola- A sr'ta. Maria Amelia notou 

dos em suas labutas, mas que ainda muito intensamente como 
contam com !nnumeras compa- o amor filial á Santa 'Madre 
nheiras do mesmo ideal, o que !greja Çatholica incute em seus 
lhes dá grande ª1:!m~ para re- :filhos a carid!!,de mutua, apesar 
tomarem com ma10r mteresse e das dissenções ·politicas, citando 
!intensidade os seus trabalhos. o facto de estarem naquelle con
Salientou-nos, ainda, a srta. Ma- gresso reunidos pacificamenté 

Inicialmente a srta. ~is nos ria Amelia Reis o pon~ de que ).)ovos que se al)ham em guerra, 
falou da reeleição de Mine: Chris- por esse conta?to de dias, aµe- eqm,~ o Japão ,e a' .ôhina., ~ujas 
tine ~~mr>tine ,p!lra a.. Presldan. sar de oorem, mfel!zm.ente, POU• representantes durante todo 0 
eia dá.' Secção de Juventude, ten- ·cos, muito ~e aprende, graças ás tempo se ',trata'ram cóm a ma

. dÓ em s~ida tecido· cajorosos ,tro~as de ~delas com_ as moças xlma amabilidade, e cordialidade, 
elogios · pela ordêm::: e mi~g'ntri;;:· DUl,ls experientes. · · · 

Rea.1izou-se, ainda, âs 15 ho-. 
r::is, uma assembléa geral oom a 
presença de S. Altci:n a Jlrlnoeza 
Josephine Carlota, do S. Em. o. 
Cardeal Rocy e doa llllm'los. tiev• 
mos. Bispos. Por esta oeoasiãc, 
fez-se ouvir um cõro !t1lãdo, eom ... 
posto por 250 vo~s, o qU!lf te-. 
ve por, thema e. caridade, t11ncto 
finalizado :fazendo um l'Ppello "' 
todos os estudantes par11, e,, re-. 
catholi2açâo do melo. pois, . ll!l .. 
gundo disse ss. o Pava J;>io xr. 
cada cla1SSC terA o seq ~Wlltolo 
correspondente, aç~m,. os opera .. 
rios terão como a;postoto o ope-. 
rar1~. os ng1•loulto,:e11 o ~leu! .. 
tor, e <uislm, t11,mb11m, tlll$ est-q .. 
danws terão como· ii.pol!tolo a, 
cstud1mte, Finaal:i:ando disst!N;l10s; 
"A .nrc t,elga quo O()llta, actuai .. 
m.tinte, me.is de 6. 000 u,.ero,bros, 
riiira terminM• eBtes festejos do 
seu 10.0 annive~·Mr1o, :fárá -
vei:egr!nação, em conjunto .com 
a JIO, nas !érla3 paschaes, a ;Ro .. 
ma. 

cen~ia co!ll_ que se rearii:é:iu ·· o Teve, porém, occasião de cons- o CONGRE.$$0 DA JEC 
congresso;'.::' apont;mdo-ncij;.- com tatar, que · taes congtassos não · · · · · 
gra_ nde clareza_ a· .. ,,: ~~ta_. _nc_ ~-, p:><1erão chegar a -co_nclUS_?(!S p-ra- BELGI\ 
que·: os C9µs-res,sos deesa:-;.gen~~- .tfoas para normas de acçao apos-
répresent~üf,: para. o:- desénvol11~~ to1ica, por não ser.em as diffi- Contlnuancto amavelmente a 
mento:.m~ia1 4!i·::Acção, ciitho-. culdades sempre as· mesmas para srta. Mai·la· Amélia passou ; fa. 

.- .... --,:-- ·,·.- _,.,. .·.--. .-.·. -- .· -_ .-.·.··. - ·.-.:_. ___ la.1· sobre o Col),gresso da JEO-
belga 1·eal~ado em Bruxellas; o 
qual, tambem, as&istiu • .-

1 Então •• assim: se - expressou: 
"Conunemornridp o seu 10.0 o.n
niversario â JEÇ bej~ no dia 7 
de maio realizou . a abertura de 
um ConITT,'esso · êóin uma missa 
solemne, com ~ssistenéia pontl-

" f AllAR _ . COM ClARf ZA .·: E DURf ZA I Jl 

As .. oonferenolas do Padre Laburu em B. Aires 
A 'iJi'lilielra: semana de Estudos dos medicos catholloos na .Ar• 

gentina !oi iniciadl;\ pelas palavras ardentes do l'tevmo, ;re. Labu .. 
ru, pa~yrás de :verdade, que não se. excusa de dizer: "pela batina. 
que .. tr!l,g~ e pe~o lugar .em que me encontro, (!evq falar claro, ainda 
que s1~11., dur?;;·:/lil s.ustentado e !noe_ntivado pela mtss4(> sagrada. 
de seu•, m~il;/,t~1ô,, <>· Revmo. Pe. Laburu assim ll0Ube falar: com 
clareza e dure~. · 1 

. 

Bel?l'.,d1t4:ierto .soube,:tooar n011 intel'esses da classe w.edica, nos 
seus prob~~-ª11 _vlta.es. Soube apontar os erros @ llB graves faltas 
contra a moral q1;1e i;e proeura o:ivtdàr, em nome de uma pretensa. 

· sciencia. .Attlng_lr:ido · a finalidade dessa primeira Feuniã-0 de Estu. 
dos Cat~o11cos, àfflrmóu o Revmo. Pe. Laburu que sem a volta á 
Igreja. e à.os eeus pdnc!pio~ mornes não se consegue entravar o pro• 
gresso. dà.--,-0orrupção .do$ costumes, que em parte deve-se desgraça •. 
damente_ :;is ideas falsas de eugenismo, 

·''.~u -,~dos ~ós ~-diz.o Pe, Labµru -~ somos un~ imbecis; oà 
deveinos volyer-nçs-~ Deus e á doutrina de s~a..ll?reili\",. · 
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?i'RANCISCO M:O~O ~,. 

Na, pr:ie; í:o-. São l'eilrc,, em 
"'.N't,·:3ia:"·I9 ·,p~V·à'~alisoü-sê nii; frente. ã. maior Igreja. da cihrlB-

Jüst;orica Quinta da Bôa Vista, tandade, comprime-se grande nu· 
.-io Rio de Ja.neiro, uma solem- mero de extrangeiros e de ita
\intsslma reunião de escoteiros, lianos para. presenciar á imposi
'-1.lle foi honrada com a. presen- ção da. tiara ao Santo Padre Pio 
/i;a do chefe da nação. XII, pelas mãos do ii'l'Ototliacono. 
1_ Pg.r est-a occaslão, :pronunciou A cerimonia muito simples, ti-
le. Flxcia. uma, allocução de nha, comtudo, um grande symbo
jque extrahimo.s o -segui-nte :topi-, Iismo: reconhecia. no li!'!mtifioa o 
~o: Doutor, o Sacerdote e o Bei .Uni
. "Em breve 'toda ,a. juventude versai.. 
Íbrasileira será chamada a in- i 
tcorpora::--se numa :poderosa or-i ; 
iganisação nacional, que se er-. ,· 
guerá, como uma. üamma abra-1 
:i:axla. pelo patriotismo, para .rea-'· 
!lizar um grande ideal. A vos-: 
13a experlencla e treinamento; 
constituirão valiosa e decisiva.; 
tcontribuição para. :P?r em mar-\ 
icha. v1ctoriosamen'te esse empol-, 
gante movimento clvico. Pode

;re!s assim :mostrar que o Brasil 
iestá sempre ,presente na vossa 
lexlstencia de escoteiros; que ao 
~eu serviço destin•a.es o vigor dos 
musculos adquirido na gymnas
!tica e noas prolongadas marchas; 
que á -sua elevação znom.l con
&1.graes o ·aperfeiçoamento do 1 
icaracter, apurando o 1 ensina-
1men'to dos mestres e a vontade, 
de .,;er util; o conhecimento ,lo·/ 
.seu .territorio ia.través_1 das cons-j 
itantes entrada,s pelos sertões; "3.! 
tela.reza de inteUigencia e com-j 
!Prehensão aprendidas ns. v!da.J 
~imples, votada ao trabalho. ;,:j 

[Não é outra coisa - iescotei
"!'os - o que affirmaes agore., 
!realizando -esta imponente con
icentração. Com ella quereis di
:zer que .,;ois sentineUss da pa.
.tria, que, unidos e vigilantes, 
:vos constituis ·seus defensores 
,em qualquer terreno, decididos 
a ,protegei-a. contra tudo e con
tra todos". •. 

Como se vê, as par.avras ae 
IS. Excia.. são dignas do estudo 
mais attento, diligente, exacto 
ie minucioso, .por parte de todos 
os catholi,cos que se interessam 
!Pela formação relgiosa da mo
cidade e :por questões educacio-
11aes em geral. 

Ninguem ignora o inca.lculavt'!i 
·iempenho da Igreja em formar 
icatholicamente a juventude. As 
encyclica.s de Pio XI "Non ab

)>iamo bisogno" •ao Episcopado 

E' esse, pois, o triplll)e signi
ficado da. ttara pontUioia: na. 
cOU1D1emoração do papado cum
pre procurai, na. historia e na arte 
como apparece e se precisa o or
namento que e,p.cerl'II, symbofica
mente os tres tltulos de hoi:ira pe
los quacs o Papado está. a.o!m~ de 
todos os ontros poderes: ser gmir
da, e ministrador da. verdade, ser 
o principio de autoridade dlreàta
m~nte instituido por Christo e ser 

!talia,no, e "Mit Breunenuder I A formnl'a. de imposição men- o Sacerdote supremo de Christo 
l.ior,ge" ao Episcopado allemão, ciona esses tres p~dica.dos "acci- ua terra. 
it·rata.m exitensamente do assum· 1 pe tiaram tribns coroms o_rnatam 

ORIGEM DA TIARA: 
,jpto,. et selas te esse Patrem Principum 1 

E' abso1w.tamente incontesta- ct ]!tcgu.m, Itect;ortlm Qrbis, ln O apparecimento da tiara. na. 
1\·el que, desde a implan'bação terra,' Vicàdwn $a.Ivâtoi.is nostri historia 6 'muito remoto e impre-': 
do Estado Novo, ou melhor de,- Jesu Christi". ciso, 
de ha mTilitas decada,s, jamais Recebei a, tiara ornada, <l_e tres UJn afresw fe Roma l'elll'esen-· 
ise tratou de um assumpto que corôas, e sabei que sois o Pae ta à famo'Sà. Iênda da .. donatio 
!interessas;,$ ,in~1,. a. fundo a dos Princines e dos lieis, o ~1.- Constantmi", doação de Oons-
jlgre,ta.. tor do Universo e nâ terra, Vi• tantlno. 
'· · gario de Nos.w Salrador Jesus A len,iJa, segundo documento * Christo. ; apocrlphó do seculo VIII, affirma 

ISTO I E 
que Consfantlno offereceu ao Pa- Int.eressante é notar qne a tia
pa São Sylvestre a coroa. o todos :l.'n. papal e o barl'i:te phrigio ti• 
os ornamentos imperlaes. iveram, remoui.mente, a. mesma. 

O Papa recusou-os e recebeu de Ôrigem. 
Constantino um objeto branco de Sómente que, tira.do da corte 
forma conica. que é a, mesma bhantinll., o barrete plnigio de
tiara. gradou para. uma carapuça mole 

O afresco re1misenta Colllltan- e desaprumada, tomba.da para um 
tino, de joelhos, offerecentlo ao Ia.do, vermolha. não muito limpa, 
Papa um objeto conico, branco, cobrindo a cab2ça, •de uma. megira 
emquanto recebe a benção papal. da Revolução ll'mno=. 

A E 
A segimãt, col:'6i :.romeire cam 

Bonifacio vm. Cer~ não 
é extranha a esse ~ 
a luta. com Felippe o IBl!llo, na 
Bula "Unam Slmcfam". Queria .. 
se assim symholiz;;l:r e. m~ 
do poder dos papas mbre o W 
reis. , 

A'· segunlb ~- uiu. s.e jim
tar, 101;0, a terceira,. 

Uma tiara de tal genem a.ppa• 
O artista. do seculo doze baseou- Embora. sendo da. mesma. ori.. rece no monmne.nfo septdchral 

\ 
de Benedicto XII, na. Cathedral 
de Av~, ao ~ i;ue nas tia .. 

1 
ras do mesmo papa, durante . sua 
vida, a tiara, possne s6, emas Clll l'.Q~S. üllO eDl 13.@. . 

~AR.&S CELEBRES 

As tiaras ao la.elo de. SilJl grân-. 
de_ valor pelas p~ilts que os
tentam, a,presentavam um ··'grltndl! 
valor arl;istiCQ,, pois era,m_ flnCOm

mendadas aos arlJsta$ mais in,
slgnes. 

De gt"anae wior ror~,m_ varias 
tiaras do ~oalo XIII e XIV: a 
de EugeJ)io VI, feita pol!' Ghiber
ti., foi , avaliada elll meio milhã<> 
d~ liras-ouro. 

Essa!! e as a.l).teriores tiaras fo
ram empregadw J_tara. C;llStea,r ~ 
, cruzada, contra, os tu«os, que 
ameaça~m a. Eurqpa. 

Houve mais, tarde- tta.ras- valio
a!tshnas, como a de Sixto IV, f eI~. 
m. pelo l)e,neziano ~rtholomeu dl: 
Tommaso, avaliltda em um mi~ 
llzito de Iiras--ouro. O (!obro ficou 

la de .Juato II, desenhada. lJOr Ca
. :radoSSO) e que, de tal forma era 

'p.:\tsada q~ ~ ~ lncapa~ de-: 
•suport,i.I-a,.. enco.mmendtlfl outra 
ao l)leSlllQ C.aradosso,,, nroeiosa. 
~Jlnente: :t,iela arte, • 

se cieria,mente na lenda do seculc, 
oi~vo, 

Mas já. no anno 700 era usado 
pelo papa o "camelaucum", co
be~ baixa e OOnica, origem, 
commum da tiara e da mitra. 

Doctµl\enws da mesma. data, 
~ i:tifil(lar gue a origem do 

s·em, à tflt.ra m:l!SCel( em ali'ura e 
nobreza, passand:o pà:ra o seio da 
Igxeja, onde cobriu;· cabeças pa
paes que se ~. Dllliito al
to, nllt historia;. 

AS TRES COB6AS 

"oamelaoou,n;, se encontra na.. Sô mais tarde começa á appa
co~ ~n~, e provindo por: recer :na. tiara mna. omamewt~
sua t'ê!: na. ~. pois a.ppa.re- ção que a. approxima da coriia. 
ce co:mo ''~geum ~1:Ãdido m- ~om os Papas São Clemente e 
tore... mn~cio II a. 1.ª corôa. vae se 

delineando: mas é principalmen

Essas e outta;s; tiara5: f.or.a;m, 
d.~ttu:iita~ em. parte n1t, Sltque, ~ 
&-:::na em 152'7 ~ em i,arte. fu. 

: ram e.n;rp:tegadas pai-a .,~r,it o 
· 'Wltu,oso. pa,ga,menttt, li.. :Napoleão,, 
eni v.trt.ude do tm.tl'ttbb @_ '.t:oJJm.,.. 
tino, 

N'~leão. mesmo ~Z: prese]lÚt, 
· de uwa, tJa,ra. a,, Pib Vtt, PlM'a, sua; 
coroa.ção em P&r.is: mas essa. tia

: 1-a era feita,~~ ~ 
'. e o mesmo Nitpoleâl> â retomou 
qµandb o ~apa.. fui enaeia;ado eJJl 

. F-0ntameblean. 
' Pio IX recebeu da Ralnl'ia Izá.,. 
, hei' dà. Hespanha, uma tiara. 

Pií> XT,. por mia v.BZ; recelroti 
dos milanezes a tiara. <Tonominada, 
"da. paz", ~esenliada. pOl' Beltra,, 
ni e offe:ifuda em :ro:w,. 

Tira seu nome dà. repetição dai 
folha. de oliveh:a cmno nmtivo 
orn"1nental e porque !-Orai &!:da 
ãquelle. qne trazia. amno lema.. 
"l'a~ Christi ili RegiltD- ffln:isti" •. 

O DQ,VO Pontífice Pio. xtt :no
clla de l:IIID co~ n.ec:ebeu a, 
tiara, de Pio IX; que- ~- «!e 
~enos: v.;!1°r em r~ão_ ,i tiaQ, 

Tem - iconnexão · doutrinaria 
tcom esta allocução do Exmo. 
Sr. Dr. Getulio Var,ga.s, o re· 
icente decreto do Exmo. Snr. Di-. 
iA.d:hemar de Barros, incumbi:ti
'ido o Deparoomento de :El~cação · 
iPhy.sica "d-e !Promover a educa
,içã.o !I)hys!ca e, ;por meio dest<a, 
JJ. educaçAo morai de 'todas as 
jcreanças e adolescentes do Es
•tado de S. Paulo" •. 

o incremento do Ca·tholici'smo: nos Estados 
Unidos demonstrado por estatistica ··· 

te ~ln Inno<leJUlfu III que ella 
toma. o a,Specto ca.imoteristico co
mo ~~ vê »a. sua ephigie em Lu
bfacó. 

da paz , apre5f.mt'a, @· v:i.nn, p21:r:.•, 
tieàr de ter servido á. cot'Oájjito 
de seus, ~tro, ~. tia-. 
duzi:r.ttlo; pois,, numa ~oca de 
mtaliilidade, :i, eontümida,de do 
JtOd:I!!!' pouiificf'o que se- transmitte 
desde São Pedro numa. serie in
illrterrupta, de P>.tpa,s-. 

E' inutu insi:fflr spbre a sum
a:na. importancia deste decreto. 

1· 

11: ediçio deste a.mio do An• 
:nuarto dii Igreja Oatholica nos 
Estados Unidos, em seu 107.0 1\n
no de P,ublico.ção, dâ-nos inte
res&!trites~tisticas sobre o mo
vimento cathollco nesse paiz. 

Dentre esses da.d.os interessan-

lEIRAS NACIONAE S E f XJRANGEIRAS 
Um agradecímento do Prof. ·Pirou 

:A: :proposito da, critica feita .pelo nosso :red•actor Dr. José 
Pedro Ge,lvã.o d;, Souza sobre o liv·ro "Essais sur le Corpora
ltisme", do Prof. Gaetan Pirou, da Faculdade de Direito da Uni
versidad.e de_ Paris, recebemos os agraclecimentos d~sse iProfesso-:, 
IPOl' intel'meclio do Pe. Eustachio de Campos Nelson, antigo ca
a,ellã.Q de Santa Cruz, hoje Matriz de São Geraldo, nas Perdizes, 
1SaCerdote brasileiro pertencente iagora á "Congregation de F::-a
ternité sa.cerdotale", e que teve a g,entileza de tradtJzir e. critica 
do nosso collaborador para aquelle mestre d·a :F'a,culdade de Di
"'ei'to da 1b:niversidade de Paris. 

O PrOlf. Gaetan Pirou agradeceu vivamente a :recepção . do 
LEGIONAliUO contendo a profunda critica da sua obra e pediu 

fossem esses'- agradecimentos transmittidos ,a,o Dr. José Pedro Gal-
12A!> de ~uza.,., ' ' ' \. 

tisslmos <Iestac~~os os seguin
tes: 

i) A poput!l.ção catholica. nos 
-48 E~a.dos dos Estados Unidos, 
no .A,laska e lll8. :Llha. de H>a.wai é 
de 21.406.507 pessoas, havendo, 
pois, um augmento, de 239.8ll7 so
bt>.e :o anno passado. O augn-.en
to do anno de 1938 era de 
207. ~j\6 sobre o anno de 1937, 
e rieste de 223. 945 sobre o de 
1936, O augmento nestes 10 ul
timos a.nnos é egtlmado em 
1.293.749, e de 1919 para cá su
pera 3.857.183, 

2) O numero de .membros do 
clero é actualmente de 33. 540, 
havendo, pois, um augmento de 
872 sobre o anno de 1938. Fo
ram constituídas durante o an
no 329 novas parochias, elevan
do-se pois, as mesmas ao nume
ro total de 18. 757. 

3) Foram inaugurados mais 
3 novos seminarlos, elevando-se 

A vida de hoje 
precisa do 

EN·O •salde, 
fructa• 

o numero dos mesmos~ ,259. Os 
seminaristas de 15.984 eievaram
se a 16.746. 

Ha 181 cdllegios. para homens, 
677 academias temi.ninas, 1.362 
escolas medias catholicas e 'i:561 
escolas parochiaes. · 

O numero IJ.e estudante.s nos 
collegios, academias e escolas 
m~io.s é de 441.273, ~ccusando 
um augmento de 31.270 estu
dantes novos sobre o anno an
terior. 

4) Ha 311 orphanatos catholi
cos com 36.206 orphãos; fs7 ca
sas para anciãos e 679 haspitaes 
catholicos, 

5) O anno de 1938 fol ,parti
cularmente tavoravel quanto o.o 
numero de convertidos, que al
cançaram 65. 943, cifra que su
perou em 2.247 unidades o an
no anterior. 

6) São as seguintes as archi
dioceses que superam a um mi
lhão: Boston, com 1.027.544; 
Chicago, com 1.400.000; Nova 
York; 1. 000. 000; a diocese de 
Brooklyn tem uma população ca
tholica de 1.169.054. 

Como vemos, o catholicismo 
'nos E.U.A. dia a dia, traz mais 

a,'lmas e.o Reino de Çhru.to! 

Jornalistas catbolicos asi · ·. s pelos 
mar~sfas durante a re, . ão bespilDl!ola 

Durante a revolução hespanhoia, os niarxistàs obstinaram-se 
~o.rticularmel}te em perSE:guir e ~ar os eseriptores 8 jorna
listas que ~ao pudera~ deixar a zona vermelha. 

O boietrm de informações hespanhoI precisa O seguinte· 
l.8 collaboradores 4? "A :S.-:Ç" encontraram a morte. o j~rtnU 

•.!EJ Debate" deploxa a perda de 
26 collaborado:res, redactores e 
o.:perar.los seguintes: Srs. Bernar
do Aza e Luís Sâinz de los Ter
reros (do Conrelho Admin!strati
"{o da ·Editorial Catholica) An
tonio Bermúdez Cafiete, ' Juan 
Gandullo · León, Santos Fernán
dez, Emllio Carra.soosa, Alfredo 
Gracia, Angel Crespo, Agustín 
Salache, Fernando de Urquijo 
Francisco Ortiz Tallo (redactore~ 
de "EI Debate") ; Juan 'Bauti:sta 
Campos, Pedro Arjona (reáacto
res de Agence Logos) ; R. Pe. Ra
fael Alcocer, O. S. B. (director 

1 da Bib:!iotheco. Pax) : José Maria 
.Saavedra, Juan ,Tinao (emprega. 
dos administrativos): Juan Avllés 

BERMúDEZ CA:S-ET~ Sebastián Llorente, E. Torrljos 
Eligio Gómez, Julia Apezteguia 

Alfonso Echeverria, Manuel Plaza, A~drés Pérez, Antonio Duefiaa ti 
Serafín ::rorralba. (empregados das 9ff1cinas)

9 
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v LEGIONARIO tem o maxi
tno prazer em receber visitas ãs j 
1nstal!ações de sua redacção e 
offlcina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, por exlgencias do 
11ervlço, 

tOMMf NIANOO ••• 

Mostrei, em: meu · ultimo art'!go, que 
os erros geralmente existentes a res
peito das relações entre a Ig-reja e o 
-:::~'L,do, quer estes erros consistam em 
extender, quer em reduzir exagerada
mente o papel da Igreja, são causado3 
sempre pelo naturalismo. 

E' obvio affirmar que esse natura
lismo não paira nas regiões sideraes das 
meras concep,ões doutrinarias, e que 
serve, em geral, de capa para senti
mentos menos confessaveis! Quantas ve• 
zes, vemos pessoas pusilanimes· externa
rem doutrinas naturalistas, segundo ai 
quaes o papel da Igreja consistiria em 
actuar apenas portas a dentro, dos edi
fícios do culto: no emtanto, este na
tuvalismo de encommenda não é. senão 
um pretexto commodo para encobrir a 
covardia dos que o allegam. Quantàs 
ve~s. ainda, vemos certos gaviões da 
politicagem ostentarem uma . .rubicunda 
convicção de que a Igreja deve ter, em 
questões não apenas espirituaes, mas 
ainda politicas (" politicas" com "p" 
minusculissimo), uma extenslssima in• 
gerencia: e no em tanto esse ponto-de
vista naturalista que tenta arrancar â 
Igreja a sua esphera espiritual para 
atirai-a ao campo inferior dos proble
mas temporaes, disfarça apenas a am
bição de se servir da Igreja Ç9Jll.O es
cada e instrumento. 

1 .•. 
O LEGIONARIO é um semanario que. 

se dedica, por emquahto, principalmen• 
te ã obra de aperfeiçoar a formação do~ 
catho!icos que já se elevaram a · certo 
grau de fervor. Como tal, não tenho 
o proposito de combater nestas colum, 
nas os erros extremos que existem nes
te assumpto. 

•· O que. portanto, cumpre,· sobretudo, 
apontar neste artigo é, uma serie de 
opiniões intermediarias entre esses er
ros radicaes e a verdade plena. O sim
ples erinunciado de taes erros mostra a 
gravidade dos inconvenientes de ordem 
pratica que dahi decorrem. E isto nos 
permittirá avaliar em toda a sua im-

• 
... 1 IMH#i 

Plínio CORRÊA DE OLIVEIRA 

Accão Catholica .. 

e Politica 
• .. -

portancla as resu1uçoes do Episcopado 
Argentino sobre "Apostolado e Política", 
que publicamos em nosso ultimo nu
mero e nos propuzemos com.mentar. 

• 
Diga-se preliminarmente que, entre 

os catholicos brasileiros, a tendencia 
mais corrente, consiste em um na.tura.
aisino minimallsta, que constitue u:m.a: 
l'eminlscencia ainda vivaz do indiffe
rentismo cjue D. Vital e depois dei!~ Jac
kson de Figueiredo combateram. 

Igreja nos assumptos acima, toleràm a 
custo ou mesmo se revoltam·. explicita~ 
mente contra enâ: E .. o :;,rntexto clâssico 
de taes revoltas é que a · Igreja está. 
interferindo em quest:9.es alheias á sna 
alçada. 

Muitas vezes, esta mã fé se entrin
cheira em· um inexp1icavel cipoal de 
subtilezas a respeito das intervenções 
eleitoraes dos cathol_icos, servindo-lhes 
qualquer attltude m:i.'is energica destes 
ultimos de pretexto para aff!rma1· que 
elles estão. tendo acção ·. partidaria, ~ 
portanto alheia. ,. · · · · · · 

• 
o documento dos 'Bispos Argentinos 

repudia, como é natural, esta mentali
dade rançosa e estreita. 

Pio XI escreveu certa vez aos Bispos 
Argentinos que a Acção Catholica deve 
intervir na politlca sempre que tiver 
algum interesse relacionado com ella 
E como as escolas, o trabalho, a familia, 
e mil outros teri·enos de transcendental 
importan.cia para a Acção Catholica se 
encontram sob a dependencia da legis
lação do parlamento, a Acção Çatholica 
deve estraçalhar resolutamente as teiaff 
de aranha doutrinarias que coarctavam 
sua acção, e intervir resolutamente _nas 
feituras das leis. 

Por Isto, o Episcopado Argentino, ,n
dicou ã Acção Catholica uma dupla ac
ção: 1) ennumerar alguns proj~ctoE de 
Jei em estudo no Parlamento ·qué deve-· 
rão ser por este approvadqs . mediante 
pressão da A. e., .no Pàrl.amél'l.to; 2) 
·desenvolver 1:1ma intensa campanha no 
seio da opinião pubflca, afim de i:-, põz 
em pé de guerra contra os inimigos dH:1 •· 

reivindicações socl.aes· catholicas quo 
existem no Parlaménto. 

Com isto;· na Argentina, a interven
ção da opinião catholica na vida pu
blica passarã a ser doravante, susten~ 
tadà e penetrante, estendendo-se desde 
o amago das Cl>mmissl5j!s'· légis!ativas do 
Congresso Federal e c;!os Çongréssos• Pro
vinciaes i:i,té a praça puÍJ!iêa. 

{ 
1 

Os 'maçons, os totalitaristas da pseudo 
direita e os seus sosias da extrema 
esquei'da pretendem reduzir a Igreja ã 
mera funcção de organizadora de no
venas. Os anglicanos, pelo· contrario 
levan1 tão longe a acção temporal de 
sua igreja, que transformam os sem 
pastores em meros funcclonarios incum
bidos· de mil tarefas alheias ao culto, c_o• 
mo, por exemplo, de combater a febre 

' aphtosa do gado, explicando durante os 
off!cios religiosos os melhores meio~ 
preventivos ou curativos contra o mal. 

Nossos avós achavam que o catholico 
póde ser indifferente, :maçon, liberal. 
etc., comtanto que 8-'lSistisse pontual 
e assiduamente ás· cerimonias religiosas 
da respectiva irmandade. certos catho 
licos· de hoje, dentro de um estado de 
esplr1to igual a esse, acham que po
dem ter em materia de economia, de 
politica, etc., a orientação que bem en
tenderem, continuando a ser bons ca
thol!cos se frequentam assiduamente as 
Igrejas. 

Não pára aqui, porém, a actividade 
da Acção Catholica Argentina, segundo 
as. directrizes do Epiéop_ado, Além disto, 
ena se situa no fóco dos mais ardentes 
e intrinca.tios problemas contempora
neos, e ah! intervem marcando :'ºli .ru
mos da civilização a:mericana · po'fÍ ,'ti:ieio-:·· 
de um combate decisivo ao totàlitaris
mo, o que no proxirnÓ artigo aÍlàÍyza. 
remos, 

.!A IGREJA E o MATRI·MONIO 

JA veiu a publico, officialmen
•t e, a estatística dos ,processos 
-concluidos durante o anno de 
J~38, no iribun-al da Santa Rota 

Claro está que a generalidade de nos
sos 1eitores não professa, nem esta for
ma maxlmalista, nem aquella attltude 
minimalista inspirada no naturalismo. 

Evidentemente, taes pessoas, sempre 
que se trata de uma intervenção da 

R,.'man-a .. 
Em geral,_.,1>en~a--se que est~-

1

·,!.:====:;:===============================:;:::=========================::;;:;!J 
tr''>unal tem apenas competen- C A T H O L 1. C O S 
<·ó:,. sobre os feitos matrimoniaes. , , . _ · _ . . 
Esta opm1ao, embora espalhada, 
é errada. A Santa Rota é o tri-
,bunal de Appelação da Igreja, 
quer _dizer, é um juizo de se
gunda instamcia. Assim, na es
:tatistica já referida, figuram 
numerosas causa.s -civis e c::-i- '.
nüna.es, .provenlent~s de todas as 
;partes do mundo, .para ·recebe
r-em ultima .e definitiva senten

EXCLUSl.YAM.ENTE suas Joias e .. s.~µ.s · Prese.n.t~s. 
,:1: .. - .a... 

na .conhecida 
JOALHARIA 

c·ASA CASTRO 
ça., 

· Entretanto, é preciso notar 
que a maior .parte destas cau
sas foi constituida. por que5J:Õ('S 
:matrimoniaes. Aquelle vene::-an
,do collegio judicial apreciou 70 
casos desta especie, · sobre -os 
quaes ·prof.eriu sentença. Ape
nas 27 · casa.mentos, ,porém, fo
ram reconhecidos ,riullos. E' 
iPreciso lembrar, . como já ficou 
dito, que a. Santa Rota é ·um 
tribunal de segunda instancia, 
que torna a. julga.r .processos já 
li-preciados nos tribunaes epis-

RUA 15 DE 
Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS 

N O V E M B R O N.º 2 6 , (Esquina da Rua Anchieta) 
relogios " E L E C T R A n concessionarios dos AFAMADOS 

EXÊR·CICIOS DE SANTO, ., 
1 ª N A e 1 0 Uma carta Pastoral 

.cope.es. Portanto, . é apenas uma 
;pequena parte de, 'todos os pro
cessos que sobe até Roma, pois 
muitos delles, morrem Il!a .pri
meira instancia; e, desta peque
·na .pa~·te, apenas · uma insigni
!f'ice.ncia· .teve sentença favora.
,vel, 

~ ..... Para o corpo redactorial do LEGIONARIO 
No tllai· 18 p.p., tiveram lnlelo 

os exe1·cl!·1os espirituac.s, de San
to Jgnacio, pregatlos ª .. um. gru
po (le redactores do Leg1ona
rio" 0 elementos tla Juventucle 
Universitaria Catholica pelo 
Revmo .. ,).'e, Felix Pereira (1e 
Al;...eida;'' s. ,J., prefeito dos es. 
tudos no Collegio São Luiz. 

A :Fazenda Taipas, pertcncen
te·aos Revmos. l'es. Jesuítas, es
tá situada em lugar aprazlvel, 

dot:ulo de bello panorama 
muito propicio no recolhimento. 

e plrituaes concluin-se 110.ie, dei. 
xando em todos os que 1lella 

l•'oi neste ambi~.ntc, que ·o prc~ 
ga<lor~ <lotado ,te grande cultura 
e notavel faeifüladc de exprns
são, propoz aos retirantes os 
pontos das medltaçõ,is de Santo 
lgnaclo de Loyola. 

Tambem esteve presente na
quelle local o insigne sacer1lote 
W. Alvarenga, S. J . .1 

A semana dos exerclcios es-

partici11aram uma impressão in-
delevel como seria de esperar, 

dadas as innumeras approva

ções e elogios que. a Santa Sé 

não tem deixado ele prodigalizar 

aos exerclcios espiritnaes de 

Santo Jgnacio desde que foram 

compostos, ate nossos dias. 

============ :Vê-se/:pois,_o .cÜidiado'com que 
)'1.

1 
Igrejà.' cei.•ca o ;IJ1'.0nunciamen-

jto da' nullidade matrimonial, - fôi· l '''ltllllllllllllltlllllllllllllrllllllllllllltllllllllllllltl.lllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllntllllllllllltllllllllllllltl!i 
. , · mo acontecer que, se nao 1ª ~ 
,1ada _-a del,i_ca,. _deza ~ a. gl'avida- t de -
r desfeitoX;dentro de um empo - ªO e e I e . § 

·::~:a:: ::~0~bi~ed:x:::eg:~ ::::_~~:tl_~ :e_;~])::enttºr:~~~:~ ; 1 D a S I O li Ir a D g a a 
Iarid<ade -<:[Ue •Íie'"àrgue po.mo fun- 0 ccinti'acto ·llc1llo é complete.- = = 
damento · da dissolu!):Í'o da so- ,mente };differen~e: tem apenas 

8
- · ~ 

ciedade conjugal. Nesta mate- ; uma ;,~pparenc1a de contracto, = C 1 - p t 5 :ria, a Igreja prefere a possibia mas, ·I\/$. fundo, é inexistente; a - Offi USpeÇaO ermanen 0 iê 
JldadE> de manter um casamen- sua .lrrêgul•a.rida.de não é sana- ~ ~ 
to nullo ao risco de dissolver da em tempo algum. Estes con- i§ ESCOLA NORMAL _ CURSO GINASIAL _ § 
um "legitimo. .tractos não se dissolvem, por § § 

corre, infelizmente, um' certo isso que não existem. Apenas se a CURSO DE ADMISSÃO AO GINASIO - CUR- ~ 
,equivoco a respeito dos contra- verifica e -se declara esta radi- § SO PRIMARIO E JARDIM DA INFANCIA § 
,ctos matrimoniaes que .a: Igr;,-1 cal ausencia· de vinculo entre §: § 
;la autorisa a dissolver. Ha e.s partes que pensaram ter con- ã SEÇÃO MASCULINA E FEMININA · ã 
quem pense que isto const-itue tractado. ~ _ SEPARADAS _ ~ 
uma cert,a. modalidade de divor- E' o que faz a. Igreja em r0- § § 

cio, admittido, embora em pe- 1ação aos casamentos nu110s. o ªª Acham-se abertas as matriculas para todos os -~ 
quenissima escala, pelo Catho- matrimonio é um Sa..cramento § cursos. Aceitamos alunos transferidos de :§ 
iltcismo. que exige, para. e. sua validez, ~ Escolas Oficiais e Particulares . . 2 

~o __ Bis~o ~e Berlim 
Mais uma vez temos noticias 

seguras sobre a atroz persegui-
ção á Igreja na Allemanh'>.. 
Mgr. von Preysing, Bispo de 
Berlim, em recente pastoral de
nuncia essa campanha antl-ce.
tholica no terreno ed ucacionul. 
As escohs ca:tholicas vém sendo 
fechacli1s ra.pida e systhemati
camente, ao .passo que os p•a,es 
são impedido,; de matricÚlar 
seus filhos em estabelecimentos 
de ensino c.áthollcó·. 

Accrescentemos aind•a. que a 
escola nova. é baseada e o.~tcn
tada em uma .phyJosoÍ)hi,:i 1lÍ:Ja
gogica hostil á lgrejá,; 

Deante dessa grave sit\Mt~íl.0, 
(l, responsabllldade don piici·ÍI é 
agravada. Cumpre a estes mA,n
ter-se em contacto com os -pa
dres, conhecer -bem a doutrin•a. 
catholica, para, no lar, po,le
rem dar a seus .filhos a educ:1-
ção que lhes faltou na escola. 

Termina o Bispo de Berlim 
demonstva.ndo que os ,~eus temo
res e-ram mais que justificados, 
e, e.ppel!ando para a collabora
ção dos paes e :padres, tendo em 

. vista a salvação da Fé. 
Para desfazermos esse equi- esta condição essencial: que ha- ª1 ti 

. "co· é necessario appelar pe.1,a ja um ,perfeito consenso de von- § Peçâm prospétos e mais informaçõe$ à § L 
algumas noções de, direito com- ta.des em que os nubentes co .. ~ § êr e propagar o 
,num. nhecem e acceitam livremente ~s 3~5"' Rua VergueiMroo, r3a6i·ºs, e76Domingos de :_==-~=~ LEGIO-NARIOII Os contractos defeituosos cli- vantagens e os onus que vao 
'91dem-se em duas classes, os assumir no estado de ce.sa.men-
aullos e os annullaveis. Os coa- to. Quando se verifica que tal § :!':l 

::-i:to;man;e~~~:eisqu~a~~u!; ~~=1:it~u~e s!~~~mne!~at\1s~:mr~ec~~ ==~=!_ DIRETFO~Ron: ePsR:O· F~.-2M019G4UEeL7S~2A8N3S1IGOLO f===~=~ 1 
lbea a.utorisa a dissolução; em- é que os tribunaes ecclesiasti- _ , ,. 
aua.nto isso não se faz, porém, cos simplesmente reconhecem, 

.iD 0011tracto vaJ~ e nó<1 11 mes- p-ara ~li d.eyidos ~ei~os. ~llJJJIIIIIIUIIIIIIIIIIIID!llllllllUWIUJll!IJJIIWUIUIUIHUllJJl!lllHIPJll!lllliU't;llUIIOIYUAll_ll!U!UUQ.IW!jl-4 U -\, 
~ ·..e-.. ~ .. tBi;c illt• ..... ,..... .. _.. , ·-. · 

E' DEVER i>E TODOS 

os 

29 de Junho 

s. r euro e s. Paulo . . 

Todos os Apostolos dispu-. 
tavam ia primazia, e ella foi 
d~da a Pedro. E Pedro sempre 
se -mostrava o ,mais e.rrojaclo 
dos que seguiram ·a Christo, e 
O negou tres vezes. , Chefe da 
Igreja Universal, -escondeu-se na 
occasião da ,proYa, e só se an!
mou o. sahir do .esconderijo 

1 
quando mulheres lhe annunchi._-_ 
ram a Resurreição, E elle e.-a 
o mais ia.nimoso dos discipulo~ 
de Christo. 

Algum tempo depois vemol-os 
; a todos .p'í'egando em Je1:úsalem, 

" fazendo milagrosas conver
sões. Falar no Crucificado para 
os judeus de então, era recor
d-a.r, ao menos, que tinham pre
ferido um a~sassino a um Ra
bino. E falavam de Christo em 
,praç-a. :publica, esse.s mesmos 
que o -pavor confundira. 

A1-r,a.stados aos tribunacs, el• 
·1es confundiam os seus juize.~ 
·pela ·rudeza e precisão de suas 
·respostas. E com a força da· 
verei-ade venciam o seu pcrse• 
guidor, .porque ninguem perse
gue vi·ctoriosamente os que pol: 
virtude desprezam a morte. 

Todos os Apostolos foram 
martyriz;J-dos, apeze.r de não t,,r 
mor;:ido do marlirio, São João, 
o a.postolo que Jesus amava. 

Que se .passou então? O E~· 
pi.rito Divino .promettldo pú:'.' 
Christo viera realmente e mu
aára. em homens espirituaes 
àquelles rudes e ma.terlali:,m.do~ 
peC"cadores. 

· .. , E' esse Espirito assiste hoje () 
..:~uccs>sso;• de S, Pedr-o. O~ t.Nt'3 

·iiffeltos são constantes e im
. 1il€nsos, e so não · são rotad,:a 
d·o habito. que temos de só eA• 
perarmos do Papado cousas 
gi:andiosas. 
- N<1_poleão p,·enae e esocrete1a 
um P.a.p!l.. Napoleão morre els 
amebas, ·esquecido, numa ilha, e 
o Papado permane% e!'lgrnnde• 
9ido pelo ultrage. 

Em nossos dias ainda, chefes 
que afrontam nações poderosa.::i 
évitam aggredir um Ancião em 
_seu palacio, e as medidas to-
madas contra Elle .por esses· 
conquistadores de povos, q:i.e 
r:ão se poupam elogios, são, e:::. 
t,·etanto, dign-:1..s do desprezo do~ 
vilões. 
Que poderão fazn contra quem 

não teme a morte e jú. goza ne. 
:terra a liberdade plena dos es
.pirltos? 

Pio XI, um dos maiores Pon• 
tifices de todos os tempos, das 
alturas materiaes, as m•)nta• 

' e.-preciava, era o si:,nal ,palpa. 
nhas, e esprituaõs qu~. t,a,nto 
vel_ da confirmação d,i. &sslsten
cia divina que ha 1900 ann:1.~ 
transformara 0,s Apostoi'os. 
"Non possumus" diziam ell2s 
diante dos juízes, e "não posso'' 
calar-me, repetia. Pio XI. ' 

O mundo odiava as suas En
cyclic1.s, " Elle· as ésérevia. Oa 
governos faziam · concordatas a 
O perseguiam nai. sombras. 
Desarmado -nas mãos de .seus 
inimigos, elle enchia o mundo 
com as suas p:üa.vras de pro• : 
testo. Que podiam os homens: 
contra Ell<'? 

Tirar-lhe a vida, Essa, Elle 
daria alegremente por Deus. 
como deu quando chegou s.;a. 
hora. 

E o seu :successor pc;-maneca 
no thl'ono, cáca(\o de Inimigos 
cada yez me.is ousados, isto é,. 
.para i,er mais exacto, cada vez 
mais ignobe!s, ,pois os seus at:i.• 
qucs i;/lo um vituperio para si 
i:nesmog. Elle permanece ligan
do e p céu e a ·terra, animad,> 
ct'Aqi;ifüi Espírito que n'Elle· 80 

_(TJ.)-:1c6'iüro\l, po1• não mais care
·:'.f-ê;r 4 :I.C:l~Ja de su,a. assisten'cia; 
i.ot;i.;,:-:iiii'&re -cada. um dos outros 
:.itfii\Ú;<itq · que nilo são Maxi• 
J'fii:;'~1:);:f; :Blspos. 

Qu'6,i'(~·a.s e quantas vezes a;· 
barca de Pedro esteve human3.
mente desampare.da. Nem ·. po.i: 
isso ella sossobrou. 

Pio. XI, no seu throno, :\)<'?4; 
cebe as insidias de seus inimi..' 

· gos, os seus soffrimentos poré:n· 
só sfw p;·ovocados pelo nume:·" 
maio1· de almas que elles pod:e~ 
ma.ndar para o inferno. Nenhµm 
temor pode ter por si ou ,p.e'ci 
Pape.do. . .· 

Rezemos, pois, por esse Sun1~ 
mo Pontífice, que só soffre pot.i 
nós, Se a oração feita ao Pae. 
por intermedio de Jesus Chris!c, 
é absolutamente efficaz quan·do-· 
,p'edimos cousas indifferente.~,. 
certamt)nte será .poderosisslma: 
quando pedimos as realizaçõe"I 
da· vor.tade do proprio Chris~o: 
a conversão de todos, i:\flm 'da 
que haja "um só rebanho e unt 
só. Pasto!.'.'• 
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São Paulo, 25 de Junho de rn3S. 
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Bonitas 

LANS 
para vestidos e tkilleurs 

~fWEEDS de-qualidade magni• 
fica em todas as côres dictadas 
pelos ultimos fi~urinos: terra
cotta, brigue, mostarda, verde
amande, beig4!, bois-de-rose, 
castanho, verd~-musgo, nattier, 

ouro~velho creme, 
preta. 

índigo; 

LfU"'' "Jm é-0 
.... f:-- -· ..L t • 

Mcfro s 
appln Stores 

M_orreu recentemente uma 
comDanheira de Santa 

_Bernadette 

1

Mais um "~otpourri" ~e actuali~a~e 
Deixando elo lado toda, :i !n-1 

troducção, :vou logo in medias 
rCiil, ! 

Frei Pedro SINZIG, O. F. NI. 

e, ''Schwarze Korps", sob o pc- Conselho elas Igrej-as Lh·;:es fi"' ' 
so dos factos. tem que confcs
rn.r que durante o domínio na-

CARROÇAS COM CHIUSTOS •zista. n 0mbrutecimento mor:tl 
- O titulo nfLo é n1cu: C d0 or- do povo a:>.sun1iu propo!'ções (jil" 

gãos nazistas, qu0 contam como abalam, e que a moral ba.ixou a 
imagens do Crucificado foram menos de zero. Ouçamos a tris
tiradas das escolas e de outms te canção do "Schwarze Korps": 
luga,_·cs, em ,numero tão grande. "Abala directamente o facto de 

zeram seu apello de orações pa
ra todo o 'tempo de· Pentecos
tes. A intenção com'mum é a 
volta do mundo para Nos;;o Se
nhor Jesus Christo, 

o 
MA TEM AS ALMAS ! - Re-

que •a, remoção dellas teve que que, segundo Ó recenseamento crudesceu a !neta p<>la possl' das 
ser feita com canoças. "A no- dos cloentes d0 enfermidades vc- almas das crianças r.m toda a. 

Austria. Ha pouco, ,uma circu-
pulação commenta "D"r neraes, no Reich, mais de 75 oio J,a,r nazista decretou 

O 
que sc-

Dcutsche Wcg". de 14 de maio de todos os homens 'tiveram, ou 
p.-p., - ,permittiu-o; os homens ainda· têm, uma doença vene- gue: 

1. 0 - Todos os ,,professores, 
,por principio e com 'toda a sua 
influencie., têm que , trabalhar, 
para que as crianças sejam afas
tadas de todas as reuniões reli-

não ,s() collocaram deante da rea. Segundo calculas de sabins 
cruz do Senhor, para protege!- i <ie renome. estamos perdendo, 
/l, com se11s corpos contra um I só na, antiga Allf'm1,nha (sem 
bando de demonios ... · Não ac- as incorporacões recentes), cer
cusamos, .porém; pois: '~- _ro~u.- ca de 2 milhões ele nascimentos 
lação deve ter soffr,do md1z1- 1 por anno. em consequenC'ia ele giosas e de todo o culto; 
velmente, para seu animo ficar I doenças venereas. Essf's algaris- 2. 0 - D'ora em diante, as es
abalado ao ponto de. não m<Sis mos reclama.m providencias com- colas como taes não podem mais 
se oppór .. , Soffrimentos ain,la pletas". organizar actos religiosos, co-
pciores são impostos por -aquf'l- Sem commentariõ, mo sejam: missas, consagrações, 
les algozes q1w, com cinismo ins e c·onfissão, communhão, chrlsma, 
desct·iptivel, tfram aos paes ca- MAUS TRATOS, TNSULTOS . exercícios de côro, nem permit-
tholicos seus filhos, ao mesmo _ A "A_gence Ohrétienne de til-os na escola; é prohibido, fl,,s 
tempo que ainda está. oscill<tn- Presse" PAX, de Paris, publica, ,professores chamarem a atr,,n
do sobre a terra allemã uma, pa- aos 16 de maio p.p .. varias ca.r- ção dos .alumnos para semelnan-
lavl'a, do Fuehr0r: .. _ "Respei- tas da Allemanha, uma. das tes- actos; 
tamos as tradições religiosJs qne.es ele Munich, com esses di- 3. 0 - é prohibida toda <' qu:d
dc nosso povo: somos nós ouc zeres: "_ .. Fulano, a qncm o ,sr quer perticipação da, escoh Hn 

damos ao passa.do seu vcrda_ conhece, foi mantido p1·eso, du- instituições ecelesiasti-cas, a sa
deiro sentido"· Sim, sim. 0 "vc!'- rante 92 dias, num buraco sub- ber: missas, procissões, exarn.;s 
dadelro sentido"; ouvimos ª terra-neo, onde apenas havia um ,na doutrina, etc., cxcepfoando
mensagem, mas ao mesmo tem-
po em nossos ouvidos rf'ssfn 
o ruido das ca1·roças que, n~s 
-estradas das e.Ideias. levam 
Christo novamente á. sepultu
ra ... Pode pass-ar muito tempo, 
até que Christo rcsurja, dess<'s 

estrado para dormir e um ve.30 
,para as necessidades... A mes
ma sorte foi a de um padre da, 
diocesl' de Salzburg-, Ambos, ho
je, estão em Dachau (um dos 
•pclores campos de concentra-
ção).. ..~ 

tumulos da historia; quantos 
1 

seculos não passaram na Afr:-1 . Na occupação de Pr_aga, o 
ca septentrional, antigamente, , Jornal de S., Poelte_n pubhcou os 
de ch,·istianismo florescente, até di.~cursos ~e nazistas que. se 
oue se abrisse O tumulo prep~- -gloriavam ter cahido a ultima 
;ado pelos inimigos com metho- fortaleza dos "-pretos"; ter fa
dos iguaes aos do 3.º Reich, e lhado exterior, e Jehová. São 
se apresen'(e,sse, como milagre, ,fechadas as escola, ,pa,rticula-
no Congresso Eucharistico da res; os pad1·es são privados ele 
Algcria !" .,; seu ordenado: os eapellães e 'lS 

·antigos catechista.s (-padres) não 
,sabem como a!limentar-se. A • 

BENEFICIANDO O PAIZ?- falta de educação religiosa traz 
Conta o ''Daily Heralcl", de 17 fructos terriveis; um medico 
de abril ,p.p. que está diminuin- que protestou contra ,o, nova 

do mais e mais o numero de "educação", foi inte;-nado, em 
passageiros nos vapores alie-, ·Dachau; ·bem .c'omo 7 -sacerdotes 
mã'.es, incluSive no "Europa" e 

se apenas enterros de pP'3~oas 
muito ligad,a,s á escola; 

4. 0 
- não é permittido e.os pro

fessores, fóra do tempo la, au
las, levarem as crianças á ~g-rf~

ja ou exercerem a vigilanc:ia so-
bre ellas <lurante a missa; é 
prohibida a participação em 
commum de grupos de alumnos 
nos officios divinos;, 

5. 0 
- as autorida.dcs nazistas: 

da escola não admittem nenhu-
ma influencia. de qualquer re
ligião sobre questões escolares. 
Não é ;Permittido aos -professo
res e aos -pradres, -perguntar os 
alumnos sob1·e a assistencia á 
missa ou e, recepção. dos sacr~.
mentos. 

Em ,circular especiaJ, o dr. 
Stoegermeyer insiste na obser
vancia fiel desse1l preceitos. 

él 

8 ••• ,,r~, 
1-' 

mitnentc. Vienna, aos 10 de no. 
vcmbro de 1938. Acção eontr•;' 
os judeus. Copia. 

"Da Direcção da Gestapo, d 
conselheiro d;·. Bifràdf'I' com11111-
10ka por telcphonc. frs 7 horaR ti. 
30 minutos: Vindo constantc-' 
-mente pergunta,s dos centr,l!J, 
Kripo á Gestapo, e!les, ,por te
lephone, têm que ser informa.. 
dos elo -seguinte: 

"Devem ser -presos judeus, ,no .. 
mens, influentes, ricos, de llit• 

cionalidàde allemã, não velhos,' 
e parecendo sadios. Os donos rle 
a1·mas de fogo têm que ser 'tra,-, 
tados com .particular .~everidadc,, 
fazendo-se o Tespectivo prato• 
collo. 

"Além disso eleve ser commu ... ' 
nlcarlo por telephonc, sob o 1:,a• 
ior sigillo, ao serviço official po
litico, que a 'PROPRIEDADE 
DOS JUDEUS NACIONAES 
DEVE SER DESTRUIDA. A 
policia, por isso, ,nesses c,1~0s, 
não dever1 intervir a favor ,~os 
judeus. so· DEVE PôR F()G,".) 

ONDE NÃO HA PERIGO DE 
INCENDIOS, pelo que, em g2-
ral, não deve ser feito dentro 
do quarteirão com construcções. 
Ao todo DEVEM SER PRESOS 
CERCA DE ;J,000 JUDEUS". 

"Temos .pavor do dia - com. 
níen'ta "O Futuro", em que os 
•a.rchivos do 3. 0 Relch revela•, 
rem seus segredos". De accor-, 
do. 

Quando o Fígado 
está doente o Esto• 
mago e os Intesti .. 
nos tainbem sofrem 

Figo.elo doente,_ dolorido, cres. 
cido, boca com gosto ruim, fas
tio, nervoso, insonia, gases, es
tomago que digére mal, in:es
tinos que não func1onam' bem, 
péle feia, iterícia... Que horror! 

Você já, verificou si o seu fí
gado está· com sâude? Olhe que 
o fígado doente ,produ-z isto e 
mais alguma coisa. Remedia pa- ,, 
ra o figado só remedia vegetal' 
e remedia vegetal só a ultima., 
descoberta, que é a Alcachofra.: 
O Hepacholan Xavier tem por 
base a AlcachofTa e outros me. , 
àicamentos ,só para o fígado. O 
He.pacholan X<;tvier cura, mas 
cura de fáto, as molestias do, 
fígado. O Hepa,cholan é fabri•i 
cado em liquido e drageas. ' 'N';:, manhã de G de Maio deste 

~nno, mn Lourctes foi enterrada 
" senhora Philomena Nicoleau, 
uma {las ultima.s -sob,·eviventes 
das companhei,ras <b Santa Ber
,na<lette. Apesar <le seus 89 an
r.os, •a. anciã ,conservava todas 
suas facüldades. A proposito re
corda-se a entrevista que ha 
,pouco tempo, a -mesma ,senhora 
cono,<deu á imprensa franceza. 
Com grande luddez foi i-elat,3,n
'1o factos ainda incditos da vi- j 
da de Bernadette e da appari- • 

ram o mais importante aconte
cimento. -<1c L.ou1,ctes,_ a.té hoje. 
-Quem viu, não pode esquec:,-r o 
-enthusiàsmo populàr." 

"Bremen". Ha um anno, esses àe Linz ... e 20 padres da Sti
na vi~s velozes em Southamr- ria". A carta tem a data de 16 
ton se apresentavam com 500 'ª de abril ,p.p. 

,MATEM E INCENDEIEM!- Gymnasio 
O semanario "O (Futuro" ("Dle Piratininga 

A senhóra Nicoleau conta em 
seguida um .sem numero de cu
ras e milagres que se fez pela 
intercessão d-a, vidente. 

600 passageiros; agora apenas 
,com 50 a 60, cmquanto vapores 
inglezes conseguiram um "re
cord" em numero de ,p-assagei-
ros, 

• 
HOMILIA DO DR. LEY 

"Le Figaro", de 5 ele maio p.p .. 

• 
INVASÃO DE UM PREDIO 

EPISCOPAL - O "Osserva:to
re Rom1no", orgão do Vatica
no, enumera novas medidas an
tireligiosas do 3. 0 Reich, -entre 
as quaes o fechamento da Fa
culdade de Theologia de Graz 

cil.o da Virgem. 

- "Eu me recoroo muito de 
Berna<lette. No ,colb?gio, na ho
ra de -recreio, clla, vinha Í:,rin-

Saudosa da antiga compa
nheira, a octogenaria relata ,u,m 
episodio interessante, passado 
em stn presença., no colleglo. 
Uma jovem ~f'nhora, um tanto 
invejosa dirige-se á Bernadettc: 

- "Você teve sorte. Póde es-
chama de "homilia" o discur;o e do collegio jesuita S. Luiz, de 
do dr. Ley no Congresso de Hy- ,Godesber.g. Diz mais que, •a 15 

tar segura de que vae entrar gfone em Francoforte, visto qu<> de abril p.p., a .policia secreta 

car com as menores, das quaes 
'CU fazia pa1·te. Era _u-m .g-osto 
vêl-a sempre jovial. Evitavo. de 
falar n·3-S apparições, mas toda 

no céu." 
Ao que <1. ,moça responde: 
- "Oh -senhora, ,pri,mei,ro 

neccssario que cu o ganhe." 

Ley se apresenta como cura do invadiu a séde do Vigario Ge-' 
povo allPmão. Obrigado a, dar ral. sequestrando as actas de 

é um bom exemplo, contou dq, suo. '\'e.rias doa.ções ecclesiasticas. 

gi ,nte accreditava em ,sua since
ridade e no seu poder sobrena
tural. As apparições constitui-

Este. respos't·a,, cheia di~ vi\·a-

ciãa'ae~ não descrev,e o bom sen

so piedoso da santa de M::tssi'-

guerra heroica cont;•a o aicoo- Em hora nocturna, as atas fo

lismo e o vicio de fumar, dis:en- ram transportadas, reapparece11-
do que os velhos germanos fc.l- do em seguida os policiaes, p1-
ra.m calumniados por Taci•.o, ra ,confiscarem os bens das doa-

bielle? 
porque, na realidade, bebi,im ções. A entrega foi ff'i'ta depois 
muito moderadamente, não sen- d.a ameaça ele violencias. 
do sua cerveja si não caldo de l 
frutas. "Foi em particular a pa- • g........................... lavra. do Fueher que impressio- CONVENTOS F_ECHADOS 

B nou O dr. Ley, a saber, que 30 O convento franciscano n"I. ave-• d :" s f III d nicotina che- ,nida Monheim, em Aachen = Reme i o e i e nt i i e o =. r,.ª,,it;o

1

:_;,~~c~ua:J_O~:ctoc:11:s,t1~md:o, !1mfº~~t;o:d~;~; ~~:;;~-Ti~n~;:

1

!:~·s ~~,,::ds:cii::,,:: 1 
li' ., º religiosaH fl caritativas, por' or-
8 Ivruitos são os remedias preceitundos, cm todos o~ R ma, vez mata. Aliás. já o Fueh- dem dos -nazi.stas ainda omni-

tempos, para o tratamento da Syphilis, Molestias da li rer teria. di'to, ironicamente, que potentes, foi feche.do, sem pos-
, l!I Pelle e do Sangue, porém, entre todos os que nestes • para ,prejudicar de vn um ad- sibilidade de recurso -por pa~te !! ultimas 50 annos, têm provocado a attcnção da Scien- R versaria, bastava offereccr-lhe elos numerosos religiosos ou d<i 

11!11 eia. só o "GALENOGAL" conserva ainda a sua re- B 11m bôm charuto elo Br,isil". população. 
li putnção intangível. "Sabe-se por outras fontes - Outrctar:to foi fd!o com ,, 
li As virtudes therapcuUcas do "GAl,ENOGAL" são • <'onta "Der Deutsche \V'cg", d~ convento capuchinho entre Aa-
• constantemente attestadas pelos mais eminentes me- • 14 de maio p.p. - que todo O chcn e v,a-'l.!s. , 
li dicas e por infinidade de pessoas que, com a sua ., di,scurso de Ley foi uma vergo- o apostata BuercKeJ, comm>R-1 
- ·actuação rapida e energlca, salvaram as suas vidas • nha, pois O antialcooli sta Ley, , sario cio Rei eh na Austria, ae, 
IEII •. ao fa.Jar, estava embr!e.gado. llllll preciosas. O "GALENOGAI," tem apresentado sem- cretou O sequPstro da ~r'll''le 
- • Pronunciou as ,phrases sem do-
• prn os resultados mais efficazes, mais seguros e maü abbadia beneditina Klostcrni,u. 

1111 
minio sobre a. lingua, gaguejai-.-

• persistentes. bur. Dinheiro haja 1 
A formula do "GALENOGAL", na opinião dos • ão, de modo que o3 ouvintes só ... 

• ' tor-naram cada vez mais_ lnquie- • tnais reputados syphiligraphos, sendo, como é, basea- • 
• tos. Ao declarar, por fim, que da em principias scientlficos, isenta de alcool, encon- a 
• se desacostumou de beber, por 

tra a sua indicação· positiva nas fórmas infecciosa: • I 'd t d 
1111 difficil que lhe tPnha s1 o, o !1 .. mais complexas e graves. e devido á sabia combina, 
• li a platéa rompeu cm franca gar-

ção de elementos vegetacs, depuradores e tonicos - go.lhada, ao ponto de Lcy mal 
.. não ataca o estomago, os intestinos, nem a outro qual- -

1 
.. -:! • poder cont nuar . 

• 
quer orgão. 

• 
O "GALENOGAL" foi o UNICO que, na Grande • • 

- Exposição Internacional do Centenario, no Rio de • A MORAL , EM DECLINI0-

ANGLICANOS E OATHOLI-
COS -- Em carta ao "Times", 
o arc~bispo anglicano de Ca,n
terbury communica que, por in
termedlQ do C,a.rdeal Hinsley, pr,i-, 
poz a S.S. o Papa Pio XII,or.' 
ganizar para o dia do Espirita 
Santo a oração commum de to
da a christandade, catholicos e 

Zukunft"), de Paris, em seu nu- FESTA DE ENCERRAMENTO 
-mero de 26 de maio _p.p., publi- Esta casa de ensino promovcit; 
ca em fac-símile uma ordem po- no salão nobre da Congregação 
licial talvez sem precedentes. O Mariana de Santa Cecília, á rua. 
documento foi examinado seve- Immaculada Conceição, 59, no 
ramente, garantindo "Die Zu- dia 15 p.p., uma festa de encer .. , 
kunft" a authenticidade do mes- ramento do 1.º período lectiv11 
-mo. Contém as coisas mais es- deste anno. 
y,antosas, como mostrará a tra-1 A' festa, que muito agradou pe ... 
ducção: . los seus interessantes numeras, 

"Policial CriminaJ do Estado. compareceu distincta e numero• 
Secção de Vienna/ Serviço Per- sa assistencia. 

MODELO 5 R 3i21 
Ond4s longas de 545 a 1. 740 K.C. 

(550 a 172 metros) 
Corrente alternada ...,. 110/220 volts 

•
1!1111 Janeiro, em 1922, foi classificado - PREPARADO • A julgar pelo que dizem altos e 

SCIENTIFICO _ e premiado com _ DIPLOMA DE • altlssimos nazistas - escrev~ 
• HONRA - distincçõcs essas que nenhum outro de- , "Der Deutsche Wcg", de 21 de 

Superheterodino de 5 válvulas METAGLASS. F:iel reproduçãe tlli 
som por alto-falante elétroclinâmico ele 5 ". Grande alcance e 
seletividade cm ondas_ long-as. Sintonização automática trans

angli canos. O_ Papa, recebendo contine>atal para 4 estações. Belíssimo movei moderno de Bakelito 
bem a suggestao, respondeu que , de 31,.

2
0xl6 'cms. 

• purativo conseguiu. Ili maio -p.p. - o nazismo trouxe 
• o "GALENOGAL" _ Suprema creação da Me- • á Allemanha uma renascenç<t 

Ili dicina - é formula do notavel medico inglez, espe- a ,moral. E' com nojo <JU<' per,-

• 
cialista em Syphilis, Dr. Frederico W. Romano •. gJo, • samos na cpoca dos chamados 

mm "1.000 processos de moralidade", 
li ria do Corpo Medico, pelo caracter, pe'lo talento e -

nos discursos e artigos hypo-
11 pela competencia. -· critas que .gottejavam de indl-
• 22 A:Ds/c, L. D. N., S. P.-N.º 963 g gnação moral e que exhibiam 

8 - • sempre de novo o collete bran-

~························ .... ,i co do nazismo. Agora, porém, 

já apellou para a oração es.pc- ! 
da1 dos catholicos durante todo Peçam demonstrações sem - có:ritpromisso pelo 
o mez de maio. 

o Primaz anglicano de Can. Phone: 4-4423 
terbu1·y, o arcebispo orthodoxo 

àe Thyateira e Exarcha do P-a- A M E R I e o 
triarchado echumenico da Eu-
ropa CentJ,al e do oeste, bem 
como os Moderadores da As- 18 - 1. º Ramos de Azevedo 
sembléa Geral escasseza e da 

NiCOCATTll 
,,'"\'!_ 

" 



O Radio a serviço da lu11e!a 
'i· •. -

Extraordlnarlo trabalho·\ desenvo1v1do pela emissora 
do Vaticano por occaslão da m·o,te do Pio XI 

Dura'!lte as 4 semanas que o.~ e/eiç:~OB~:Ã~lo X/~ilomefros de fios foram ga.s-'], 
correram entre o fallecimento de tos somente nas installações da 
Pio XI e a coroação de Pio XII, Mas foi por occasião do coroa- Bas!lica e arredores. : 
a Imprensa e o radio se rival!- manto que a maior realização do Esse notav.el esforço ipermit
zaram em Roma em fornecer radio foi obtida, graças â col- tiu assegurar a reportagem em 
aos ,seus leitores e ouvintes no- 1e,boração da Radio do Estado 9 linguas, ficando o mundo in
ticias abundantes sobf'e os acon- ItaUa.no (E.I.A.R.), que fez in- teiro á escuta de maneira inu
teclmentos que lá se desenrola- numeras installaçôes sup.pleme.n- sitada, como por exemplo no,11 
vam. taTes ligando o Vaticano aos Estados Unidos, que, a,pezar dai 

Decorridos menos de 10 mi- seus estudios, Isso ·assegu:-ou differença de longitude,. fazer .·r 
nutos a.pós o falleclmento do multiplas ·~mmunicações, ten- com que a hora da irradiação :1 
Papa, era o mundo avisado da do O P.adio-Vat!cano conseguido coincidisse com a noite, 'ém 
triste nova. Foi esse aviso re- uma reportngem em a1lemão, mais de cem igrejas os fieis 
petido incessantemente •a:tê â hespanhol, portuguez e flamengo. velaram orando e ~artidpando · 
:noite, quando :Monsenhor Tardl- Os mi,crophones foram insta!- dessa fórma das fest,a,s do Ya.,. 
ni, .secretario dos Serviços Ex- lados em varios pontos da ba- ticano. 
traordinarlos, fez um resumo silica, .notada.mente :perto do Desse modo ·poude "" tgreJa 
dos ultimos ~omentos de Pio alt.ar, do throno pontifical e do trazer os catholicos do mundo: 
XI. .côro. A' dis.posição dos locuto- inteiro unidos aos grandes acon

·res foram collocados .postos te- tecimentos de ,sua vida e fazer 
os FUNERAES DE PIO XI lephoni<:os na ·sala das Bençãos entrever ,a todos os homens 

e ,para as cerimonias ao ar 11- atravez de ,seus fa.stos exte::-io

Para os funeroes realizados a 
14 de fevereiro á tarde, foi or. 
g:anizad•a uma radio-reportagem, 
a .pedido do mundo inteiro, ,pols 
e. Italie., França, Luxemburgo, 
Belgica, Polonia, Inglaterra e 
Estado.s Unidos solicitaram umg, 
ligação especial com o Vatiea-
1110. Ais: report,agens foram d.a.
idas em varias llngua,s e retrans. 
antttid:a.s em varios ,comprl:men
:tos de onda, como 1110 caso da 
:i:.ngla,terra., que ,pela prtmeira vez 
.iligou seus postos officiaes ao 
Waticano, paTa retransmissão a 
~odo o im:perio. 

vre, no braço Sul da columna- res alguma cousa de .sua rea!i
ta de Bernini. Mais de quatro dade sobrenatural. ~-""'-·~- ... ~~-- ~ .. -..,,,..,,..,~~,__.....,..,.._,_,_:,, -~ 

~rNOSSO PÃO" 
~ easa preferida pelas melhores famDfas de São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
. -[]-

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-8228 < 4-373'1 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - 1.-one 5-4229 

P.ara assegurar esse :Intenso O facto de Ser promulgada, 
,:!tra.ba.ilho do Ra<l!o-Vatica.no, ao em França, uniâ lei de caracter 
i;lado do [Pessoal normal collabo- totalitario, a muitos parecerá es
i:rou o. Pe. Scorzi, S. J., aux1l!a- tranho, ,quasi incomprehensivel. 
do ~s Pes. Delalr e :Phil1ps A nós, catholicos, não surprehen
~ •. J.,, de a apparente' extravagancia do 

DÍU-anté o concrave, a ir1va1i- facto. 4
: 

dade ,!.lntTe a im;prensa e o Ta- Para melhor entendermos essa 
idio Tó1 mais inten~a.. Levou a attitude do governo Daladier, 
tprlmaz!a o tt-adio, :pois aó mesmo apparentemente hostil ao totali
item;po qu:e era ,a,.n,nunciada aos tarismo hitlerista, devemos lem-
1,ficls, na J!U'aça li:e s. Pedro, a b:Í-.ar que essa lei de caracter to
;e1eiçã.o do illov.o Pa:Pa, um mi- talitario, · a que nos referimos, 

Ao mesmo tempo outro proje
cto de lei procura fazer com que 
seja augmentada a taxa das ex-1 
,ped-ições authen'tfoas ,emittidas l 
veles Archivos Nacionaes. Ora, o 
que uma lei anterior arranca da' 
mão do particular, outra permit
te que, aquelles que querem pos~ 
suir uma copia dos seus archi
vos trad!cionaes, a adquiriram 
por um preçô bastantê· clevado. 

FAÇA DO FRIO 

UM MOTIVO PARA REALÇAI?. 

A SUA ELEGANClA 

~. 

PULLOVERS 

Com a entrada do inverno, offe-· 
recemos um variado sortimento de 
lindos pullovers e finos manteaux 
de estilo moderno, em lã e seda, 
elegantes creações dos mais afama
dos costureiros norte-americanos. 
Venha admirar os artigos para 
inverno expostos em nossa Secção 
de Senhoras, que podem ser adqui
ridos tambem em suaves prestações 
mensaes, pelo Crediario. 

A CASA N. 1, NA 

, ;c!=ophone installado ill'a cape1- foi promulgada sob a influencia 
na Sixtina lançava. ,e.o mundo O decisiva da Frente Popular; des
,.avi:w 9.U:'e o .P~pa !ha;v,~a. sido sa mesma Frente Popular que, 

leih>. perturbando a ~rdem interna, 

Devemos salientar o ·grave as
pecto que l)Ssa lei assume em 
F'rança, pa1z onde ha intensa tra-. 
dição familiar. Essas tradições A'. " . , ,- ~ d' ffJ, . n 
tammares, vivas e amadas no ~ ft WT'íi .. e~ ~1.a 
~:oc~!t1~:~.ª 

1
::~diç::n~:-se~!~ f) r V YJ A, . . 19.!l" ·e Hitler·. r :E, iaSS~;" iém llllenos •de meia' não permittiu que a França agis• 

.!hol,1!1,,. ,m,::pois de cansegu.i;r liga- se no ciíso austilaco, impedindo, 
#<> com Italie., suissa, Luxem- como era possiv.f, á França, que 
purgo, ~ca, França, Hollan- Hitler annexasse · a Austria. 

seu, simples curiosidade ~ii'a ------
touristas. Portanto, o caracter Escreve-nos um leitor:,. 
rotalitario dessa injusta lei se 
revela, ainda, por seu effeito re-'.aa.. l:Qgla:terTa., Irlamlla., J;'olo:n.ia.,, A lei em questão, que vem 

!E}st,rutos Unidos, Hungria., Ax- mostrar-nos o falso anti-totalita
~tina E! ,q:ruguay, e;s e.staçé;es rismo dos socialistas, restringe volucionario, anti - traciicionalis-
1.de ~ esMs ,paTZe.S ;retr.;,TJ.s- demasladamen~e a propriedade ta e portanto biim totalitario, 
~h'i:m a. lRf,ilnel·ra Benção do privada. Todo francez, detentor 
~ovo PD!!l&-· .. :,·. de papeis importantes, mesmo 

Externato MüRQU[S DE 110 
Para ambos os sexos 

"Peço d,e-sculpa se venho ,pedir 
seu parecer S'Obre uma questão 
curiosa. Como o senhor tambem 
terá podido reparar, em muitos 
dos seus discursos o "fuhrer" al
aemão gçsta de chamar a "Deus" 
ou (como na ultima circumstan
cia) a "Providencia". Saberá o 

"Les.ionario me dizer a. qual es
pecfo de "Deus" ou de "Provi
dencia" entende o "fuhrer" se 
refe.rtr? 

Por minha conta confesso que, 
neste assumpto essencialmente 
rel~gioso, não comprehendo o 
Chancl!ller. · :~. ffia. '*~nte o J:".a Soo:-- privados. será obrigado a decla

,i;,1li foi 'c'.h.alma.à'o !Pelo P.àjpa Pio rar aos archivistas departamen
,;xiI, 60 nnmutos ::ui:ws da ceri- taes. e, todo aquelle que exportar 
.inon:ia. d>a t,ern·.eira àidoração, na uma peça declarada historica, Internato Familiar - Seml-
Capêlla Sixtina. O Santo Padre será punido cdm 10.000 francos Internato - Externato -
:ü;i. ,ler mna. l:nel.1"S0g.cm que que- de multa e pfisão por tres an- Curso Pré-Primario - Pri-
,rlâ fosse tra.nstnlttlda pelo ra- nos. E ainda, que todo archivo ' rnario anexo - Comercial 

Camm~hou 800 
Dara receber o 

kilometros 
baptismo 

mo; e .aipezaT de .na Ca[lella Six- privado, muito,·velho, que passar - Datilografia e Taqui-
@íina n:ão !haver 2'.té en'tã~ ne- por .mãos de · varias gerações, grafia. 

Uma recente noticia de Ura- Priva-se assim a creança de 
ba (Colombla) relata o facto cio todo o auxilio inestimavel da 
o chefe duma tribu de Caimans e Graça, e corre-se o risco crimi
sua mulher terem . caminhado, noso de que uma morte :repenti
em piroga, a cavallo e a pé, 800 na a ·encontre fóra do seio da 
kilometros nará receber o Bap- Igreja. 

\zfüum:a msta;!:laçâo, conseguiu- perde seu caracter de propr!e- Di.retor, H. Blackman 
ip a 'tlr.ansnµssão,. mesmo [las-e. dade privada e até certo ponto R. Bento Freitas, 2õ0 

10 ~~clro.. será de interesse do Estado. 

~í;Órrmmmiuri1mirnmuitllil~JJ1n1tnítmnu111m.íc111111m111rnm1utínm111111111111n111111111111,im111111111011111111uuaJm11111111a111111111111u1111111111nci111u1111111r;i 

; .· >· '. ' - - . ~ tismo. ===========::. 
e r 1 . n I d I d ~ r 1 '~ Uma tão simples noticia en-

' bO ett(O níQUlulOCes_an_o ue .i. , aU1D i ~i~~~~~ 
- · Q := comprehensão do Baptismo. . .... 

l
ê J · N T E R N A T li Jl;i esse sacramento a condição 

~ in.~Qi!ll P!l,l.'a a V
0

icia da Graça. ª 1 i!iile dá. nas~imento ao chrls-
= = tão, dandq-lhe· a vida sobrenatu-· 1 TJirigldo '1,elo1.·:· Irmãos Marista.$' ~.:==. ra1, tanto ma.~~ desejave1 que ª 

" "" vida .. natural . .ciimnoo· lhe. é supe-
~ tr il rior, ' 
1 ffiilll':iftllm11i!lm\lrilJ ~·. Apaga, aléiii''disso, de ulh mo-
ê 5 . :(lo completo. todos·::·os peccad<!S, 1 j:: ... inclusive o peccá'do original. Mar-
i fü/fl!l;í)JH;i ~ · . ca ~:; p_ri_m-eira infusão dos dons 

Communhão Pascal 
dos Homens 

Parocltia da Bella Vista 
A Congregação Mariana desta 

PA,rochia, fazendo juz ao roteiro 
dê apostolado de seu programma, 
fez realizar-se, hoje, em sua 
Igrejà Matriz, uma Pascoa cólle· 
ctiva dos Homens, á qual compa
receram com muito fervor grande 
numero de senhores. 

Ém preparação dessa Pascoa, a 
Congregação Mariana, ta~bem, 
promoveu um triduo de confe
rencias. 

E' claro qtte élle não pode pen .. J 
sar de se referir ao Deus vivo e 
verdadeiro, uno e trino dos ca
tholicos, sendo elle actualmente" 
(como todos sabem) um dos ma• 
fores adversarios do christian:ls ... 
mo em ,genero e do aeatholicismq' 
em especie. E si não é o Deus. 
verdadeiro dos catholicos, qual 
outro "deus" ou 9ual outra "pro-,. 
videncia" ene e'(r'oca? 

Além ,de ser •bla,sphemla. ê pel~ 
menos ridicula esta manfà mo~ 
derna de evocar uma divindadê 
inexistente, (ao· mesmo !:!:lodo nc,: 
qual o vovo ,cha,ma "a.ca;so" ~il 
o "destino" quando .não .sabe qÚe: 
dizer) na qual divindad~ no intr.i 
mo do coração nem se ·acredl:ti~ 
ou si se ilhe acredita,, liª 'b:ataA 
sempre na pratica de· um.a fé tão' 
nebulosa, tão vaga, tão elastiçà, 
que se aclJ.ariam em dil'ficuldade 

· de definii-a até aquelles que di-· 
·.zem acreditar ; rúan a {é, em 
~oiic~s :pal!Ji:V,ras, imuit;Q ,co:mmooai 
·um "deus" que me parece ser 
muit.o semelhante ao famoso re'f;,, 
ana.uieira, d~ il;abula qe Esopo, jliJ 
(iúe seda um "deus" que (lei.xàÍ 
livres seus crentes que se acos .. 
tumaln com todas a;S SOpàiS, COM 
:fazer tudo o que querem, 1;1em ai, 
obrigação de um cuato e (o que é. 
mais ainda) sem uma inflexivel 
lei moral · individ\lal, ~o~.êtic~ 

· e social. • 
E' ou ,nã<1 é e.ssmn · 

Servus Mârlii' 

/& fil do ~pmto Santo,,: 
s -- Ha, mesmo, ni::ião su{.ficiente 
iE ~ para se commernorar o annlw'r-1 Q sa1•io do Baptismo ao envez do i.ntflicador .commerclal· 
fE fl anniversario de nascimento, pc,ü: 
lê ;;; piua um catholico o nas~imento 
iã ªª para a vida é infe!'Jor ao nasci-! ~ mento para a Graça'.', 
:e 5 No emtanto, constatamos, en-
i = tre nós, uma situação inteira-i ! mente contraria. i ~ O Bapti.&mo é relegado a se-
=1 ~ gul),p.o . plano e poucos são os ca-
,i. ~ tholícos que l!abém em que dia 

'·ª- • 'ê § o receberam. 
= lã! Sob pretei.tos diversos, ora um 

·~ 1- padrinho quê não tem tempo, ora 
~ . , , uma p,:Qm,essa de baptizar em 

Rua Oóinfu.gos de Morais, 405 - Fone 7-7052 Appare'aidé., par exemplo, trans~ 1 
ê fere-se indefinidamente a, dita 

9mllli!liliuI~l!ll!!Qllllllúlllmlflll.!!l!lll~l!ll!l!llillQll!U!J!l!llCJ!ll!IIUl1UCJ.lQJ!lQ!:!P.ll!JllillJ.W.ll1!.l!!!l!lfil!fillll!!!!LQlllllllUIUDlll!WJJ$:\ .. ,g~. ~»ll: .~~l2.~ç.~t>,, .· 
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ACCESSORIOS 
PI automoveis · 

~ 'J O•C, K O O M f 1, Ili 'r O 
Cmlsaltem a 

.. C~Á AL.J3,li;~TO 
~ .fl. ~· w,q,,:I~ ,, 

BICídLETÂs· 
'fODOS 03 i:üt)os-
:· TOl>A.S A.,S MABC~ 
: JS~ARD &. ÇI4:, ; 

BIUNS 
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Critica CBne matograDhica da An J,, e. EV'ANGELHO 

ONDE ESTAS . FELICIDADE Orlêntação moral dos especlaculos 
'(Da Clnedla, eom Alma te: "a.. :honestide.de nem •sempf!l_. 
Flora, Rodolpho Mayer e <lá bom Tesultado". Este exem

A BARCA DE PEDRO 
l3~NDOS DE NOVA YORK 

Jesus, ó Divino Mes
H:>a ~epubl.\c, cóm Char. tre nada faz 1nutil ou 
_les BiiÚtfori:'l' e Ann Dvo-

. ,Quarto Doming-o depois de Pe11tecostes Aos poucos to1 o . 
Salvador amoldan® 

seus discipulos áa 
suas providencias com 
relação á salvação dos 

homens. Não i,eria, 

Elle em pessôa que 

encaminharia para o 
céu o genero huma• 

no: teria successores. 
ministros; para reau. 

zar sua obra - os 

apostolas, chamados 

"pescadores de ho• 

mens". Entre estes, 

uma hierarchia para. 
um trabalho ordena .. 

do e uniforme como 
convem á Sabedoria. 

Divina. Pedro seria. 

o chefe supremo. Por 
isso, durante sua vi• 
da publica cumulou 

a Pedro de preferen• 

elas no sentido de 

e Mesqultlnha). 

í,\quf está um fltmll brã.i!llelro 
que a,presenta um enredo bas
tante eqtiil!bre,do, embore. não 
.s<ija ,completamente irreprehen
slvel. H~. .por exemplo, uma 
lfalsa. intei:,pretação de Uln!I, das 
ibemaventuranças do Evange
ilho. Comtudo, o ,conjunto en
cerra ume. -lição ,para. os ~spo
,sos que pretendem encontmr a 
lfelicidade d•a vida conjugaÜ.nes
sa;s festa,s mundanas e frtiolas. 
Pela natureza· do enredo eJ.mes
·,mo ~or e.lgume,s -scenas de le
iviandades, o filme não -cêinvém 
aos -addlescentes. Cotaçã~
Born para adultos. J 

;;'XORN ARAM-ME CRIMI~OSO 

(Da Warner Bros.; com 
'J'ohn Garfield e GÍorla 
Dicklnson) · ·., 

-'i: 

Um ·luctador de box, d;, vida 
,lfolgazã. é tido por morto, de
,pois ~ ,considerado autor de 
um assassine.to. Seguini:ib lns
trucções de um advogado, mu
.1dà de mame, pa,ssando a· residir 
:mum lugar distante. o filme 
rtem um desenrolar accidentado, 
icom alguns pontos ,susc~ptiveis 

l õ,e ,criti-ca, e;presentando \um fi-

-pio e ln-numeras scenas <im que 
acompanha.mos a vida irregular 
do íheroe do romance. forçam
nos a desaconseThar este filme 
e. qu,a,lquer publico. Cotação 
~u. 

()ANÇXO DE AMOR, 

'(:Qa l\{etr,o, com Jenn. 
nette Mae Donald e Nel. 
son Eddy!, 

rak). · .. _ .. · .. casualmente. Suppôl• 

Historia ,polfolál', ·aprésenta és
te filme os mesmos lnconvenien. 
tes dos filmes do genero: tiro
teios, assassinatos, etc., se-ndo, 
por isso, inconveniente para 
menores. Cotação - Acceitavel 
para adultos. 

FILMES QUE SERÃO APRE. 
CIADOS NA PROXIMA 

,SEMANA 

o seda blasfemla ir• 

rogada á sua Sabe

doria Infinita. Assim, 

não sómente nas suas 

palavrr-ts, como tam-

bem nas suas acções 

ha doutrina que nos 

compete conhecer e 

seguir si quizermos 

conseguir nossa sal· 
Filme colorido, musicado, qne 

·apresenta a conhecida dupla. de 
cantores da tela. Nô enredo sur
ge uma desavença ,conjugal, 'A BARREIRA - Res'tricto vação eterna. O que 
com separaçãõ· dos esposos, pro-1 ,pela "A União" do Rio d.e Ja- se dá especialmente 
vocada astutamente pelo empre-1 neiro. quando o Sa:lvador 
,sario. Termina a ,contento, com MAYERL_ING Prejudicial salienta O symbollsmo 
a -conciliação do casal. Póde ser ,pele. "A União" do Rio de Ja-
vis'to por qu/i.lquer ,publico. Co- ,neiro. do seu procedimento. 
t-ação - AcQeitavel. TRES MOSQUETEIROS POR E' O caso da pesca 

ENGANO Acceitavel pela milagrosa. 
TOM SA WYER, DETECTIVE "Central Catholique". Não sem motivo es-

(Da, Paramo'unt, com Bll- SANGUE DE COSSACO 
Iy Cook e Donald o• Acceitavel pa!'a adultos pela pecial Jesus primeiro 

"Legião da Decencia". pregou ás turbas da Connor). 
E' ,a continuação da novena. HOTEL IMPERIAL - Accei- barca de Pedro, de-

de Mark Tw(lin. Pelas aventu- tavel para adultos .pelo "El 
Pneblo" e "L. da. Decençia". Pois encheu-a de 

peixes. 

São Lucas, V, 1-11 

Naquelle tempo aconteceu que a multidão se 
comprimia em torno . de Jesus, quando Elle estava, 
junto ao lago de Genezareth. E viu duas barcas que 
estacionavam á borda do lago; e os pescadores tinham 
sabido e lavavam a3 rêdes. E, entraJldO numa des
tas barcas que era a de Simão, rogou-lhe que se 
afastasse um poucq da terra. E, estando sentado, en· 
sinava o povo da barca. E, quando acabou de falar, 
disse · a Simão: Faze-te mais ao largo, e lançai as 
vossas rêdes para pescar. E, respondendo Simão, 
disse-lhe: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, 
não apanlµmos nada; porém, sobre tua palavra, 
lançarei a rêde. E, tendo feito isto, apanharam tão 
grande quantidade de peixes. que a rêde se rompia. 
E :(!zeram signal aos companheiros que estavam na 
outra barca, para que os viessem ajudar. E vieram 
e encheram tanto ambas as barcas, que quasi se 
afundavam. Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos 
pés de Jesus dizendo: Retira-te de mim, Senhor, pois 
eu sou um homem peccador. Porque tanto elle como 
todos os que se encontravam com elle fica:ra,m pos
suídos de espanto por causa da pesca de peixes que 
tinl1am feito. E o mesmo tinha acontecido a Thiago 
e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros 
de Simão. E Jesus disse a Simão: Não tenhas mêdo; 
desta hora em deante serás pescaclor de homens. J<J; 
trazidas as barcas para terra, deixando tudo, segui-
ram-no. 

Está: 
· 1 Este duplo 

atrazada crer e seguir 

facto encerra uma verdade para 

porque interessa de perto á nossa 

inculcall-o aos apos. 
tolos como chefe 'dos "futuros pescadores de ho. 

mens". De maneira que todos bem entenderam 

ao Mestre quando de facto o constituiu chefe 
. 111al satisfactorio. Não é ··recom

. ~_rrnendavel âos menores. ;; Cot·a· 
,'Ção - Acceltavel · para -~dultos. 

·ra.s do prinéi.pal personagem, 
que ,podem sérvlr de máu e.xem
!J)lo, bem como por um assassl
nato e scenas de certa emotivi
dade, o filme é desaconselhado 
para menorep. Cotação - Ac
ceitavel para., aclultos • 

EM QUE DIA ,VOC:E NASCEU? 

a maronar1·a salvação. 
Y Os peixes - declarou-o o mesmo Mestre --

argentina: symbolizam os homens. "De agora em deante ·, 

serás pescador de homens." Não significam, po-

supremQ de sua Igreja. 

1 

ROMANCE DE Ul\I TRAPA
CEIRO 

'(Da '.Art Film, c1>m Sa
-cha Guitry e Jâcquellne 
Delubac), 

Este filme annu-nciado com 
tanto estardalhaço, conio qual
quer coisa de novo no campo 
d-a dnematogra.phia. constitue, 
1Pa-ra. as pessoas que o vão as
sistir, uma fonte d,i maus con
selhos. Paro. termos u'ma idéa 
/basta dizer que o personagem 
iprinei.pal, tem durante toda a 
!Sequencia do filme, uma norma 
<le conduc'ta baseada no seguiu. 

_Peregrinação 
Paulista 

½:cha.-se quast -totalmente lo
ltado o grand-e ipaquete "Pedro 
l", que tran's,portará a Recife 
ios peregrinos <paulista,s. A Com
;mi,ssão Organisadora T1eceberá 
durante •este mez de Junho as 
Rdhesões <los que ainda deseja
irem ,participar <19 grande certa
nie de fé na Orupital 111ordesti
m:a, 1e,sta,ndo ao d!spõr dos srs. 
!l)eregrinos os beliches de 1.0 

!Plano, em camarote de quatro 
ipessõe,s. O ;pagamen,to das 2as. 
!l}I'estações iêstão sendo ultima
dos ipelos csrs. ;peregrinos. 

Tudo f!a.z ·'Prevêr um brilhan-w 

'fSuccesso á P~r.egrinação Paulis
fta, estando iriscriptos no Pedro 
l" ielementQs de alta Tepresen
'3ção ,e,m :nosso ttnejo social. 

·. '.A Comltiissão Organisad= 

~ollcita, dos ,peregrinos, inscri

!l>tOS, funccionarlos ipubllco.s, o 

obsequio de apresentia.r á, Com-

1111Issão iô pedido ,cw abono de 
~ua·s faltas. Séde: Rua Wences
Oau Braz, 22, 4.0 - ,sala, 11. 

(Da War.l).er, ·com Mar
garet Llndsay e Anna 
May Woni:). 

Os inimigos da Igreja usam de . rém, todos os homens, mas aquelles- que atten•' 
todas as tacticas possíveis, para dem á palavra do Mestre, e se recolhem á bar.' 
combatel-a. Uma attitude, desde 
que tenha sido desmascarada, é 

A verdadeira Igreja1 pois, se enciontrâ) ond'.6 
l5e achar o legitimo successor de São Pedro. Ora. 
como de um lado é mister exista, hoje ainda, & 

de modo patente, a verdadeira Igreja. de Christo 
- pois ha ainda homens que salvar; e, pot. 

outra, só o Romano Pontífice apresenta · titulo 
de legitima successão ao Principe dos AI)OStoloir. 
segue-se que a verdadeira Igreja de Christo 6 
a que obedece ao Papa de Roma, ou seja, ít 
Igreja de Christo, a barca Salvadora de Pe_dro 
dentro da qual -"'C devem ,acolher os que qUiZ9'.' 

rem salvar-se é a Igreja Catholica Romana. 

ca de Pedro. Nessa barca encontram o Sal

vador e sua doutrina de salvação: "e entrandÇ) E' um esforço -para. fazer crer logo POSt ª de lado, emquanto OU· 

JlO valor das adivinhações da ·as- tra indumentaria é vestida. As- na barca de Pedro ensinava o ·povc.•• 
trologia. Pretende mostrar O fil- sim ª Maçonaria, no seculo pas- r 
me que um crime foi intei:-a- sado, arvorou-se em defensora da 
mente desve,ndado graças ao~ "liberdade", levando, porém, a 

• 
A barca de Pedro é a verdadeira Igreja. Nella 

conhecimentqs astrologicos, Bem um liberalismo desorganizador,. os que Ingressam se sa:Ivam, e os que della se 
-se vê que o. conto -polici-al em- hoje reconhecido em todo o mun- 1a.tast-am' .perecem. Porque um só é o Salvador, 
pregado, foi , <ispecialmente "ar- do como pernicioso. Fracassando· uma só :a. doutrina de salvação; e um como ou
ranJ'ado" ·para isso: tudo concor- no seu Intento, a maçonaria, , tra se -encontram na barca de Pedro. - Eis a re maravilhosamente para O 'evoluiu" e passou francamente 
succcsso das "previsões" ast:-o- para a direita. Isso na Europa, . revelação• que a maneira de agir do Divino 

.-logicas. Pela suggestão que ,po. centro maçonico do mundo. Aqui Mestre encerra. 
de -provocar ás pessoas despr,?- ainda estamos atrazados, pelo 
vení<las, deve O filme ser rcser- ,menos á primeira vista, como se

vado aos -adultos de criterio. ÍOí'- verifica por um communicado da (ongre· sso 
ma.do. Cotação - Restricto. máçonaria argentina, de caracter Antoniano Curiosa "cessão"- uma Abba~ 

·DUAS VIDAS 
! 

inteiramente liberalista. No fun- 1 
do, porém, é mais uma trama 
dessa sociedade secreta: ella ap

!Da RKO, com Charles parece como liberal ainda, para 
1'1oyer e Irene Dunne). que os ingenuos, acreditando 

num novo perigo liberalista, fuja 
Apresenta uma -n1storia :-o- de!le -cahindo no extremo o.pposto, 

mantica, com um desenvolvi- ficando do mesmo modo nas 
mento 11ormal. Uma ou outi·a garras da maçonaria, São assim 
.phrase, de sentido pouco ois- os inimigos de Christo: não se 
ereto, não chega no emtanto. a carisam de combater a Igreja, 
,prejudicar. A natureza do e:1- armando toda especie de tra
redo não recommenda o filme mas para envolver os seus filhos. 
e.os menores, sendo, pois, accs- Porém, a Igreja sae sempre vi
sível, apenas a.os adultos. Cota.- ctoriosa, desmascarando seus ad-
1:ão - Acceltavel para adultos. versarios. 

OS ME_LHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

. Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas ... 
Biscou tos 

EMPORIO MONTENE'GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R,. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
4V. BRIG, J,UIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Imina~lllada Conceição) PHONE 7-5453 
distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(Á nata das manteigas) 

As .solemnidades da commemora
ção do 25.0 anniversario da Pa
rochia de Santo Antonio do Pary 

dia 1 'cede" seus bens ruraes 
ao prefeito de um districto : 

de Vienna 
Realizaram-se nos ctias 11, 12 

e 13 de Junho as solenmidades O orgão GO ·nazismo D. N. B., consúante servlço·: E' bent '!!)V!• 
do congresso Antoniano,· comme- !publrcou, ha ipouêos dias, uma die-nte a grande <!obiça que SO• 

morativo do 25,º anniversario da ·noticia annunciando que a ab- bre essas iproprhidedes poderia~ 
erecção da Parochia de sto. An- badi:a de Klosterneuburg, a.pós ter os d1'rigent~, mazJ.stas. · 
tonio do Pary. prolongadas 1e obscuras Jlego- PoTtanto, de. ·110-tlcia 1PUb1i'<la,, 

o congresso se revestiu de ex- ciações, tre.nsmittlu todos seus da ,pelo D. N. B., devemos des
oepcional brilho, sendo presidido bens Q:'Uro.es ao prefeito do dls- confiar bast!ante, ipols, jâ. é co
por s. Excia. Revma., 0 ºsr. D. tricto de Vienne-Burckel. •nhecida de .todos a ~erseguição 
Domingos de syllos Schelhorn, A abbadia de ~losterneuburg, tenaz que ha e.igum tempo o.e 
Abbade de São Bento. é uma das mais <!elebres da homens do goveT1ao allemão vê!)l 

Foram realizadas tres sessões I Austri•a; -seus bens Turaes são :movendo oeonwa. os sacerdot<is 
nocturnas, sendo que no ultimo dos m~~s im~ort·antes ne.qu~l- catholkos. A ,explicação de.da 
dia por occasião da sessão ,sole- las :reg1oes; sao terras f-erte1s, ·sobre o facto ,d•a abbadia. de 
mn~ de encerramento, estiveram ·cultivadas. b·~nhadas _iJlelo Da- Klostes·n1e'Uburg "-ceder" eei1s 
presentes cerca de 4.000 pessoas. nubio e possumdo :mais ou me- bens ás autorldflodes_ de Vienna_: 

Tomaram parte actlva, além nos 9.000 trabalhaüores_ oeni _ não _deix::.!~~rirJsoría.,.-~ 

das autoridades religiosas re
,presentantes, ,às autoridades ci
vis e pessoas de destaque. 

O congresso girou em torno, 
principalmente, de sto. Antonio, 

sua vida, seus milagres, seu en
tranhado amor á castidade e sua 

simplicidade, que o tornaram, 

dentre os demais santos da Igre
ja Catholica um dos ,mais popu· 

lares e queridos. 

Alfaiataria lnaleza 
rli<>r Acce1tamos FEITIO de temos, trajes de 

e ta.fileur. 
. .:, 

PREÇOS SEM CONCURRENCIA 

Grande sortimento de casemiras daclonaea ·1"· 
e.strangelras. ' 

Rua Benjamin Constàntt,, lSQ-1611 
DLEPHONE: Z-59'11 l 

;_ 

1 

PREDIO PROPRio·· 382 .. _ A VENID.A: '.ANGELICA • 382 ;t 

l Proximo á Praça Marechal Deodoro - 'felephone, 5-5245 : 
...... , 

·.,ARDIM DA INFANCIA - CURSO PRIMARIO - ADMISSÃO - CINEMA EDUCATIVO~ CURSO GYMNASIAJ'., 

_CORP,O DOCENTE ESPECIALIZA D.:.O 
Laboratorio completo - Moderno gabinete de ,physica - Museu , 

TODAS AS SALAS COM CARTEIRAS INDIVIDUAES 
li'aç:,,m uma v1sita ao estabelecimento pera verificar •as suas magnificas klstallações. 

,~ . ·, . '· ' 

G.REMIO LITERARIO E RECREATIVO - JORNAL DOS ESTtfü'Á:rif'l'E.S· 

MAGNIFICA PRAÇA DE ESPOR.T.ll . 
l 
I 

,C o NTR I B u I e õ ES 
CúltSO GYMNASIALf 

1.0 anno gymnasia-I r.·.·.;-· ••••• ~ ••••••• •' 50$000 por mez 
2.0 anno gymnasial ~- •••••••••••••.• ,t 55$000 por mez 

CURSO PRll\IARIOf 

1. 0 anno primarfo 
2.0 anno primarlo 

. r 
·, ... -...... ....-.·,;-.·;-;,;;1 .. 15$000 por mez 
;,,.,1 •••••••••••••• c 

3.º anno gymnasiaI :, ............... : 60$000 mez 

Acceítam-se transferencias · para· todas as ~ries 4.º anno gymnasiaI r,.- •••• :,,., .•••••• 1 65$-000 
5.o anno gymnaslal :, ....... ·. ;.~ ...... "· 70$000 

por 
por mez 
por mez 

3. 0 anno priinarlo : ................ -.1,a 
4. 0 anno prJmarlo r._:,:•·,_,.:,·,·.-t-.:,-.j,·•:~..:~.1 
Jardim da lnfanciai 

20$000 por me:11 
25$000 por mez 
30$000 po:r mez 
15$000 POl' mez 

--~- ~ •• 'C'!P.'I•. - - ~ 
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Çonselho Naciona! 

do Trabalho 

'FÕ1 reorganizado o Conselho 
'l.aciomü de Traba1ho, por decre
to do governo federal, estabele

: cendo que elle se comporá de 19 
•membro,s, nomeados em commis
:sãç, sendo 4 representantes dos 
:empregadores, 4 dos empregados, 

· '.4 funccionarios do Ministerio do 
~ra))alho ,e. 7 ·pessoas de notavel 
~aber, di;s quaes pelo menos 4 
:bachareiS em direito. 

O Conselho dividir-se-á em 2 
-Cainaras, uma de Justiça do Tra
:balho e outra de Previdencia So
: cia,'.l, compostas ·de 9 membros, in
clusivé os respectivos presidentes, 
que serão o 1.0 e 2.0 vice-presi
rlentes do Conselho. 
· Junto ao Conselho funcciona
rão a Procuradoria do Trabalho 
~ a Procuradoria da Previdencia 
Social, e a execução dos servi
ços do Conselho far-se-á por in
-termedio do Departamento de 
.Justiça do Trabalho. 

Migrações de retirantes 

O Conselho de Immigrnção e 
Colonização reuniu-se extraordi
nariamente dia 20 afim de ou
·vir a exposição do major Aristo
tcles Lima Camara, recem-chega. 
do de Montes Claros e Piraporá, 
onde estudou as condições dos 
nordestinos retirantes devido á 
secca, e tomou algumas medidas 
para minorar-lhes os soffrimen
tos. 

Pela exposição verificou-se um 
c.ugmento extraordinario dessa 
corrente migratoria, com destino 
a este Estado, cujo. governo tem 
tomado todas as medidas ao seu 
alcance para melhorar as condi
cõ~s, sanitarias e. fornecer trans
riorte a esse3 patricios acossados 
1,cla miseria e pela fome. 

'Embaixadores em viagem 

Chegou ao Rio de Janeiro, pe
io Oceania, o novo embaixador 
da Argentina no Brasil, sr. Oc
tavio R. ·Amadeo. que foi recebi
do por representantes do Itama
raty _e membros da embaixada e 
colonia argentina na Capital Fe
deral. Dia 20 realizou-se a ceri
monia da entrega ao· chefe da 
Nação . qas credcnciaes do novo 
embaixador; 

o O· presidente cln, Republlca 
offereceu um almoço ele despedi
da ao sr. Ostria Gutiérrez, em- 1 
bai_xador .boliviano, que deverá 
assumir o cargo de minist.ro das 
Relações Exteriores do seu palz. 

Após o almoço 0 presidente fez 
entrega ao 81·. Gutiérrez das "in
sígnias 'da Grau-Cruz da Ordem 
àcr Cruzeiro do Sul. 

O sr. Gutiérrez embarcou a 
brdo do Massilia, para. Buenos 
.Aires, em transito para La Paz, 
onde vae assumir aquelle alto 
cargo. 

Concentração cie Escoteiros 

Reà.Hzou-se a installação do 
Cclmpo: de concentração de es
coteiros na Quinta da Boa Vis
ta, com a presença do presidente 
da Republica, chefe do Estarlo 
Maior do Exercito, coffl!!mndante 
da. l.ª Região Militar, Prefeito do 

0

Districto l•'ederol, generaes e ou
tras autoridades. 

Após o husteamento da bandei
ra pelo r,rcsldcnte Getulio Var-
1i-as, foi-lhe entregue :1ma mensa
gem em nome dos escoteiros do 
Brasil. Falou depois o presidente, 

. í:€alizando-se afinal o desfile. 
Os escoteiros concentrados na 
rpltal F'ederal realizaram nu-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

merosas visitas a~s pontos mais 
interessantes da .cidade e a ins
tituições, militares, officiaes e 
particulares. 

Noticias militares,,... 

To1nou J>O~sc do ,cargo de che
fe do Estado Maior do Exercito 
o general Francisco José Pinto, 
chefe da Casa Militar do Presi
dente da Repub!icà, que exercerá 
aquel~e cargo inte1'inamente, em· 
quanto durar a viagem da Mis
·são Militar Brasileira ,aos Esta-
dos Unidos. ' 

Discursando por occasiií.o de 
sua posse, o general Francisco 
José Pinto declarou que o Estado 
Novo, instituído como estado au
toritario e por iniciativa das for
ças armadas, exige destas desam
bição, renuncia e trabalho, e que 
com este ideal assumia o alto 
cargo, embora interinamente. 

e :Foi nome:«lo commissario Ja 
Rede Sorocabana, neste Estado, 
o Cel. Dermeval Peixoto, 

o O Ministro ela Guerra deter
minou que só sejam usados nos 
serviços subordinados ao seu mi
nisterio automoveis marca Ford, 
Chevrolet e Temple,' devendo· as 
aquisições de outras marcas jul
gadas de preço equivalente e clas
se superior, serem autorizadas pe-
1o ministerio. · ·.· 

e Assumiu o con'lrilanelo ela Es
cola Militar o Cel. Alvaro Fiusa de 
Castro. A' cerimonia assistiram 
numerosos generaes, realizando
se um desfile de ·todos os alumnos 
da Escola, em hoÍi.ra do novo 
commandante. f '.:,-. 
e Foi ·lnauguracla\ ·ia. Villa Mili
tar dtt Uruguayana, tendo seguido 
para aquella cidade, para repre
sentar o ministro da Guerra, na 
cerimonia, o Cel. Luiz Procopio 
de Souza Pinto, 

• Foi designado para ficar ás 
ordens do General 'Éstigarrlbia, 
durante sua permaneffcia no paiz, 
o . Cel. F1;ancisco Gil Castelló 
Branco. 

' 

Decretos-I!ig 

o 'O 1iresidente ela Republica, 
assignou um decreto autorizando 
à expedição de titulo· de naturall
zação antes de decorrido o prazo 
lega:! do art. 18 do decreto 389, 
ao extrangeiro resld_ente ha mui
to tempo no paiz q'\le se houver 
demonstrado um ele;mento util á 
collectividade naciopal. 

• Foi expeelielo o/ regulámento 
para execução do d~creto-lei 592. 
de 1938, sobre o systema legal de 
unidades de medida. 

o 'Foram creadas ;por decreto do 
governo federal as colonias mili
tares de- fronteira em locaes esco
lhidos pelo Conselho de Seguran
ça Nacional, numa faixa de 150 
kllometros, a que se refere a Cons
tituição. Em taes colonias, sob 
direcção de um official do exer
cito, ao qual ficam súbordinados 
todos os funccionarios m!litJ,res 
e civis, ainda que pertencentes a 
outros ministerios, serão admltti
dos apenas 10 % de extrangeiros. 

e O Instituto de Aposentaeloria 
e Pensões da Estiva foi reorgani
sado por decreto-lei assignado 
pelo presidente da .republica, 

• Por elecreto de 19 do corrente 
foi designada a commissão exe
cutiva de erecção de um moml-

·-- -----~ .... -- ---- · 1 Dr. Duna] Prado 
Oculista 

R. Sen. P. Egydlo, .l5 - S, 
513114 - 14 a 17 horas 

Telepllone 2-7313 
..,.,.,.,,.,,..,,.., ........ ft ,,. ..,..,___,.,."~ 

1 HõNIEoPATHIA f _ 
i.- do Dr,, ALBERTO ' SEABRA ' 
j -um nome que represenía uma g·arantia. 1 
~ LAllOP.ATORIO .l<'ONO.WO EM lSll ~ 

Praça da Sé 92 e 92-A S. PAULO ~ ., 
1 

concessão inglcza, e se compro
mettem a envidar todos os es
forços pava. diminuir os preju._, 
zos soffridos pelos inlcr,,.~~ea 
norte-americano11. · 

A proxima _crise europé_:) 

BRASIL, . merosos portos he~pannoes. Roma, .prevendo para. breve um"l 

1 

rinos, fundeará em. Lisboa e nu- 0 ·reporter,de:"United,Press" el'l'l, 

Os círculos offic-iaes italianos, nova <!l'ise na Europa, ifldice, os 
dizem não ter O .cruzeiro nc- ;factos que alarmaram ultima .. 
nhum caracter extraordinario, mente os romanos, dando uma. --

mcnto na Capital do paiz ao ba- venclmentos suspenso se não pro
rão do Rio Branco, a qual será varem haver {eito declaração 
presidida pelo ministro J, Ro- do imposto de renda., 
berto de Macedo Soares. 

O general Góes Monteiro 

nos Estados Unidos 

Encontra-se nos Estados Unidos 
a Missão Militar Brasileira, que, 
a bordo do cruzador Nashville, 
viajou em companhia da Missão 
Norte Americana, que esteve no 
Brasil sob o commando do Ge
neral Narshall. 

o General Góes Monteiro foi 
recebido em Annapolis pelo, Almi
rante Brown, dircctor da Acade
mia Naval daquella cidade, altas 
patentes das forças armadas e 
pelo embaixador do Brasil, em
barcando para Whasington, onde 
foi recebido com exçepcionaes ho
menagens. 

Notas economicag 

e commerciaes ,,, _________ .., 

2 SEMANA - Será realizada . nesta Capital, no proximo 
mcz de Julho, a "Semana da Cl
rurgfa '', promovida pela Associa
ção Paulista de Medicina, 

3 VOANDO - o sr. Adhemar 
• de Barros, que seguira dia 

16 para Campos de Jordão. re
gressando a 18 a esta Capital, 
voou novamente para aquella es
tancia dia 21, Já despachando o 
expediente do governo. 

4 ACADEMIAS - Installou-se 
• . dia 20 o 2.° Congresso das 

Academias de Letras nacionaes, 
devendo seus trabalhos prolongar
sc. com as commemorações de 
Machado de Assis, até 1.0 de Ju
lho. 

5. MACHADO - A Academia 
Brasileira realizou dia 21 

uma sessão solemne, com nume
rosas conferencias, em commemo
ração do centenario de Machado 
de Assis, tendo falado, entre ou-

'A 'Estmda de Ferro Soro<.'ahana. tros, 0 ministro da Educação, sr. 
foi aut-orizada a conceder no seu Gustavo capanema. 
trafego um abatimento de 30 % 

fazendo parto do prngramma <los clesagradavel · impressão com a 
exercidos da esquadr,a. he. tem- orientação· <'los acontecimento3., 

· Parece que ,se encaminham pa .. _pos estabelecido pelo Ahmran-
ra ou'tl·a crise. 

taclo. Uma ·,serie de recentes occor.t 
Julg11..se, -nos circnlos poli ti- rcncias convénceu-os: 

cos, que c!J.c tende a. accentu:,;r Algurrs elellés, l.ntetrogados pP
a solidariedade italo-hespanho- ··lo cbr'r'éspondente da "Unibrl 
!e., -affirmada depois da guerra. Press"''chegaram a identica con. 
_pela visita do · sr. Suner e do' dUlclÍ'Í-O · ·aprei?iando os ,aconteci• 
general Kinde'.au a Roma e que mentos lsegÍ.t1ntes, apparentemen• 
-será consagrada pel-a, :visita de te !zol!Ídos: · 
Franco :1. Italia. 1. 0 -·0 desafio do Ja,p!!.o A. po 0 

Dantzig' · 

O ,problema. de De.ntzlg aggra
vou-se depois do discurso de 
Goebbels, naque!Íà tidade, _onde 
lhe foi feita. uma enorme mani
festaçf10 pe'1os' elementos ger
manophilos. 

· Os círculos nazistas affirmam 
ter sido um verdadeiro .plebis
cito a fe.vor do "Anschluss", e 
que agora j{i é imposslvel evi
tar a volta de Dantzig ao Reich. 

Os círculos polonezes não dão 
valor a taes affirmações. 

A aHiança anglo-franco-

russa 

siçao .-> 'britannlca no Extremo 
Oriente, 

2. 0 
....:, Os symptomas de se tel' 

renovado a agitação antl-brlte.n. 
n!ca:··aJts córilmunidades arabes 
no Odênte Proxlmo. 

3. 0 • .::Lo e.ugmento gr~ual da; 
tensão éntre .a Allemanha e a; 
PoloniaJ 

4. 0 - ,-0 cruzeiro da primeirai' 
·esquadra ~aval italiana em 
a.gue.s portuguezas, hespanho• 
las e marr04uinas. 

t J ' . 1 
5. 0 - ,A.,'Presen~a. de almlran··. 

te Cava111~ri na Allemanha, pa-) 
ra tre.ta;_i.;~'da cooperação naval 
italo-•a.llemã.-

-para determinadas c9:rgas, desde 16 ULTIMO _ Falleceu no Rio 1 -
que, lotem 2l3 dos veh1culo_s, e se- • de Janeiro O ultimo sobre- As negociações para a con<'lu
,iam despachados para d1Stancia vivente da Retirnda da Laguna, são da ,aJlia.nça anglo.franco-

6.0 - A vlagPm de inspecção; 
elo mar~hal Badoglío na Alba.-: 
nia, de rpgresso de sua recento; 
esmda na, Lybla. 

7. 0 -- A -presenca do ministro', 
da A-erona.u'tlca da Hespa.nhe., ge-: 
neial Kindelàn, na Italia, como 
hospede do sr. Mussolini, e, nor, 
fim: 

·superlor a 400 l,ms. comp::-omc-,:- General Raphael Tobias. russa prosegucm em Moscou, 
tendo-se os expedidores a só utlh- com as conversações mantidas 
zarem a vi·a fer;-ca ,para seus ] EXTRADIÇÃO _ Foi rati- pelo sr. William Strang, envi•J.
transportes em geral. • ficado o tratado de extra- do especial d'o governo inglPz, 

e O serviço ,lo Correio aereo 
Militar para a rota do Tocantins 
foi intensificado, passando a ser 
feito semanalmente, de forma a 
beneficiar uma extensa zona que 
luta com as maiores difficulda
des de transporte, que é feito pe
la navegação do Tocantins, ain
da muito primitiva. 

dição entre o Brasil e a Lithua- e o embaixador britannico na. 
nia, tendo a. cerimonia da· troca quella cidade. 
de ratificações se dado a 19 do Apesa•: dos esforços clesenvol-
corrente, no Ite.maraty. vidos. nenhum rnsultado posl-

8 SYiUBOLO O General 
• Meira de Vasconcellos pre

tende iniciar um movimento afim 
de ser considerado symbolo do 
escotismo nacional o escoteiro 

~ O Consulado _elo nrasil em Caio Vianna Martins, fallecido ha 
L1v~rpool c~m?'1umc~ qu~ as l_a- annos cm um desastre quando 

, ra~1Jas . brasileiras. tem t1~~ d1f.

1 

regressava de uma concentração, 
f!c1l aceeitação na Ii_itlater_ra,_ es- tendo recusado os soccorros ant~s 
te anno, _devido á ma coloraçao e de medicados seus companheiros 
apparenc1a pouco attrahentc, ~J~e-1 tambem feridos. , 
sar de -chegar em boas confüçoes 
sanitarias, e á desorienta·ção e 9 FOME _ o assaltante da 
falta dic!, propaganda, ª? _passo 1 • Alfandega, Noson, que de-
que o producto de Java e mtel- clarara a gréve da fome, depois 
Iig~ntemente annun_ciado, con- de preso, resolveu alimentar-se 
qu1Stando os consumidores. desde O dia 19, quando seu es-

10Noticia_s 
do Rrastl 

tado já inspirava serios cuida
dos ás autoridades. 

· 10 REGRESSO - Regressa-

i • ram ao Brasil, sendo alvo 
de numerosas homenagens no 

1 SUSPENSO Todos os I Rio de Janeiro e nesta Capital, os 
• funccionarios publicos que /I esportistas que representaram o 

percebem mais de 12 contos an· Brasil no Campeonato Sul Ame
nuaes terão o pagamento de seus : ricano, recentemente realizado. 

Collegio Stafford - Secção masculina 
ALAMEDA CLEVELAND, 463-S. PAULO -1.'elephone, 5-3355 

Jardim da Infancla-C:urso Primario -Admissão ao Gymna
sio e Commerclo - Externat.:> - Semi-Internato -- Internato 

- Matr!cU'Ias em qualquer époea do anno._ 

EXTERIOR 
Beatificação da Bemaven-1 r,oreõc, siío gigant~s,-,as. ohri

ga ndo t1Jcto:-:; os n1oi·a<lorc8 da~ 
turada Emilia de Vialar zonas proximas a fugirem. 

Foi solemnemente ceJ,,bracla 
no Vaticano, no dia. 18. o. r·,·ri
n1onia da beatificc .. çfio da b0n1-
aventurada Emilia de Vi.1.lar, 
fundadora do Instituto S. José 
d,a Appe.rição, morta cm ::V!ars~
Jha em 1856. 

A cerimonia foi assistida por 
enorme multidão, da qual fo
ziam parte numerosos IJ·2i:cgri
nos vindos especialmente a Ro
ma. 

• Violento furacão. destruiu 
mais ele 100 propriedncl~s •agri
colas e toc,,.s as plantações, e 
causou enot·mes damnos ú ci
dade d<:' Luoka, no Estado de 
Minesotta, E. U., ferindo nu
merosos h.iJ1itantes e oa.use.ndo 
varias mol'tes. 

tivo -foi obtido. esperando-se uoc 
vas instrucções do governo ele 
Londres ceder.do -ãs exigcncias 
sovieticas e.fim ele se chegar a 
uma conclusão. 

O~ círculos ele Loncl;·i-~ (' o 
govC'rno da li'.R S.S. desmenti
mm aR noticias de f0nte ~l!emã 

sobre a inclusão do problenH d•) 
Extremo Orie!ltc nas negociações 
lev·adas a dfeito cm Moscou. 

Neutralidade vankee 

Deverão proseguir nesta se
mana os trabalhos parlament.9.
res ele discussilo da nov•a lei de 
n0utralldacle norte-americana. 

O presidente Roosevelt mos
tra-se altamente empenhado n'l 
approve.ção dessa lei, cujo mais 
impol'bante item refere.se ft. re
moção do embargo de expc,rta
ção de armas para as nações P~

volvirla ~ em guerras, o qu,~ vj .. 
rá reforçar n. influC'ncia norte
o merinan-1. na aC'tual crise da 
Europa. 

O bloqueio de Tien-Tsin 

O bloqueio ele Tien-Tsln vem 
assumi1;1clo progressivamente um 
caracter mais grave. 

As autoridades japonezns es
forçam-se pava. impedir ioteira. 
mente que os chinczes prest0,11 
qno.lquer ,urxilio aos inglezPs. 

A concessão ingleza foi intei
ramente cerca.da com fios de 
arame, aos quacs foi ligada cor. 
rente electrioa .. 

To<ia8 -as convf'rsaQõe~ até 
ogora t0ntada~ pHra resoh·er a 
questào nenhum effeito produ
zira,,:i, e o.s nipponicos accusam 
as a utoricla<lés iríglezas de se1·
virem de agentes de Chang,Kai
Chek. 

Contra essa altitude os inglc-
zes só encontraram solução ne.s 
represalias economicas, pro
curn:ndo tambem envolver os 
Est,ados Unidos na questão. 

03 japonezes, porém, frizam 
que essas medidas foram toma
das p;;.rt!cularmcn'le contra a 

8. 0 - Q,e.p.parente impasse nas 
negoclaçõ,es anglo-sovieticas am 
Moscou . .'i 

A maioria dos italianos di:f 
que todos ·esses acontecimenl.oi! 
são algo mais do que uma co. 
inciclencia nã.o premeditada. e 
dahi ,pensarem em novos tra.ns. 
tor.nos. Como. e quando· os mes
mos se veri_flcari,am, é coisa que 
ignoram, porque a imprensa fa~
cista não offerece indicio algl!m 
sobre a direcção da política ela 
seu pe.iz. 

Entretanto, os diarios annun
eiam que ,a· primeira ésqÚadra; 
naval italiana, composta de dois· 
cruzadores · de combate, quatro
cruzadores -d• 10.000 toneladas 
C'ada um, \lla,rios cruzadores Je.· 
ves, udestroyers'; e submarino~,~ 
chegal'á amanhã a Palma de 
Maiorca. Em viagem rumo áe 
Baleares, a· _esqu,a<lra realiz0u 
manobras navaes com o auxi- : 
lio de aeroplanos de bombar-/ 
deio. 

Paro, "La Tribuna", tudo isto' 
significa. qúe a supremacia ·bri
tannlca nos mares e a superio-· 
ridade terrestre dos franeezes ({ 
·agora uma ficção. Sustenta que· 
e. .superioridade da !te.lia e da; 
Allemanha em submarinos e 
aero_plan<>s · destruiu a fiscaliza
ção dos brit!lnnicos nos mares e 
que o ,a,pu1•à.do treino militar da!! 
tropas !te.lia.nas e allemãs cleu 
-por terra com a hegemonia 
franceza na. Europa. 

Acerescenta que o "dominio 
britannico dos mares e -a. supe
rioridade fi-anceza termine.raro: 
esta é uma das novas realida• 
des do seculo XX", 

Depoi~ 'de declarar que •a. Fran
ça e a Gran-Bretanha o.gem CO• 

mo se não tlvesserl'l conhecime;i. 
to dcstfs fa.ctos, conclue: "Su9.S 

(Ce»tinua na pag. 7) 

FRACOS e 
iANEMICOS 

TOMEM 

VIIIHO 
CREOSOTADO ' 
ele João da Silva 
·-. Silnira 
GRANDE TONICO · 

Erupções, tremores 

e furacões 

e Repetem-se em Ce.uquenes, no 
Chile, os trernor0s de terra, cau
sando grande alarme aos hab:
tantes ele. loca.lidade, e causando 
prejuízos materiaes. 

Exercicios da esquadra 

italiana HOMEOPATBIA 
Toda a Costa. Rica foi :,ln. 

lad·a por violentos terremoto.0 , 

estando os vulcões Irazu e Poas 
em ex:traordinaria activiclade. 

• O vulcão Vemanu, do Alas. 
k,a., projectou parte de seu cume 
nas acluaea erupções, cujas pro-

Partiu de Napoles, sob o 
C'ommando do vice - almirante, 
Riccarcli, a primeira esquadre1 1 

italian,a., pe.ra um cruzeiro nas 
costas _ela "ftespanha, Portugal e 
Marrocos. 

A esquadra, que se compõe de 
2 couraçados, 10 cruzadores, 2,) 
clestroyers e numerosos .~ubma-

/ 
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.f1lnsões e seus Cl'l'Ql! COMti_t;_:e::n ,rows !nqueritos::,para_·ajiÜrar a e t\' 
,um verd:1deiro l)erigo .par:ai. <l CH us:1 do afunda'niento dos sub- ,;;;;;;:; a LO e r 
~z d·a. Eur_opa"i·;· · marinos "Squa,lus" -e The_tis", fa~ar é urna arrte 

·Ó bom orador encanta mais ·do immenso mar em CJUB vive~ ri01'.es. Qu.anta vez,.-.~m;i:imos de Silenclor.:·Qni¼ ,thesn-tmro êe'.o. ,(!{~ 

7 TERRORISMO Parece d 1nos. 1i'~- ser=.iio ,..,,.;.,,,ue::;nÔ's assusta. ,Ienctd'ia~a qti~ti/'.íi;:/~à.be .(!;,2,SM;. 
As relaçõês .. franco

hespanholas 

do que o musico, mais o que ,., .,.v,.,.,,_ , .. , ,. . . .,-, .• ,.. . 
• te,· recrudescido novamente · .Com quem falamos? Coi11 a rl,!,deza, da v~:i'<l;iiJ.e,. ou po.g_ue: il'ii,'-. Silâ;n_~~.:::iiiesiho,_.9'1ffllW,~ S!3\ o pintor, Atraves da palavra, c,l- .. ..... ""'" .. ..,.,..,, . .. "· i 

o terrorismo na P.alestina, onde quem convers:a.mos? ·. A carid·a:~ nos sentrmos meHl:0l' '. na est:uri- faJ.;i, ! Dl!iv'e·•.·ser a ··ci!l,r'fc~.0 t!ll 
se ree-istro.ram novos 9-ttenta- le cria, •a cada momento, um:i de manda abrir o coraç· ã6 a oo- dão da igrÚ~í;~,nciri .',' . ~I)-~llidé;'.;,:de no~~ ·;pal&V;l.'r,i ~-<-:, 

- -nova hat·monia e dá vida r.ova ..... , , ,. . . . . ... _, .... , , 
-::os, e um b.,lndo annapCl ~oi di- dos, mas; tambexµ, nos ensi·H(l Jià:üito .. impoi~an:i:e é o a~_sum,:- ',:i;i;lp a CJ;'lli'!.~i:à: u..~ _;µ.oss.cr,:-:?ll<L. 
z! ma do pela policia. ·. ás paizagens que descreve. qÜal o mi~iUl.Q .. 'l_t.Íe ··po,d1q,inos d°f~·7 rp~:,: de.~\~<>!!#·~· \~~yeís~ii.t~.eii' ! · ~fo • . , 

'A~ uitrmas 1?1.0tiéias soJ,rc as Grande, porén:i, é ·a respon$a- ,pcns'ái··· a aifi'Ün-s. ··::;/·\.,.. · :©Úe é a'·me\'j:ida.:-à.eY±iossa. iinen.c 

:~~~~~:: uf:e,~~~a;og:e~~~~:i~:~~ 8. ~~~~~~~t~nç.~~;-t;-: ~a~~= :~:~~:: ~:mquree~e::~:~~~~r~~7as~ v:~:~
0
çõ~~s·~~l~icl;~;i:rJl~'~ ~~: !~¼:~adiíu1~:

0~!:M.rli}f:i~: ~:· --~0;: p -~ 

!CXistente entre os dois Jpaizde)sr. <lo-China para Sing-a-pur-a, afim Ú1finit·as. Vivemos eni. grande soas com quem é impttiêt-&nte fa- ,prUdf!n.cti; a. c;u·ld<ade. O prox.~~ ~;::-:~-~~:i" 
o sr. Lequerlca, emq~lxa '. de levar a. effeito, C'Om as au- parte do que ouvimos; se to- lar. :Niio é divisão das classes mô'.n'!i.o'·deve ,:fê'i- .Q assun;,.pto d·ás·. ti H::/4 ÓR10li~m:i;:i:,,~:-'.··,, 

.ihes_panhol em Pari-!;, de.$m~n:
1
u I toridades ingle2Ja.s, a coorflena~ das as palanas pronunciadas ~ocia.~s qu~)im.R?e ta:~~;,,,li.~~te;·;· ·n\)ss!!Jl co'ÍJ.ve1jaçõ~.:_:m, tã~· _d~- t; F..Z~'l;;~(,inz q.m.~, : . 

. ao governo -francez as notic\~,~ j ção do com mando das forças se conformassem com os · jinpe- -são barreiro:s·.-:q;u.(). ,iq.irgém, s_ob frei!-~ conservar:-w.os o j~st? l1m1~ , _, ·,·uu~da. ~t:i.-·:·.- .... , 
de f~nte italiana. sobre.,.o accor-·,:·ít:~11co _ brlt'annicas no Extre- ·mtivos · dos principies primeiros _o imperio da consctencia. Ha te, a mo{ler<:t<:'il? .... Ha .. cousaJ; '.,::._::;_ J:-.c\2-~n .• ~.'.· · F!í/$~ 

-do. militar entl'e ., .. Hes_panl!a. e I mo-Oriento. da moral, a. orientação do mun- companhias que devemos evi- secret•a.s .ç{ii:e .. nci~'.Úoram confia- , .. 
O eixo '°orna - Bitrlim, ª. ttribui·- .tar ·. hà amizades que só .pode- das·:, nã~ t~m_os,·:• porém, o di- ~;: . ,D~{,!:'.lda. .por "" ·" do seria mui diversa. . , t: Tdit:i.e do A_t:hfs.Q'e , 
das ,a, declarações. elo e general 9 ADIADA _ 1•'oi adia.ela a Nossa vida está, em granr1e ·mos manter com -prudencia e :·e-. -rcito de a.véntahas ,e muitú ... ··,:-·Assii>i:aturti. annua! ~,l;iàh(ii,''::•· 
Kinclelau, .chefe da ·aviaç·ão hes- • ass1gnatura. do accordo .parte, em nossas palavras. l<'J.- serva, . . menos de assoa!)ia.1-as. Ha cou- · · 
:panhola. franco-! urco. lar e ouvir é o fluxo e refluxo Ha pés.soas com quem deve- sas delicadas q-~1~ são como o com o or.·:J.•aufü ~~ 

A~ garantias dadas.· .P.f~lo gi),-: =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=! mos falar e de quem devemos crystal; não. dei/om -ser toca- \Rua Cons, :m,~s-,/·:l,Ç,I 
•verno de Burgos e .transmitti- onvir conselhos. E' ·necessario d-as, porque. facilmente, s_(l que- Pnpne 5~'777'Ji:1• 
c1n~ .pelo' embe.ix.,a,dor ~~rtchol ouvir a voz· d·e Deús, pela p1.- ,bram, encnêndo os corações de OAPl'raL,. 

1 Petain ao gabh:1e~e ct,4S_aram 9 d I t e lavra de nossos fogitimos supe- ruidos pertu:.:Õàdoré&:C... · ·~ISS6~~~:,$~~~~~,§.-
boa impressão, e!IP·erando-se ~-ª- N.• nti111 !l~ o n O'ltiRr· 
~: !:~~\:s;~~~r. od;u;u~~~ UJ Í l, j @Vj ~ 

1 

fili (/Ji H U 
litarú a retirada dos refug1a
<1Ó~ republicanos _fia Franç'l., 

·,. - \ dor o resultado. pois compare-Ca C n-O e I:r 8 ceu um numero bastante clev:J.• 

9 Noti'c1as 
do M.undo 

(Do nosso correspondente) do de Senhoras. 

.FESTA DE SANTO ANTONIO 

- Precedido de novena com 
pregações em todos os d!as ye-
lo revmo.. Pe. José Benedlcto 

1 ZOGU' _ o --rei ,zogú 1. u·a Alvar.enga, muito estimado co-
-adi'utor desta parochi~.. realla • Albania, foi aütorizado a t d 
Zou-se no dia 13 p.p. a fes a .e residir na Inglaterra;' .mediante d s. Antonio de Lisboa, -P(I. roeio compromiss_o de,· scf, abster de 
ro desta cidade. 

(letividades .pollticai\~ A's 6 horas houve missa na 

REGRESSO . _, 0 "E'm- capella do Asylo Noss·a. Senl~o-
() ra de Fatima; ás 8 ·horas, m1s-

press of Britain" ,a.travessou sa na Me.triz, <:om cominunhão 
sem novidades e. :11ona dos "ice- Geral, tendo-. ha.vido grande af
ibt!rgs", na viagem de volta á fluenci-a de fieis; ás 10 horas, 
:rnglaterra, condt,1zindo os sO'be- 1 celeb1·a miss- ,cantada so emne, • 

. iranos britannicos. · ,. d~lo virtuoso viga~io dcs'to. 
.parochia Mons. José Soares Ma

,? POPULAÇÃO - A po,pula- chado acolytado pelos revmos. 
ção da Italie- eleva-se a Pes. Osôar Chagas e frei Fer-

44. 247 .000 habitantes, contra nat1do Ratisbone O.F:i,r. 
43.059.889, em aQ,ril ··,de 1936, A A's 17 horas e meia., sa,hiu a 
,população albaneiia _é d-, · : ; • '. · majestosa procissão q.~. ce re-
1.037 .856 habitant•s. · vestiu de grànde esplen_1or, iJ~t'

a_ PALPITE Segundo o 
Institut.o a.a.,,Opinião Publi_

ca, 82 o\o. dos cid.e.dão~ ame1·ica
;nos crêm na vl_ctoria anglo
francosrussa, em· caso de -gue~·
cra. 18 o\o acredit~m que ella se
,ri,a favora vel ás: ,potenci(ls tota
Jitarias. 

correndo .as ruas ,da cidade? _Jle~'.
do O -andor. condü-zid.:i. _pelos a
guÍstas, A' enti,ada ~?°' prest.J.~0 

religioso occupou a tr,buna_ -~a
gi!i:d·a. 0 revmo. Pe. _Oscar -Cha
gas,' que eom palavnl, eloq_nen
tes e chdas de iincç/i.o traçou o 
panegyrico do Santo. Encer
rou-se a solemnldade com a Ben
ção ao s.s. Sacramento. 

6 FIXADOS - Os 900 judeus Foram nomeados pa,ra fazc 1·em 
:- • errantes do ·"Saint Louis" a festa no -proximo a,nno o sr. 
foram, finalmente,· recebidos pe- Antonio Lombardi- e D. Ang-eli
Ja Inglaterra, França, Belgice. e na Tirelli Mar;on; 
HoUanda, sendo. 250 em cada , 
uma das duas primeiras nações, Jtealizou-se no dia 18 p.p. a 
194 ,pela Hollandà. e os demais I Pascoa das Senhoras casa~1as, 

1 B lg. a tendo -sido grandemente anima. 1Pe a e 1c • 

l"IDll'""""'""""""....;,;.,., ... ~,,,,.,,,., • .,,, ... ,,,, •• ..,,, ... ., .... ,,, ....... .,, 

1 Alfaiataria "Esperança" 1 

I
·- TB:l~NOS em Casemiras nacionaes e ex~rangeiras _1 
· elegantemente executadosi, sob medida em 'a 
i 10 PRESTAÇOES sem alteração de preço ~ = . ' § 
= * e 

. . 
Realizou-se dia 19 a. Pascoa 

dos .presidiarlos da ca,;ei-a pub'.i
ca desta cidade. 

Com a .graça de Deus, não fi
cou .nem um só detento sem re
ceber a Sagrada. Ôommunhiio. . . 

Seguiram hoje p-ara Taubat6 
os revmos. 2,fonr,. José So;i.ros 
Machado e Pc. JÓ.sé Benedi-cto 
Alv-arenga,. -respectivamente vi
.ga.rio e coadju'to,, <lesta cld.a.lólli, 
afim de fazerem ~ roteiro jo 
clero a realizar-se naQt.l{i).lo. ci
dade. 

SOROCABA 
Recebemos de no&.,o oparoso 

represe·ntante naquedla 
seguintes noticias: 

SEMINARIO SÃO CARLOS 
BORROMEU 

A inauguraçi'..q e benção solem
ne do Seminario Dioc-esa.no far
se-á no dia 7 de Noveml:>ro do 
corrente anno. 

CONCENTRAÇÃO MARIANA 

Adiantamos que a Diocese de 
Sorocaba promoverá, para o Ul• 
timo domingo do mez de OUttl!
bro p. r., dia de Christo-Rei, uma 
grande concentração mariana ;pa 
cidade de Tatuhy. 

}'ESTA EPISCOPAL 

Com.memorando o imniversario 
da. criação da Diocese e a no
meação do l.~ Bispo de Soroca.
ba, haverá u'a missa cantada, nn 
Cathedral, no dia 4 de Julho._ 

HORA RELIGIOSA 

Todos os domingos a P. R. D.-
9 - Radio Sociedade de Soro
caba - gentilmente transmltte a 
palavra dd Ex:tno. e Revmo. Mon
senhor Antonio Cangro, Vigario 
Geral da Diocese, explicando o 

Cas~miras~ Brins 
padrões, 

CASA 
1 R. da Cousolação, 156 - Phone 4-70341 Evangelho e scientificando o po- LARGO 

vo cm geral do movimento ca-
tholico. Por estas occasiões são 1 

s. BENTO N.º 10 

~ ----S.PAULO-. E 
~ {•( 

Phone 2-2336 
S. PAULO 

e Linhos, nos tnais· 
Y. S. encontrará na 

variados.· 

ALB.ERTO, 
RUA F:REI GASPAR ~-º 3f . 

_Phone 4-476 
iii 111uurnmnmmnmmmmu11111111111m111111111111m11111111111m111111mrn11u11111111c111~. 

jl'jllllllllnllt'fflffftllmfOlllfl ========================;;::::=======:================~====================::..:;,;::.,:;.;..~ 
lidos, com grande destaque. al-, 
guns artigos do LEGIONARIO. SANTOS 

-~?.~i?.~~~?: · I n icador ,raça da Sé N .O 1 - 2,0 &nd.L! • 

Sala li [ ============ DR. CARLINO DE CASTRO.: 
DR. PAULO MORE'tZSOHN ENGENHEIROS I Pelo curso de doutorado da_._Fa..: 

DE. CASTRO culdade de Pharm. e Odont. de 
:R. da. Quitanda, 139 - 2.0 andar e· .• D t· ta 
Phone 2-6769 ·- s. PAULO AMADOR CINTRA DO . PRADO 8: Paulo - trurgiao en IS 

En enhe!ro Architecto diplomado em 1914 - Ex-den--• Dr. Plinio Corrêa de g . . . tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Oll·ve1·ra Architectura . rehg10sa, . colleg1os, Es ·alidades: Pivots Coroas 

residencias collect1 vas. peci • ' 
$,ut.\ Quintmo -Bocayuva N.0 54 Rua Libero Badaró N.º 641 Pontes, Dentaduras _ anatomicas 
li-º _ sata 323 - Tel. 2-7276. SAO PAULO e sem abobada palatina. - Con-
- suitas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 

Dr. Milton de Souza 19 horas - cons. Rua Direita, 
Meirelles ()amargo, Corrêa & Cia. Ltda. 64, 2.º andar, S) 7-7 A. Res.: Al. 

8,ua Qutnttno Bocayuva N.0 5'1 Empreiteiros e Constructores. Barão de Piracicaba 499-s.·Paulo 
l.º ..., satà 319 - Tel. 2-0035. EngenhC'iro resp.: Mario Cala-

D t d s·1 san1, - Projectos e construcções 
'Joaquim P. u ra a 1 va - Conc1·eto armado _· Escrip.: 
jlua Benjaiµtn Conatant N.º 23 R. Barão de Para.napiacaba, 61 
·· "-º andar - flala ·38 · 3.• and.-Ph<me, 2-6279 - S. Paulo Phone: 2-1986 

,DR. FR=~~~ISÜ:RREIMAO D E N·T Is TA s 
:e. Sã.o Bento, 2H • 1.0 andar -
-si 3 - Phon:e 2•'1299 • S. PAULO 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Pent!sta . 

Ralos X - Diathermia - Clinica 
Dentaria em Geral. 

Rua Frederico Abranehes n. 467 
(1>rovisorlamente) 

,Telephone, 5-5476 

r ·1 f e 

~ 

~ 

... 510-- ·::: R./i;IZOS 11 
DR. VICJEN'l'Íj: DE: OLIV.É!R&, 

. _· .. I . Da cl~lcµ, q~stet}t()a da ,F.â.;.; 
culdaq~ - q:µ~1~-: :Me.dlcti .::::::_ 
Hygiette ?c!:~'.::Ná.iji,t _ :earto:i: · 

e. . . ... /:- · I }'40LESTIAS .. ;DA~ .c~~NÇAS - M~lest~s de/l3enhotas· ~: M E D I O ·. S :-:.. .- .. ..,.___ · ·· .- . · Com~:; Ru11,-, Xa\i.tilr de TÍíiê~< 
. ·.· /' ·:::_/_· \ DR~:~_s_i_·~_A_'t-~;;sL·c·r\~ ... ~~f.ES do, 1~~~. ;i.t a:(:~ D~. l~:-eu1 --------,-----.-- = •i,, --~ 15 ll(y:as >:,:.:.... fie~'.; A:vo,ti:i4~. 

C L I N I C .t\ G E :& A L . Cons.: R:. Lil'>lirci B.iàl;6, 488 Tuntalina,';J)Q .. ,:;:::tt'e~\ M)~(lh 
.:.- ::-:, Das. 2-~ ,r·ikJxa1{:.-. . , 1 ::: :,, • ··-~ 

. Res.: Rua Trtfu.a.l\dii:.~·:»,"' !n7 - H OM'Ut'-o:nATH1' \ 
Phone 7.-3121{:;;;.;;;·::~ P-4UtO . ~-- ~/ . . )i-~ 

CLINICA GERAL 
•:-:.:,-.. ·:, 

Dr. Celestino ~óürroul 
Residencia: · f.argo S. Pa UlO. 

Telephone.: 2-2622 ·. 

CIRURGia ;_:~~~~,:~~~A~IAS . ..f>.:R, lt~~~*p~ . -~u.~~~ -
8 · :·.,· _ '·:-·:-. .-.· :'Ex-./);sslst:~~-t~, uó:·nr. ~~~fií!.Iti 

DR, RU,"E: ni!:··~ZEV:t:DO -'·-' '.Nob;re,;-: .. · . 
Cons.: R. Quktllia Bot:á:yuva, se 

Das 3 ás 5 ho:i:ii.iJ. · .. 
, .. ;:~~<tti~~.-::. Co~:: P.jia S~l,l~oi:'··te.1Jti,. ~~ 

Clrúi'gta -- Vli:ti, 'J;lr,~tlaS;. On~~s- . t. ani!~ ~ - Phone. 2-8~~..i '· 
curtas. - Co.w;,,;: R:. QuintJno Bo- . Das· 1u ás 18; !li!l'as .- ... 

MOLES TIAS DO APPARELHO cayuva,_ ~6-4·:; . anel:-. ~li 5'3-55-56, Resrd.:. Rua, S~;Stro '4Ives;_ i;:~ 
Tel.. 1?~9566, d~, U'. L<s; 1e brw~s, · thone, 7-8167:. DIGESTIVO 

DR. MARCOS VINICIO 

11-IORE.IRA. 

Molestias do App. Digestivo e 

~es. Tel. 7,~1?_26~ ·.-;.__ ~'.· PAULO _,_ PROFESSQR t4'~7 
G l! N =;; O 'iit -~,:(¼ I A - . . . . ' . • ~ 

· : .. _,'.. '... _ ~~_OF, ~M> TRIV.INO MQLIN4, 
Dr. 1!1,lJ~b'Sa. ~~- ,Uarroa ].)ela Univer;~lditde de 2 .. ~t\10\ 

,JOAQUl~I SERRA 
DR. CARLOS MORAES DE Cirurgião-D~ntista DR. VICEXTF: BALZAXO ono-rectaes. Hemorrhoides, fis-

Raios X • Cirurgia - Dia:t.het"mla · 

Cirur~la,. moiestia&. ~e senho_::a~ Aulas. !?articulares de: Ma~ema~ 
Cons.. Rua Sen. fe!Jo, 205 - ll. tica Ph'" i e.,., · · · 
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• consequenc1as 
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r.Den.c:,,-- Sales 
,1 . 

O :'désenvolviinenfo dos successos do Extremá: Oriente e d-as 
~egoclações em Moscou tol'ne. o momento multo iç.is grave e ;pe-
~oso par.a ·a paz. "" 

Após o bloqueio de Tientsin, a tomada de Swatow e conse
AUento intimação ia.os extrangeiros ·p~ra ·.se retirarem da locali
dade, sob pena de ficarem sem nenhuma gara.ntia,\augmentou ex
~aordlnariamente a tensão no Extremo Oriente, '-ameaçando de
.Jtenerar em lucta aberta do Japão ~ontra a in_flueri:r!<1. extrangcil'a. 
' P.ara tal attitude dos nip.ponicos ha varias r{~ões importan. 
-Jes, que são: o <lese.grado com que vêm as negoci~ões angto-n:s
lB&B, a. obediencia ao jogo do eixo Roma-Berlim e tudo que ·pos
ea ~esultar no accrescimo de seu prestigio no 
ie as difficuldaães d•a .Jucta na China. Este. se duz por uma 
guel'ra do poderio organizado, municia.d.o e mecha do do Exer. 
Jeito ja,ponez contra o numero, que é o significado as forças chi
J1ezas. · Nessas condições 1a. victoria .poderia sorrir, e.os japonezes. 
Se, porém, a.s potencias extrangeiras continuarem a auxiliar 
Chang-Kai-Chek com armas, mu-nições, e financei~amente, o J,a. 
jpão ,nunca . .porá termo á guerra. Foi tambem essa situação 1-r:1-
ltante .e !nterminavel que levou -os nippões a jogarem ,a, violenta. 
~arta.da do bloqueio ás concessões extrangeiras. 

• • • 
Por outro lado, as negociações de Moscou chegaram a novo 

fmpasse, com a recusa ,pela U.R.S.S. da ultima proposta ingleza. 
Cada vez mais .se forma nos estados democraticôs a. convicção 

4e que o apoio da Russla é imprescindível par<1. a superioridade 
•obre os estados tq,pa.lita.rios. Ao mesmo tempo os: dirigentes ao-
1\'ieticos se tornam cada vez mais exigentes, creando uma a'tmos
!Phera de desconfiança com o. ·Seu jogo entre Londres e Berlim, 
!Para o maximo proveito (Proprio, que talvez estej,a. -muito -mais 
,l\)roximÓ de Berlim que de Londres, 

Parece que, e.final, a nenhum resultado chegarã.o as ac.trui,es 
negociações. 

• • • 
·Desses dois factos resulba. a questão mais grave, que é a. de 

bantzig. , 
O Reich arrefeceu o seu enthusiasmo inicial para, a conquista 

de Dantzig. depois do .pacto anglo-polonez, .ao ver que a Polonia 
estia.va disposta ,para tudo. Mas não ficou quieto~ Sorrateira.
roente vae inf!ltr.ando forças allemãs em Dantzi.g, enpersegulndo 
os polonezea e allemães da Cidade Livre contrarias ~o seu domi-
111!0, ao mesmo tempo que recrudesce a propaganda. ,fia.voravel ao 
Anschluss. E e.gora o discurso de G<>ebbels é a -preparação ,para 
0 Reich aproveitar as dU'a.s crises de Moscou e da' China. e dar 
1novo golpe na Europa. 

As affi.rmações em -0ontrario da diplomacia e.llemã valem tan
to quanto suàs aftirmações sobre a intervenção .na guerra. da 
Hespanha, cynicamente desmentidas pela .propria imprensa offic!a.1. 

Se o Reich julgar possível um golpe trahiçoe!ro sem .perigo 
d-e ;peiores consequencias, é certo que veremos em poucos dias 
novas modificações no ma-ppa europeu. 

Uma violenta- füatrme oazista cootra o 
'Clero cat~olico ~o mun~o iffleiro 

'A Tevista nazista ~'National
lSoscle.lisUsche-Monatshelrte", em 
111eu·. numero de M•a.io publica um 
~taque violento, <liabolico, con
',t,ra o clero catholico do mundo 
tnteiro. 

Os Card:e-aes e Arcebis.pos 
f.ra.ncezes são visados, de ma-
111eira ,particular, por terem pu: 
'Jb1iceJinente transmittido a.o -sr. 
I>aladier, votos de successo pa
_ ll'á. 1;1, obra de restauração nacio-
111al, ,planejada ,pelo ref:erido po
iiticci. 

Em .seguid<ac, o furor nazista Se volta contra os .srs. Bispos 
iholla,Iidezes, por terem elles re

, icusado sacramentos aos ,pessl
"mos catholicos que ousam sus
,tentar ou apoiar o movim"<nto 
ée.ciona.1-,socialistai. 

E, continuando, a revista hit
,erista ,passa á. Belgica, onde 
jparticularmente ataca o Arce-

_.l>i.spó de Ma.Unes. O que mais 
Irritou, porém, o artlcul!sta ger
manico, foi a ,pastoral do Arce
bispo de Liége a.os d1ocesano-s 
d'Eupieu, Malmedy e Sa!nt-Vlc, 
na. qual o zeloso .prelado recor-

. da a oathegoria e opportunissi-

ma condemnação do racismo na
zista feita ;por Sua Santidade 
Pio XI. . 

E' quasi dispens~vel accres
ccentarmos que •a injuria, a ca
lumnia e a indignidade são no
tas communs na violenta diatri
be nazista contra .. o dignissimo 
clero do mundo intiiro. E' de se 
lamentar que aincj,a haja in
.genuos que não tê~ a coragem 
de ,repellir a douti;ina nacional
socialista, e, ,pior ainda, que ha• 
ja catholicos que, >levam sua 
infidelidade á Igrej-a ao ,ponto 
de apoiar ,semelhante movi
mento. 

A Cidade Universitaria 
de Paris tem; uma Igreja 

propria 
No mez de Maio do anno cor

rente foi consagro.da a Igreja 
dos estudantes catholicos da Ci
d·ade Univer-sitarfà de Paris. E3-
ta cerimonia foi presidida por 
S. Exc. Revma. Monsenho:
Beaussart, bispo aux!lla.r de Pa
,rls. 

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

' 

! 

Os Cardeaes de rança fazem am 
pró l da,, .natalidaide appel lo em 

Os cardeaes de França acabam 
de dirigil' ao povo daquelle paiz 
um appê!lo no sentido de incen
tivar chirstãmente a natàlidl!,de, 
appêllo esse que, pela anâlogia 
existente entre as situações fran
ceza e braslleira nesse particu
lar, julgamos opportuno tornar 
conhecido, ' 

E' o seguinte, em rasumo, o t;ex. 
to desse documonto. 

"Os C>1.rdeae, de Franca. vos 
dirigem noJe um pr~ment& BP· 
pê?Io. Os graves perigos que de 
fóra ameaçam o paiz, as convul
ções socia.es que, neatea ult1mos 
tempos; tão vivamente nos inquie
tam, obrigam todos os francezes 

a fazer um serio . exame de cons-1 patriotico da questão, que já tem .g!orfa:·1 
· sacrificar a:'·' geraçãÕ ~ 

ciencla. E todos··perc~Jiem enfim sido sobeJarµe~te estu~ado e:lsa-'{úm c~e 'contrái Deus, contra Q 
o abysmo para o qual o paiz ca- l!en,~do pelos .oradores e escripto- Pl!oiz e contra ,.os homens, pr!n .. 
mil,l.l;1a ". res/ lemtirando ~ . en,fraquecimen- cipalm!!nte .. : quando, 6elcí's odiosos' 

. Lémbrando aos francezes a con- to· que · traz ao paiz a diminuição processos de abôrto, se suprime a 
tribuição que tem trazido ao paiz, progressiv1;1, da população e a res- vida já creada- por :oeus. 
atravez dos seculos, a palavra ponsab11!dade q~ cabe-fá actual Que 'fag;r para dêter e. mar-
dos Bispos, pedem os Cardeaes geração nesse sentido. cha desses factos? 
ao povo que pese bem o seu ap- q Estado moderno, que desco .. 
pello, porque elles falam em no- , ·• nheceu por muito tempo a gran-
mn do. riqueza espiritual da Igre- deza ··e. os direitos da fam11!a, es• 
ja. Salientam o valor das recen- A seguir accordam que ê pec- boçou 'finalmente uma feliz reac• 
tes estatistfoas demographicas que cado grave, o de transgredir as ção, e oxalá não seja tardei Mas 
revelam muito maior morta.lida- leis que regem a propagação da infeliznumte as medidas politicas 
de do que natalidade, emquanto vida; é de todas as missões do e economicas não são sinão fra• 
que as estatisticas dos paizes vi- homem a mais bella, a de mul- camenté ·refficazes, porque preva
zinhos accusam o· inverso. tiplicar o numero de filhos de lece o interesse pessoal do pra
. .11.na]yzam .• primeiro .. o _;i_spec_to Deus e augmentar assim a Sua l zere da liberdade, verdadeiro mi-

, migo da .familia. E tal · senti• 

1 
mento encontrará remedio sómen
te no dia em que todos analyza. 
rem o problema da propagação 
da vida pelo seu verdadeiro e 
grande aspecto: uma missão que 
Deus deu ao homem; é, depois da 
sua saude, a razão de ser da sua 
exi.stencia. 

O verdadeiro remedio consiste 
np <amor, no culto do dever e no 
sacrifício, que nunca falta em tu
do que é realmente bello e gran-
de,,"··· · ... 

•• 
.. E' necessario admittlr, sob 

pena de não ser um homem · di
gno desse titu1o, que o dever se
ja sempre sagrado e que a vir
tudé seja verdadeiramente uma 
Vi'*'ria.. I!fsquece-se que o prazer, 
quâ:rido só, avilta sempre a na
tureza humana, mas quando uni
do ào esfcirça e á virtude dá ao 
homem sua dignidade e sua ver
dadeira felicidade." 

A. paganização da sociedade 
lançou sobre' a· familia dois gran
des inimigos - o divorcio e o 
abôrto - que só poderão ser ba
nidos pela reconducção das al
mas á concepção cathol!ca da. 
Vida, 

A natureza do mal indica os 
remedios. E' necessario que os 
poderes publlcos e as organiza
ções privadas, encarregadas de 
incentivar o crescimento das es
tatisticas de natalidade, procurem 
refazer a atmosphera moral do 
paiz, fazendo reviver entre os 
francezes o casamento como sa
cramento da . Igreja, com suas 
leis moraes e seus soccorros espi
rituaes. E uma vez que somente 

' a religião póde realizar essa re
volução, e~Ia deve ter o seu lu
gar na educação e no reergui. 
mento moral do PoV00 

NO SECULO XX, CH'AMADO, QUASI POR 
IRONIA, O SECULO DA CRIANÇA, ESTA E' 
BANIDA DO LAR, MORTA ANTES DE NAS
CER, PELA ANSIA DE LIBERDADE E DE 
PRAZERES DOS PAES. E ONDE O ESTA
DO FAVORECE A NATALIDADE, A CRIAN
ÇA NASCE PARA SER SOLDADO. NÃO E' 

UMA PESSOA HUMANA QUE OS GOVER
NANTES ~M NELLAS, MAS SIM J.llAIS 
UMA VICTIMA, - CARNE PARA CA
NHÃO, - QUE PAGARA' COM SEU SAN• 
GUE AS LOUCURAS DA AMBIÇÃO POLI• 
TICA DOS DIRIGENTES DE SUA PATRIA. 

... 
Terminando, os Cardeaes frari

cezes conjuram todos bs france• 
zes que prezam a sua nacional!• 
dade a se alistarem nessa cruza .. 
da pela grandeza ela França, por
que sómente com o verdadeiró 
culto da familia voltará a paz e 
a felicidade social, e a · Françai 
será reconduzida ao seu lugar de 
destaque entre as nações dQ 
mundo. 

E' de se esperar. que um curso de á. hereditariedade sagrada e á 

Todos os annos a Univ!!rsidade missão que a civilização catholl
Catholica de Milão institue um ca e italiana tem cumprido nos 
curso de .verão, sobre assumptos planos providenclaes de Deus." 
e problemas geraes de interesse da Serão abordados themas de real 
Igreja. valor como: a historia do catholi-

tanto interesse obtenha a concor
rencia e os fructos que têm sido 
obtidos pelos anteriores e que sir
va de exemplo a identlcas in!é!a
tivas catholicas em outras nações. 

6 ap!J(tllo vae a~gnado pelo! 
C'ardeaes Verdier, :i);ienart, Bau. 
drillart, Suhard e ffilrlier. 

Este anno, prosegu!ndo na sua cismo na Italia e da conversão doi· 
tradição, a Universidade al:lriu as povos pelos missionarias italianos, 
suas portas para um curso sobre as figuras dos santos italianos, 

principalmente S. Francisco, S. 
"tradição e vocação cathollca. da Benedicto e s. João Bosco; a Ita-

Salazar ~enuncia as tentativas de ~omi
n a tão extran~cira, ~or meio ~as 

organizações ~e emigrantes 
Italia". lia frente ao protestantismo e du

Tal curso seré. õesenvolvido em rante a contra-reforma; a litera
t.orno de "um passado rico de me- tura, a arte e a politica italiana; 

a contribuição da !ta.lia para a 
marias e eloquente nas. suas mul- ph!losophia catholica e a theolo-
tiplas manifestações durante os gia; o cathol!olsmo na Italia ac
seculos; e u~ futuro que responda : tua!. 

oiaTl\tQ\nOOf'I&• 01u,••• 

lSNARD·6 
Rt;A Z4 UE MAIO, 88 

Phonetts ~87 e f-0"1 

l'IUm discurso sobre politica· extrangeira, pronunciado pe. 
rante a Assembléa Nacional, o sr. Salazar denunciou como sendo 
um principio ele guerra as tentativas de domfuação política. ex
trangeira, sobre um paiz qualquer, por meio da organização de 
emigrantes controiaqos por sua nação de origem. 

1 O . eshi,:!fata portuguez di2 ser justa a pr<itecçiio, que ·o pa.tz 
de origem possa dispensar aos seus filhos, em terra_ extrangeira. 
Comtudo, se a E~opa procurasse ver nestes agrupa~ntos de 
emlttrantes um principio de soberania sobre a zona que eJ:les 
occupam, isto seria nada menos que uma invasão Politica dos 
paizes que dão acolhida a essas levas humanas. 

Como a Europa tem necessidade de fazer emigrar parte de 
seus filhos, para garantir a paz, segue-se que ella deve pro
curar· captar a sympathia dos palzes que hospedam os europeus. 

No caso contrario, ella mesma está semeando os germens 
da sua futura destruição, porque a politica de dominação será 
nociva principalmente ao,· Velho lY.!und~ conduzlndo•o .. Jnevit&
velme~ á. liuerra. 

,, 
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São Paulo, 2 dê Julli~ de 1939 

' 'Reuniu-se honlem o rimeiro Concilia 
~~==~~p~; -,- Plenario dos Bispos do Brasil. 

111 o ~elro l'o,pa, e ~- _ .. 
._ ~ l"a~ de nosso C'ômo têM filrtn) &inl)lamente no-

e @ad~ t2e1ad0 pela imprensa., reuniu-ae 
b ~-~ ;-gi'eja,s, ,celebra- honfA:~ a primeira sessão do 

ft'ia.m-M ~1~a«es rellgtosas 1 --'ncilio Plenario brasileiro, 
~eQl~. ~ Curie. iMetroponta- A Reunião se reaaizou na. ma
'i.ta. e,s ~l}õ,es e insttt.Ulções j-e.stosa. Igreja ~e N. Senhora. da 
100ClesiasUoo.s tcerraram .suas Candelaria, que, pela amplidão 

Nas proximidades do templo, 
notava-se desusado movimento, 
occasionado pela affluenc!a de 
fieis desejosos de contemplar e 
applaud!r os prelados que che
gavam. 

INICIO DA SESSAO l>Wtas. d~ suas dimensões e extraordina-
·. Não tendo amo a~cret.ado fe- na riquem do acabamento inter- Presentes todos os membros do 
ll"lado ou ponto facultativo, func- no, é. uma. das mais importantes Concilio, e feitas as orações pre
J)lonamm normailmente O com- Igrejas do Brasil. llminares, teve inicio a sessão, 
lD].ercio e a.a ~e~rt!ções publl• A sesão, que teve cll.rMter pre- pela leitura da bula com que S. 
a:~ · ··- · -- · parator.lo,foi presidida. por Sua s. Pápa Pio XII acredita S. Em. 
~- · - EnúnencJa o Senhor Dom Se- como Legado Pont!ficio ao Con-

,e: · 1 bastião Leme da Silveira Cintra, gresso. 

aspecto !nt.emo do templo era 
imt,relisionante. 

Em lugar de destaque, nota
va-sé um throno especialmente 
erigido para. o Legado Pap!}l. 

Occupavam lugares reserva-
dos os membros do Episcopado, 
dispostos segundo a hierarchia 
da Igreja: o Arcebispo Primaz da 
Bahia, Dom Augusto Alvaro da 
Silva, os arcebispos Metropolita-
r,0s o,; oispos Diocesanos, os 
Arcebispos e Bispos titulares, o 
Exmo. Revmo. Mons. Vigarlo ca
pitular àa. Archldiocese de São 

10 DIA DE ROJB' Apostolicos, os representantes doif, 
Cabidos, e finalmente os supe
riores maiores das Ordens e Con- Hoje, se l'eallza. a sessão ~~. 
gregações Religiosas, ~t.rA llll mne de abertura do Conanto, 
qua.e.ll diversos abbades, uma vez que a sessão de bOntem 

~S NOMEAÇÕES 
teve caracter meramente prepe.
ratorio. 

Arcebispo do Rio de Janeiro, l Segundo fomos informados, o Paulo, os Prelados u Prefeitos 

Feita a leitura da bula, proce
deu-se ás nomeações para os di
versos cargos do Conol:lio. O 
Cerimoniaria do Concilio come
çou, depois, a fazer a : chamada 
das pessoas nomeadas, que se 
apresentaram e ficaram empos
sadBS nos car~o.s. 

A' sahida do Palac!o de São 
Joaquim residencia dos ·arcebis
pos do Rio de Janeiro, estava 
postada uma guarda de honra, 
composta por um destacamento 
militar que prestava. a S, Em. aa 
honras a que tem direito como 
representante do Summo Ponti
fice, segundo o protocollo em vi• 

!Fof causa, ioa,ra nõs, do mais 
[tauthentico iub!lo, o facto d,e ter; 
)o Conselho N,a-c1ona1 do partido 1 

lbespanno1, conselllQ. este no qual j 
'!têm .._ssenw e1emm:cos 1aeol1).. 1 

Bicos de matines diVf'.1'60~, rejei
ta,do um 1>ro1eeto do 1c1 ,. __ -·'llllo 
totalttarlo e antt~thollco, n-1 
ferente á ol\#,9,nizacão =ndica! .. 

Essa. victorla i::e>1 de...-iih, oos 1 

't'otos dos elemenfos ~"'-tholfcos 
e dos -monarcmstaz, l!:!llatrarios 
·aos ll'emanescen't~ aa. antiga 

\Corrente IDllalan.g!ste.. ~ qual ê 
de tendencl~ toanif~mente 
~ensurave1s, 

1 
· A v!ctor1e. .. ,.,1 'tanto; maror, 
t~ruanto ã tmlt'!e (lc:s.:,tt corrente I 
JphaI>a:ng!sta, se 0n<'on tra. o sr. 
.Serrano .suner, o ma•il. mriutin'te 1 
<dos ministros <te>, 1,).--tacro, oa Rcs
panba e cunnatt:o. ·i;lo. ga!. ~co. 

Não se a~meni:~. R.."<fsím. '1. es
]Perançe. de que. -a. E'esoa:n:b:a con. 
rtinuará na, g1o?<lo~sslma lro'llda 
de seu ae~uno n,~o. que 
consiste em ser o a~o e o 
JC!!,mpeão da Ig~~-~ 

O "LC2'io.narfo" tein insistído 1 
rl'epetidas vezes sobre o eetrel-
1to nexo doutrtQarto exl's'tente 1 
;entre o fascismo e o nazismo. 
IA esta. affirmaua:o. temos mul
ltas vezes aer-esoem:ado, qomo 
~rova, iphra.ses -pro~as :peles 
!)roprios dictad1Xr0s da Italla e 
de. Allem=ha. :Hoje, iiestaca-

'

,1nos uma !Jlilrase m:rl'gfda a 24 
!Jl·P· pelo sr. Hitler a. uma. dele

: gação de ex-comoai;eni:es n:a11a-
111os. DeoOis de rarrar .das revo
luções fascista e nazista, disse 
~.lle: "Estou conv•u=1<10 de que 
!lodos os atlt(]ues de~se mundo 
se inutilfza.rao cnante da indes
rtru<?tivel '!Ommun1aa,"' ""-!': duas 
lllacões e· dos seus ldea.es :-evo
~uciona.rtos, e que o futuro ;r.er
tence á Itana fa.scista e a. Al
lenmnne. nactonal-socialista." 

Assim, !P(lls, ha uma "com
~un!dade" entre os ideaes da 
-ll'evoiuce.o f,ascJ.ste. e da rev.:i!u-
1!;1l.o nazista, E, note-se bem. 

gor no mundo inteiro. 
Chegando á Igreja da Cande

laria, S. Em, cfficiará na Mis
sa solemne do Espirito Santo, 
afim de Implorar luzes para o 
Concilio. 

Em seguida, terá inicio a ses
são solemne de alt':lrtura. 

O interior da Igreja. deye es-
; tar deslumbrante. Além do Car
deaa Dom sebastião Leme reves. 
tido da purpura cardinalioia, es
tarão pre8entes mais de 100 Ar
cebtspos e BJ{ipos, usando a sua. 
mitra e vestes Pontifioaes. 

A variedade dos habitos dos 
Superiores ~tores dr,a Ordens 

. Religiosas dari grande realce ao 
1 aspc...c-to de conJWJto, -

OUTRAS SESSOE~ SOl:,EMNES 

Aiem ae#UI s:e&!l0:o. soiem:ne1 
que é Pqb11ca, ba~ra. <turam:e o 
Concmo ·\om;ra sessao · oolemne. 
que constb.rá ele m1$fj8, P(llós Bis• 
pos rauec1ctos. 

Finalmente, a eessao de en• 
~crrt1,mento.. ll:1.!e serii, · ~rovaveJ .. 
mente no dia ,10, ta,mp~m, àerá. 
solemne,, ,. 

Feito o encerramentro, · realizar-
se-á uma. imponenttsstma. Pro. 

cissão Eucbartsttca. em que to,. 
marão parte todos os membros 
do Concilio. 

A Piocl.ss§.o sa.htrã da Cathe
draJ, e, na Esplanada do castel
lo, será dada a benção do s. sa
cram.ento-á. incohtâveHnâssà. pc; .. · -·· 
pular que alli se agglomerará. 

Consta. crue s. Em, o Senho:r 
Cardeal Legado promoverá uma 
Hora santa. na Matrtz de- San
t' Anna, séde da. Adór~ Per
petua do SS. Sacramento, â qual 
estarão presentes tOdos. os mem
bros do Concmo. 

;:~~·::~:·::]:~;.:; ;!~ f:!L~~ !~~~!~,~.O!ta~~~ ~!ft!~~!JfSUS CffftlS]~ 
1!91f ti, notta:a, ,CO!Rmlm,.,~-..- E\\11 ., 111i..T o 'Salefl I Comm1ssõq1s 
J91D i!J;esol(!.l'ln de <J.lle fQi nov,r- 1D, !'I Frvr:to' Dentro em ,bi'tlve .se oomme- •c•ent,/"'ll""'QS a.ff•e"'nm O m•.._ 

( ,n • 
1 

...,.,_ -~". e:rp. Yill=n-e - l' A-. - .g ,, • ,.,,_ - &'""14U •11a·n .. e . múmdb detidamente .. D& dia se-1!-'Dllfi•lilt !111; ~; P':!!f,1 , .. v,,,.,..,, v ~~· ......... .:.•' 
_ · eh.é.vêque o 'f:,º cen'lenarlo da · gulnte todos ~flca.ram a mi· 

t. 11 
iil --~~- '"•' :re(WpgãQ por S. Luiz de. sainta nos, em Constantinopla. Dahl, AS COMMISSÕES S<JIENTIFI- lagi:ose Tllodifioaçã.o.. 

Conversãn de 0011111 IDrnalla a~ooa'~~::::fhl::~ r.: ::~~:~~i:·,,':::::~ : ::·: :m :=, ~ i:';-:,i:=2:~;: 
• rui, :e 1-e çuJ~o delisa r~t<Jüià, da hoj~ " coroa. ® Jw,lOO · ~ a not;$v~l: Ce!'Cti. e-e 6 ema. d~ al- "9 compu-nha de, 7 sacerdotes e 

HAV d ~ -L : V~~~-se (lm Andri&, no sul '!?la.Ia :Precmsa ,r~Uqwa d.,,q th:0,,,. tura:: 111, ,Ji!jí>nta t meio quel>l'ada ·13 le.tiroe, sendo 5 med1cos. e 11 _ -~ ~ woo ·.. JlJ'lCW:O, uutaÇQ\l O •, dá lt~}a, um esplp.ho de g;r.~- MOuro ae '\N0$1'e Dam,:- '(l~ i=>a- e l~ Wim tom,a,1-Jda.de sombria. .phM'fflaceuttco11. ~m J:93'.l estbe-

c_.,&h~'::,.1"smo '; dJ;W d1~en!jQ.es proveni~te, se- ris; IDM es esptnl\® IOl'a.In se O ~to do l!lsplnho 0.1>!.'e8enta ra.m :presen,es 4 me<tloos, a:1 pha,-. 
Wl VÜ'- . , gtl-ndo ~ tl'a<dlção, da C,or&, (ie <:U®e1'llando, 'P~ ob.!'a ~~ ~'f E1,l.gu,m&11; mano~ nltldas de côr . ~oos e um professor <te 

e&pinhos que ci:n~u ia ~bell;l>, de !)rio re1 i'tlJ~ 0B o~~l\ ~ 0:1- ~cea. $ão exactamente e, So-11m0ta.s :t:!1'!l,tue.res. Sendo que 
~-~re~ ~nOaJiffi noi;ic10u B convera'aü ele aesiweod, J~us ('fürlme, (lur11cn~ a. J?ai- vers@l! f)a-ntuar\0,11 (1 ,pe~~~ pon~ e ess9>11 manCfleS q~ ad- um aessea medlcos. 0 d1-. aen-

;Bro\m. Tf~,-ae d@ ll!U jqmi,Mwta, C:Ollabai'ador do 4.1 oorlq,. ~. 13e:e11, E' asaun aue ~ e'!l'..Pl100..J qulrem, 1;1ma ~raçã;o sangulnea I tili Bou. publ!aou a respeito um 
FilCO~ ~Ili pma, ciJ;çµiag~ tfü ~.9l)4.000 exempw,res. Esta fellij\fla ·ap~~ll~ 46 a presepç~ do ~nt~ »mtnt1-0.I <w.~~ tO<Pa a vez qu~ à 8ffl-1'pol':lllen0l'lawit>- A.MÍl?o rr,iublloodo 
~ Jornaihlta-1 (iesd@ ~~s annos entuda com C)át'mtm ~ tenuios ii. :t1Jnapos wna,.11 moJnellas em Afüll'la. Sua hlst0rla 15 :w&Jt"- ta~ii;-a 81Wt.a. ~me1:iae com' a ~º"' "La. Oroix·' 4e 6 ®> at>ru <til 

~estão ope;1uia.. l5'of1 ~ con~!RUI\ §endo1 um 01tml)E!li,o d(!B~.. 1 <ie cOP sangu11\~. nso se aa / fad~ do s~Rmte mod9, l)QX' l... fe::t~ çta. ~u,n@!ação. ; 1002. 
pndo, e1n /iefesa ggs 1,30~81J @ dos Jlumlldes l\1Jl1te-amer1oanos. sei_n.P1;8 qu~ a l:R!'l'flia-re~, santa I c~:é11:~do ~ me.t11; antiga r~_el'eoollh eu- ==============::. 

~ principio foi alllll.dg (iol!j esquerdistas, mas nunca nin.. oomc1qe Ol}JJ\ o dia ZQ ® m~vº• w Carlo.a D'~nfou,. ('::r:n th~ttca ia. esse f~ data ~ n ,girem lhe p.eg0t1 sin(l@rtdade @ l1~ fé. Aos poucos, .'t)Or~in. l\ fest4\, ,pa ~:µumnagão. )00(, parti" rra a. lt@clia. Pll>•~ 163íh send0 que o actQ offMa,11 ,.-ara /ng/ez Ver ••• 
'O'erdade q $eduzlµ, iibl'iq{!Q~, com auxilio da, graça di\'ina. Esses faetos extre.@~imi.rtos, a conquista. das dua.-11 Sl:oma&.. li'~ refere a facto.a 1.1,na.logo,e a.n- , 
~- portas aa Igreja, · Iev1m oomstgo alguns est>lXlhas t~iorea, Desd~ essa. data., ce.®- 1iJ'l1!l tetegramma, d-e Londre, 
. o&nalderad~l3 sem-l)l'El 0&mo mila. dados por seu Irmão. ,. iret "·.\Uz ve.z que se verlfi=u ., t-·' 1'nf~rma. :aem i11.f'A3.nciona_ ... n m ... """', rr,ce. beu que n Catàoue•.,,.,,n. d l ,. • " .,, . ~y "' <)Q ...,.1. . V. que o eorr0fll)Onaiante "" ....-- -.. .,,. ...... ,., grosa§, eMm fü' g-em "" rpgbli- IX. P-9r ~IY.I. mort,e e,1rtes esvt-. "'encla. entr ,~ SAv.fo fA'- s I ... ~ d 
:_n ... t as enovcUeaa ~<>naes, .,,.,,,,,, .... n "' nni~ e V'"'dª"ª"'"' ••• vm,. ,. A i li ~..-1 "' ~ "' -- =- an- . o.aa: • ....., e "N:11,tl~ !l;mtung•, .,,,.- ~ ., ~~- ,.~.,.,. ., ----..,, ,,.. _..., ...,....,. ~ªº"'º .. e ~r os vroª Q ...... gos ~"-~\ i)U;Ssara.m 1\, !J€U ftlilG Car- oo. e O dia .,,._ de n.m """"- l "--m _. __ p.,Q ~dor., na imprensa mundia,h .,,,. rçQ, o """""" - como "11:e,,-....,. ctutra.s Der-

los I. rei de Napoles, Este, <¾!-· mflag;roso tem se pro4,uzldo e s~ttiades ial:lemAs, qu• 4e:siln• 
~ importanoia desta i:onve'\'jllia ~ bem grande, cemo provam sando aua filha Beat~z oom um tem skio e.ttesta® 'DC>l" testemu-.. VOi>nwn eacuviaaa8lil ~,UQVUJ:Pa'tl• 

~ êcmnumhi.rfo~ 4,o.,;; jornaei, ;norte-americanos, O magazine HISTORIA DA Rli1I.lQUIA senhor proven~l,, Berti:/iln,;\ de _nhas de t<>lita espec1e. As,simi. em · veis com s. hospitalidade r~ 
. Tim.e3'

1
, sempi-e tão irreverente com a J.greja, a.ffirmou q\ll:I Balzo, deu-lhe por dQte a dda- 1785 as ,precauções tomaaas ro- :i1<1a.'',, l'eCeberam $) M!.n!sterto 

,e~ pQnversão é iqentlc~ ~ dq eseriptor britannico Ohesterton Segundo ~ ~riiotbese ~eral- de e o condado, de An~rie, e oo- ram espemiaiisaimas: na Qqin... do Interior o?'dlll}l da deixar a 
f tio mipol'tan~ quanto a. do coronel Horacio Mann, em 1933, inente ac00ita, 0. Corôa que cin- mo presente um dos espm.hos que ta.feira Santa, 

0 
Bis:Po àe 

40
_ Inglat.erna. d-entro d-e quinze diu. 

H.&ywood Brown foi baptizado na Igreja de São Patrioio, giu a fronte ·do Jesus Christo, ~erdára de seu. paes. ~sto em · dr!&, Mona. Pallca., tteumu uma Com . 
~do /eito ::i, 1.ª Communhão, dias mais tarde, por occaslão da seriia. formada de um circulo de 1308; pouco depois Beatriz, após commissi;i.o cómposta. do J;;)U<m IK>rl i essa medida <> sr. Cham-
~ (!e Pentecostes,. junco no qual estavam fixados o casamento, fez sua ent\'11.ila so-j de Anarm, e das ~.m,.'l person::. f a ~ ~ira t&tuez M'F\..., 

Este facto vem demonstrar mais uma vez que a doutrina· os espinhos. lemne em Andria e o~c,eu, tta•aaes ,.«VIJt. e ~res ~"~m l tll~ p,rote&fiS!s ~a~ =n-
~ da Igreja. encontra bom acolhimento por parte claauellea. Esta re!lquta. f.ez parte 4o the- nessa occasiíi1\ lê Espinho Santo corno de .prozessOl'es de ~lca ~ a. ~<ltJQilai..ae ~~'1'8.ll'fla- sy,u-~ 
mJ8 ~n~ ~ 9 J)em. elo ope:ar!Q. ur9 (lQa e~~aduea bi~a.ll\i- ti. caill.l'l~l ~~ el\l~~~ , • .çhlmica. ó. ~o foi ~-i-:. ~ ®m ~ -~ ~-
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COMMENIANOO ••a 

. PllOTESTANTADAS -· ' 

'.Aqui em S. Paulo, .algumas ve.
lr.<'s, <surgem ·esboços de offensi
\. ,1, do. .propaganda :Protestante. 
A·inclo. ha pouco ,encontravam-se 
peh1. ciclacle, pequenos magotcs 
drculares de 1iovo. A gente pen
:Savn. que era "camelot", mas, 
quando se ia ver d·e .perto, to
pa.vo.~se com um sujeito arre
,verendado, de Bíblia na mão.
esfalfando-se cm brados !nu
fris, que não consegui•a.m sobrf.
,pujar o ruido desta. nossa ba
rulhenta Capital. 

'l'uâo isto passa, entretanto, 
como ,passam as comichões, e 
sem ·outro 1·esultado :pratico a 
niio ser algumas gargantas · in
ilammadas, muitos gargarejos, 
~. talvez, um par de amygda.las 
extirpadas. 

Sabemos, cr,orém, que, em cer
tas ,regiões do jnterior do pà,.iz, 
a pl'Opaganda ,pro,.testante é 
;muito_ mais 'terua.z, e tem outra 
virulencia. Felizmente, o nosso 
caboclo é desconfiado, maximé 
em relação -ás pessoas bem fa. 
lantes, oriundas de _grançie&,. ci;; 
<Jades. Não faltarão, no emtan
to, almas ü1genuas que se dei
xem Hludir .pela argumentação 
facil de indivíduos app-arentc
mente civilizados e illustrados. 

Dada a ignoran-cia bastante 
!l.ccentuada do grosso das .popu
lações b;·asileiras, phenomeno 
vatural se altentarmos para a 
extensão do paiz e para. a cri
file de rapido crescimento por 
que passamos, esse .perigo avul
ta si11gu!a,rmentc. Assim, temo.s 
,em mãos um .pequeno folheto 
pl'ote'stante, ,posto em circulação 
numa daquellas regiões mencio
_nada.s, especie de pamphleto 
1gnobil -e nojento, recheia.do de 
.expressões baixas e indecorosas 
,contra a Santa Igreja Catholica, 
!! q1;1e ;µiamcja exactamente com 
~- ignorancia r_e),.igiosa. de nosso 
JPdiio. Os , ·proprios -protestantes 
'nunca; dejxariam que seme
_lhal).t,~ Mcum'ento íosse publica.
do ~um,.:cent~p -11m :POUCO mais 
_.culto, em vista -do .excepcional 
·,accúmu1o de ddiótlces com que 
se acha otmado, ·e 9.~e ,.iria col

_iloc!l.1-os no, ,:ri\l,_i_<;ulo, _.:.·,::; 
. Querem a 'i>rova? ', 

""'r No momento em que se iniciam os 
trabalhos do Primeiro Concilio Pkne1-
;rio do Episcopado Braslleit·o, não p:>
,deria o "Leglonario" de deixar de con
sagrar algumas linhas áquelle grande 
a,:ontecimento. Pondo, pois, de lado o 
ossumpto que vinham-os tratando <-m 
artigos :anteriore:i, voltemos hoje no~

,-se. attençl\.o e nosso coraçil.o .pare. tL 

gr-ande assembleia em que os .P1'1nci
·,'Pes da lgl'eja_ no Brasil, postos :pelo 
'Espirito Santo á testa. de nossa vida. 
religiosa, deliberam sobre os mais 
_graves intresses do Paiz. 

• ,' Para_ qualquer catholico bem to1.,ma. · 
,do, a primeira. jmpressão que o Con. 
,fCillo offerece é de grandeza e maje~-

corpo da nação, que é o teritorio. E, 
apenas reconstituído· o territorio inde
pendente por qualquer acontecimento 
politlco, a nação se reergue Integra de 
,sua morte apparente, como se jamais ti
vesse deixado de viver. E' este, por 
exemplo, a caso da Polonla retalhada, 

.. · martyrizada, ensanzuentada e dividida 
-'·: por inimigos externos. Durante todo ó 

tempo da oppressão, ella eonservou In
tegra e vivaz a alma nacional. E. a Po
lonla cuja independencia foi sacrifica
da outr'ora pelo jogo implacavel das 
'l.lllbições po1iticas . 

• 
trsamos a expi·essão "àlma nacio

nal". Evidentemente, trata-se de uma 
metaphora destinada a designar um 
conjuncto de disposições psychologicas 
que ex!Stem em todos os individuos de 

tade .. E a .primeira· causa dessa im
.;pres:,ão ·,·esulta. da sua -relevancia dos 
'.,.,,&umptos que al.i vão· s~r tratados. 

E' ob:vio que, d-urante o Concil1o, se- .. uma mesma nação, e que constituem, 
rão discutidos e resolvidos os princi- pois, ª caracteriSt lca psychologlca da 
pa.es problemas concernentes á co,1- propria nação. 
s~rvação, intens'ificação e extensão da Essas disposições psychologicas en-
Fe catholica em nosso Paiz. gendram costumes, systhemas artisticos 

Ora, como oi; .p,·oblemas concernen- :::_ é inSt ltuições politicas impregnados a 
? · fundo, da psychologia nacional. Altera.·i: te6 á mi_ssão ,da. Sanoo. lg1·eja de Nos- .. 

·~ só Senhor Je~us Ch1·isto transeendem _.. da estª, a vida artística, social, cultu-
incommensauravelmente em importan- ral e politlca se alterará ineluctavel-
cia a quacsquer . problemas polittcos, so- .::::··· :.-
ciaes ou economicos, .pois que não ba. .. 
pi-oblemas que se possam compa,r,M\ em ;;: p·,·. • 
relevanci-a e gravidade, aos',que .se re- -'•'.-' lin10 
lacionam com a maior gloria de De'!.s 
.e salvação das -almas, nada pode ha.
ver -de mal.~ importante, no momeQt.o, 
[>ara o Paiz, do que o Concilio Plena.
J'io' que óra se realiza no Rio de Ja.
neirn. 

'l'ocio o catholico de'\'18, nestes tli"'-s, 
f~zer um sério esforço interior, no. 
sentido de comprehender bem estas 
verdades -e sobretudo, de as com·preh,rri
der não só com a intelligencla mas ain
d,1. com o coração. Comprehendend•J d. 
lrnportancia do Concilio, não podP.:·é~ o 
cr<tlwlico deixe,r de rezar al'dente,nc,n • 
-ü, 1rnlo seu exito i)erfe!to. E, ,us1111, 
taá cumptiido o dever qne o momen
_to lhe impõe, 

• 
Acabamos ae mostrar que o pri

meiro titulo de grandeza do Concilio 
estâ no caracter divino dos lntresses de 
que elle . tratará. Affinnando essa ln
negavel primazia do espiritual na obra 
que o Concilio vae reallzar, não pode
mos, entretanto, ignorar ou diminuir o 
alcance temporal daquella grande as
sembleia. 

Estamos atravessando uma epoca de 
um nacionalismo "à outrance". Não ·se
rá superfluo, pois, que provemos que, 
ainda mesmo sob o ponto de sivta 
temporal, a tarefa do Concilio occupa, 
no conjuncto dos intresses patrios, uma 
posição de relevancia ine11;ualavel. 

Na ordem meramente politica, a 
mais importante preocupação de um 
paiz deve consistir em manter sua 
exlstencia. A defesa da soberania na
cional é, evidentemente, o primeiro 
deveres puramente patr!oticos. 

dos 

Ma.s ha dois modos, para um pa.Jz, de 
. perder sua existencia. O primeiro, é 
guando elle perde sua alma. O segundo 

, , ., , f!U~,n~ , perq~, ~e1;1 _territorio:. _Ha, paizes 
que existem no mappa politico contefu~ 
poraneo como meros vestígios do que 
foram outr'ora. E 'este, por exemplo, o 
caso da Grecia e do Egypto. O Egyp. 
to ocupa o mesmo territorio .do Impe
rio dos Pharaós, é habitado pelo mes
mo povo, tem ampla soberania politi
ca e, no emtanto, ninguem ousaria af
firmar que é o mesmo Egypto de Ram
sés II. Porque alguma coisa morreu ali. 
que talvez jamais poderá renascer: é 
a alma nacional do povo egypcio. A 
Grecia tambem ocupa o mesmo ter. 
ritorio, é habitada pelo mesmo povo, e 
goza de uma unidade politica que ella 
não chegou a conhecer, como nação 
independente, nem sequer no seculo 
aureo de Pericies. E, no emtanto, é 
certo que a Grecia de hoje não é a 
mesma Grecia de Aristoteles e de Pla
tão. o que morreu na Gre.cia? A alma 
nacional. Ressuscitará ella algum dia? 
Myster!os da Providencia. . . que só a 
Providencia poderia desvendar. 

Outros povos houve, que perderam in
teiramente sua soberania temporal. Mas 
a alJna nacional se conservou intacta 
_purante a longa oppressão sofrida pelo 

O ConEilio 
mente. E, no dia em que a alteração 
tiver sido completa, a nação terá per
dido, até certo ponto, a identidade 
comsigo mesma. 

Evidentemente, um povo não troca de 
mentalidade impunemente, como um ho
mem troca de camisa. Em geral, cada 
·povo tem uma missão historica para a 
qual o mesmo foi dotado pela Pro
videncia de uma estructura psycholo
gica particular. Sempre que a psycho
logia ·nacional se encontra na linha de 
prog-resso da estructura psychologlca do 
Paiz, este estará em rumo, ascendente. 
Sempre que, pelo contrario, a alma na
cional evoluir em sentido opposto á sua 
vocação e á sua estructura psychologi
ca, o declinio será inevitavel. 

A Grecla, por exemplo, teve uma 
missão historica muito pronunciada no 
domínio da intel!igencia. Basta ler-se 
a Summa Theologica, para se ter uma 
ideia disto. Os desvios moraes de toda 
a especie afastaram a Grecia pagã des
sa tarefa á qual conespondia tão bem 
a estructura do genlo hellenlco. Real
mente, todos os recursos desse genlo 
passaram a ser consummidos em pe-

' quenas Iuctas intestinas impregnadas do 
mais deploravel odor de decomposição 
moral. Christlanlsada, a Grecia poderia 
ter retomado a sua 11.nha ascendente. 
Mas o mesmo esplrito de divisão e de 
intriga, ao qual e1la succumbira antes 
de ser evangelizada, se apoderou nova
mente della e a atirou no abysmo de 
um scisma religioso prôfunclo. Os re 7 

su!tados ahi estão, e dispensam quaes
quer commentarios. 

• 
A F& cathollca, longe de supprimir as 

caracteristicas da psychologia nacional 
·de cada povo, as accentua, 

A razão disto é simples. Todos os 
povos foram creados por Deus, e as 
qualidades nacionaes não são senão 
dons naturaes que Deus lhes fez. óra a 
Igreja acrescenta aos dons naturaes os 
dom, sobrenaturaes. A acção dos dons 
sobrenaturaes não destroe os dons na
turaes, porque a graça não . destroe a 
natureza. Pelo contrario, a graça ele,·o. 
e aperfeiçoa a natureza. E, por isto, 
uma nação não pode jamais explicitar 

-tanto sua propria psychologia, quanto 
saturando-a profundamente de espírito 
catholico. 

A Europa medieval, tão profundamen
te cathollca, é um exemplo typico disto. 
Na unidade da civilização catholica, 
quanta variedade de formas de gover~ 
no, de instituições economicas e so-

ciaes:L·de manifestações artísticas e do 
costUlnes ·domesticos! E quansa hnrmo
nia na lnexaudvel rtquel!.11. destas cliver
i;ida~esl 

o 
Não se Alga qlle a P,re~~çáo da Fé Ca~ · 

thollca, Wtii.'lo este dom de aguçar as 
caracter~ticas vitruosas da psychologla 
de cada po;ro, accéntua a diV(!l'Sidade 
entre eJJas e os atira t~d,os, uns con
tra ·os outros, 

Os dons naturaes de cada povo, 
quando utilizados conforme a doutri
im catho_lica, completam ós dos outros. 
E !)Sta diversidade de povos, impondo 
entre élles uma :fl'aterna_l collabciração{ 
.faz nascer uma admlravel harmonia, 
que é tanto mais seI)sivel quanto mais 
profundas forem as diversidades legiti
mas, Assim como o encanto da musica 
nasce da diversidade dos sons, assim 
tambem a harmonia do conviVio inter
nacional dos povos da Christandade de
ve nascer das diversidades que ent1:e 
elles se notam. · 

Ha, pois, uma dlfferença substancial 
entre o nacionalismo cathol!co que ten
de para a paz,, a collaboração e a har
monia dentro da Caridade, e o naciona
lismo pagão_ agreste, gueri'eiro ~ san~ 
g-uinario, 

• Cumpre acresééntar que, quando uma 
nação se afasta da Santa Igreja de 
Nosso senhor Jesus Christo ,ena rom
pe com a graça e viola a fundo sua 

···prop1ia natureza. Tal nação poderá 
ainda, sem duvida, enriquecer-se .e di
latar seus dominios. Mas será um cres
clP'lento puramente corporal. A alma da 
nação voltará á Casa. Paterna, parn 
não pel'ecer de miseria e de fome. 

Na Inglaterra, por exemplo, nota-se 
uma dualidade de espir!tos. De um la
do, o espir!to egoistico, interesseiro, cal
culista, friamente dominador, que todos 
conhecem Este espírito têm intima af~ 
finidade com o que parece afrastal-a 
atravez de um liberalismo exacerl)acto 
até ás raias do · socialismo de Estado 
o mais cru·, á débacle social completa . 

Do outro lado, ha um espil•ito tradi
cionalista, digno, correcto, que, infeliz
mente, vive muito maís ele formas 'e de 
tradições materlaes, do que .de realida
des psychologlcas. 

Este segundo espírito é um resto ele 
perfume catholico que sobrou na Ingla
terra de hoje, que é apenas semi-chi·is
tã, se tanto. 

No fündo de· todo o tradicionalismo 
inglez, ha uma confusa nostalgia de 
Roma·, uma saudade da unidade univer
sal que reside no Vaticano, o sentido 
doloroso mas iµlmensamente l'eal de 
que, neste passado· já longínquo ao qual 
os ing!ezes se apegam obstinadamente, 
havia thesouros esplrituaes que elles per
deram, e cuja ausencia elles lamentam 
,sem saber exactamente porque, 

. . . 
A verdade do que affirmamos · acima 

é muito patente no Brasil. Queremos 
um Brasil verdadeiramente brasileiro? 
Façamos delle um Brasil verdadeira
mente catholico, Queremos matar a pro~ 
pria alma do Brasil? Arranquemos a 
sua Fé._ 

Onde, nas grandes cidades bmsilei
ras, vive hoje o verdadeiro Brasil? Nas 
casas de divei·sóes onde se tomam bebi
das americanas, se dansam dansas se
mi-africanas, se ostentam decotes de Pa
ri:i' e se di.5cutem romances ou films ex
trangeiros? Não, não é neste ambiente 
que apostatou da Igreja, que sobrevive 
o Brasil. 

Como, pelo contrario, o Brasil au~ 
thent!co, o Brasll verdadeiramente bra
sllelro o.inda vive e vibra Eo coração 
abnegado das mães que mio· adherirant 
ao modemlsmo, dos chefes ele familia 
que levaram uma mocidade casta e tal
vez virginal, dos filhos que sabem res
peitar seus paes porque saoem ser do
ceis á voz da Igrt'ja; no coração dos 
mil!ta!'es que catholieo tem de commum 
com Caxias, não apenas a farda mas 
a Fé; no coração sobretudo ·dessa Ie~ 
glão de Sacredotes abnegados que de
senvolvem no Brasil a semente espiri
tual que Anchieta plantou. 

Será necessario dizer mais, para de
monstrar a grandeza historica da obra 
á qual se consagra o actual Conc1Jio? 

,o -malfa4;i,do folhe.to tem por C A T H O L I C O S finalid-aéle,. :éomo já seria de ·'(;~-
;1>erar, comba:ter a, devoção na-

1 
, . . · · ' -

,;::iona.1 á Nossa Senhor.a. Appare- j 
0 -cida. O seu esclarecido autor/ ., . . 
•;oAo achou melhor argumento Gorno_r.e.m 
ae nll.o este:· se a --<Padroeira do · ' 
Bras!-1 é verde.deira,mente !!)Ode- [ 
rosa, ,porque foi, então, que col
_;locaram -um -para-raios no alto 
_de .sua igreja? 

E~ç::_L'l)SIV AMENTE suas .T oias e seus . Presentes 
JOALI--IARIA 

CASA CASTRO 
na . conhecida 

Talvez que o asno de Balaão 
'!89.iba responder ao autor, que 
ee afogou em tão pouca agua. R U A 15 DE 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 '(Esquina da Rua Anchieta) 
relogios " E L E e T R A " Unicos concessionarios dos AFAMADOS 

NUA(_'.-\O 

DA. -1." 

~AGIN,\ 

men_te adiada o. ma6umba; ·aá 
qual .participará. Jos~p~jpe Ba• 
ke,·, macumba €~ta 'réallzaja. 
com o cerimonia~ .proprio,. a. s0r 
irradia~? :J)'éla. Radio ·Tun. 

E• 'slinplesmcnte deplóravd 
que se dê ta'l'.J.tó intarésse a taes 
macU.mbàs, . e. <Í~ij;as/:ií:nalog-as, 
como Se eH~'> foi:iem. :íiitac'te1·i.~-
ti C0.!'1 de n·ó/l8o !!JOvo,:'.:' ._, 

so· ~tlguem tiv·esse a.. au,lada 
de dizor que o .Yirasiletro se ca
ra.ct_er_iza. ,pela. sup-0rstiçõ.o ::t. 

mais· baixa, ;pela las·civla a mai~ 
desabusada e pelo mais absolu
to primitivismo cultural e artis
Uco, h,weria .por este Brasil 
afora. 1i'm vose,,fo immenso, 
-aliás, perfeitl,o;simamente justi-
ficavel, · 

Ma,s quando alguem afflrm:t. 
que a mo.cumba, na qua.! .se 
manifc~ta cxactamento- a mal~ 
bajxa supei·stição, alliada qu11-
si sempre á mais desabusada 
Iasclvia, ,e manifestada atrav,,:z 
de 'ritos cultural e artisticam<'n
te proprios a povos selvagens,· 
6 coisa caracteôstica. do Brasil, 
os protestos sãó poucos. 

• 
Esta incoherencia é carac'tl! .. ; 

ristlca c1o espirilo moç_erno'. () 
que, ,entretanto, é digno de nó-. 
ta -nêsta. incohere11cia, é que eJ. 
l·a se exerce sempre. ás exp-,n
sas da. Igl·-eja. Nunca, ou mu:• 
to e muito ;•aramente, se nota 
uma incoherencia de que a Igre. 
ja seja accíclentalmeµte benefi. 
ciaàa ... e da qua,J -es'ta ultimn, 
aliás, nfi.o faria. a n1~nor que~-
tão .porque ni.í.o precisa de -in• 
cohcrencias de nin.guem, 

E' um11, destas incohe.rencias, 
que o illustre escrlptor francez 
Pie·,.re l'Ermlte accentua. em um 
dos ultimos numeros de "La 
Ct'oix", Mostra. elle que ·a Fran. 
ça ·está cheia de .monumento~ 
a. toda a especie <le ex-comba., 
lentes, pertencéntes ás mais va, 
.riadas JH'ofissões ou cJ.asses so. 
ciaes. Só um monumento, aU 
agora, não foi erguido: ao P:t, 
dre ex-combatente. Só agora, 2n 
annos depois da guerra e ás 
·portas de outr<1. guerra, ó q:rn 
se cuida disto. E, no emtanto, 
1.inguem ignora que os Sacera"~ 
tcs foram de um heroismo qud 
primou e!ürc quacsquer ou'tr1.is 
classes de ex-combatentes. 

• •Lembramos este facto, par~ 
pôr em relevo outro facto ,an:t• 
logo, que, aliás, já comrrienta. 
mos. 

Todas as iniciativas Iclgas que 
visem o desbravamento <lo 1108• 

so sertão e o ·contacto civillzuclor 
com os -nossos inc1ios; são cer~ 
t'adas de um lmmenso interesse 
popular, ,a-!iás multas vezrs .p<"r
feitamente }eglt;mu. Assim, cn • 
chem-sc a11 columnas dos jor-
1rnes com a.mplo noticia.rio 1·efe-
1·ente á expediçi.í.o, e todos os 
feitos clt; bravura - que niio 
são, aliás, ·poucos - são postos 
em relevo com ju~la ufania. 

11~. en1qua.nto i~to, quem t:ie 
.l<•m1J1·1t de g-lorific.1.r os pnb~('S 
u aLnega<lo~ 1nbsion~.:i.rio:-;, quP, 
f'm un1 ti·abalho Ob!-icuro, decil ... 

n1P::::1na. obra, n~ o 
apena~ alguns n1ezes, ou um an.., 
no, m,-is a vi,Lt inleir,t? 

A tal von'lo · (, isto v0r11'.t.de, 
que os vs1oro~V8 de~bravadort;f:d 
ela Bandeira Anhanguci-:1. pro-, 
cln.mR.rflm .-m alto e bo.m so:n 
os 1neritos dos tnissionario~ c~:1..-. 
thollcos. Ma• nlnguem fora de!
les i:eve o cultl~do de. accentUd.t' 
esta ;1ota do -seu depoimento 
lw.l, (lLl'ftV\ll: ó.os gr,andes mei;:,~ 
moclernós (le publicidade. 

Emque.nto, entre nós, todo O: 
mundo ,enche iL boca pa.ra fal~ 
lar em Nohrega e Anchieta,; 
muito pouca gente se intei·es.s~: 
pe1os mission-arios que fazem,' 
em nosso sertão, em nossos dias,/ 
o mesmo que Nobregc1. e Anc.hie,_ 
ta fizeram, 

I 1údr.li-á., e po~tanto, fragil, ~ 

1 q:J,1 r óS a c,1r·ca:-r1os ela p:-~~<'nu-. 
! ç,1t1s, ip.ch,13h·,~ p.ara-ra!os~ e o{ 

C!l\C 1ná.l~ -S•! venha a inventa>1, 
Gtn materla dP. seguranç:i.. O,: 
s,)U ,culto <~ sob?·cm,aneira .a:Jr1•; 
clav'.":·l .á ;Nossa Se-;1hora e ::i...o f-:eU 
Ilivil o Filho, tanto que Ell3. s~; 
~!;."iOU Túa1i~~:- ;.;r::.ndes rni1u~t 
gres junto á tosca imagem. Pot<V 

_.Porém é •bem de ver que .se
melh:a..nte ,pergunta tende a ar
!'uinar não -sómente o culto á 
N. S. Apparecida, _mas todo e mamente Poderoso, deveria evi
<jlUalquer -sentimento religioso. tar que fossemos molestados, 
De facto, se tirarmos todas as não só pelos raios, mas pela 
consequencias d~quelle _argu-l chuva, pelo_s ventos, pel~ fr,0, 
:mento, não mais deveriamcs -~ deveria ainda fazer cah1r dla-
tro..balhar para abrigar-nos: ri-a.mente o maná do Céu para 
~i• Deus, que é Bom, e sum- 1limentar-nos; isto é, como se 

Deus fosse um creado ás nossas 
ordens, para -seryir á nossa prc~ 
guiça e imprevidencia. 

Mas não se deu por satisfoi
to o arguto pamphletario. Con
tinuou -a sua lenga-lenga mal. 
criada, repi_~3:nd~'. com notavel 

isso, guardamol-a como uma,prc,. 
falta de· imaginação, e. estafa-1 Os protestantes só hoje con- c'osidade, não !JOr causa 11a ma..j 
díssima ballcla . d·a pretendida seguiram descobrir aqttiÚo quP de1rn, nrns ,por causa d'Aqu>?I~ 
idolatria catholica, até chego.r uns pobres pcsc·ado1·,·s j,c h-a.. ht <•ue quer ser honra!la com ci 
ii. revelação desta admiravel, eri- viam verif1rado em 1719, q·.1.1f.1- t.itulo cheio de con5l'l9.~)ues pa:-a( 
tu pende., brilhante descoberta: cio prodigiosamente recolhc_\''.tm r(rn de Nossa Senho:·.i -da Imma~ 
"A imagem de N. S. Appared- e. ;magem claG aguas do Rio Pa- ·:n1<tJ:1 Conceição Apparf.dd~ 
da é feita de madelra" t · rahyba. E, por isso que é <li: 11~11.,1:,.,rira do Br.i.siJ.. 

...•••.. , .•.. - ···----- ·- -··· •· .••.• . .I 
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A vida·admiravel do Irmão André A. cura ,·a~ical nas molestias ~o fi~a~oi 
-------:..- lJi\I GRA~DE REi\IEDIO QUE TEM POR BASE úi\IA , 

PLANTA CONSAGRADA 

A figura extraordi1fài·1a d'e 'llU1 religioso frtnão leigà, c'anadens'e, tallecido etn 1937 As innum('t"ls cartas que diariamente recebemos de todo~ Of 
pontos do B:·asil, os atustados que enriquecem os ·.nossos archi-. 
vos e o uug·mcnto com,t:rntc ela rnhida elo HEPACHOLAN XAVIER: 
vêm confirmn cabalmentú que não cxaggerav:i.mos qu,a.nelo, ao Jan•' 
çarmos esse nosso grande medicamento, previainos que :elle obteria. 
um successo cxtraordlnario. Uma tão grande confiança só podia re
sultar, como ele facto :·esultou, do pleno conhccimE·nto que .tinha.mos 
e temoB êa efficacia extrao:·clinaria ele sua formula, em que entro:, 
como elemento ba.sico o lll':ncipio acti vo de, uma -planta consa.:í 
gralht ·pela medicina mundial - a Alca<:,hofra. Esse successo incom-, 
pa:,a vcl nos autor;zfi a affirmar que as ,molestias do fígado e do:' 
appa:·clho biliar - ictcrieias, colicas o congestõe:s hepaticas, coli•' 
tes, ang·io-colitcs e colecystites e todas as perturbações que dellas: 
resultam: -,•.siJs, dysp,cpsias, máo halito, gosto ,ruim 11a bocca, fas-i 
tio, -ansias <lP Yonüto, ·prisão de_ vc_ntrc ou d!arrhéa, gaRes, norvo.Í 
sismo, irritação. etc., cedem definitivamente ás prlmeras dóses d:e 
HEPACHOLAN XAVIER. 

A santidade da Igreja. continua dos. E fJuasi todos recebem o crescer nclles o amor de Deus. E 
a florescer no scculo :1i.--X como mesmo conselho: - "Use a me- as Vias-Sacras que promo\'ia, no 
em todas as épocas ela historia. dalha ele ~ão José ..• Faça uma c;;minho elo Oratorio do i\Ionte 

· São de nossos dias as figuras novena ... " Real, ei-ant 1n·egações cheias de 
já bem conhecidas de Contardo Os casos de CUl'a immediata uncção, de que guàrdam os que 
I<'errini, Pedro Jorge Frassati, · são sem conta. Haja ,·ista aquel- assistiram, as mais indele\'eis re
Yico Nechi que, vivendo mais ou le se11.i1or que se approxima, com cordações. Com o 1iensamento 
menos nas mesmas condições cm sua filhinha, J)ara, pedir ao Ir- voltado scmJ)re 11ara Deus, o Ir
que nós, sou!Jc1·am 1·eprod11zir em mão André que lhe 011crc um mão André se comprazia ainda 
si a lição de Jesus Christo, uni- 1u·odigio, embora ha muitos an- em falar elo céo, repetindo cons
r.o caminho da verdadeira per- nos cstcj,t afastado das 11raticas tau temente: - "Só um véu nos 
feição. religiosas: separa. de Deus ... quando se vi-

Entre os J)roccssos ele beatifi-·· - "E o Senhor?" - pergunta ve bem, n:lo ha que temer a mor-
cação cm curso 11.-i Santa, Sé, o Irmão com pacicncia, depois ele te: é a porta do céu." 
couta-se o ela rclig·iosa. brasileira attcnclcr a muita gente. 
;\fadrc Francisca ele Jesus, cuj;t - "Tenho o braço direit-0 pa- O lRl\IAO ANJ)RF,' E ALGUNS 
vida foi cscripta ha poucos an- ralyzado Im muito tempo, e não SANTOS 
nos pelo gra1Ídc theologo domi- o 11osso movimentar." 
nicano R-evmo. Pc, R. Ga1:rigou- ~(.i confessar-se 
La~Tange. uma novena." 

e comece. O Pe. ne.rg-c1·on faz um )la ral
i leio interessante cntl'c a persona

lidade do Irmáo André r. do Cu-Chega-nos ag-om um livro sobre -- "l\fas ha vinte e cinco an-
outrn figur,t cxtraordinaria, a do I nos que não me confesso ... ., r.1 cl'Ars, 11or muitos Lra\,O'.i 11a
lrmão André, g-rande thaumatur- Nisso sua filha O interrompe, recidos, consagrando a esse paral
go canadense e apostolo da cle-1 dizendo: "Papac, cuidado, leio todo um capitulo ele s,ia 
voção a São José, que falleceu a muita gente está ouvindo." obra. 
6 de Janeiro de 1937 e teve sua - "Se chegue! ,w ponto de não Mas não é só com São João 
primeini bibliographia terminad:t me confessar duranle 25 annos, Ba1itista Vianney que n111·csenta 
n. 6 de Janeiro de 1938. clc\'o ter a coragem de O dizer ... " 0 . Irmão André curiosas :malo-

Diz-lhc então o Irmão André: s·i:rn. 
l.':\1 GRANDE APOSTOLO DE 

S. JOS~' 
- "Pegue seu chapeu com a I Accusado, como o Cura cl' i\rs, 

mão direita e ponha-o na cabe- de haver 11erdido .º julzo, acoi
ça ... " mado de dmrl&tão por muitos 

Irmão leigo d-i Congregação de Obedece o senhor cm questão e/ mcdicos e di~fa.mado 11or um 
Santa Cruz - a que pertence verifica espantado que já cstav:t i confidente desleal (- "O meu 
tambem o Revmo. Pe. Henri-Paul inteiramente são. 1 mellto1· ami;;·o, cm quem mais cu 
Bcrgcron, autor elo livro cm ques- - "Venha dormir no quarto! confiava, foi trahi~-mc! ", dizia 
tão - re1iroduziu de maneira a.d- sobre a Ca!)el!a, 11ara commun- ! o pobre Irmã..~,, nesse ponto, o 
miravel, como po1·teiro do Colle- g-ar amanhã ... " - são as 11lti- thaumnturgo cauac1cnse lembra 
gio ele "Notre-Dame du Sacré I mas palavras que lhe dirige o Ir- t=bem São João Eosco, São 
Creur". cm l\Iontrcal, e depois do mão. E ainda nisto é obedecido João da Cruz e tantos outros 
Oratorio de São José, a vida ele O nosso homem confessa e com- santos que tiveram de soffrer ac
humildade e recolhimento que munga no dia seg-1únte. , cusações semelhar:tes e mesmo 
frz do esposo de Maria Santissi- Era uma cura, do corJ)o e da ! coniraclicções ela parte elos bons. 
ma o modelo mais 1ierfeito das alma, como tantas outras fiz:ir:i. ! };', allãs, o que previu o 11roprio 
almas contemplativas. o lrmão André. Jesus Christo ao dizer: "O clís-

Dc]Jois de ter servido ]Jor 40 · cipulo não é mais do que o Mes-
Rnnos naquelle Collcgio, foi afi- SUA PIEDADB 1 ti·c, nem o servo mais do que o 
nal O Irmão André designado pa- ' senhor. Basta ao clisciJ)ulo ser 
ra f-Omar conta ela Capella que A grande preoccupação do I como seu mestre e ao servo co-
se construiu no Monte Real, gTa- thaumaturgo de Montreal era; mo seu senhor. Se ao pac de 
ça.s ã sua dedicação e aos seus conduzir as almas que recebiam, familia chamai·am Beelzcbub, 
esforços, e que se transformou lo- po1· sua intercessão, os benefieios quanto mais aos ele sua casa?" 
go na magnifica Basílica que ahi divinos, a uma piedade esclareci- Agora uma analogia entre a 
se eleva hoje cm homa do pa- da e solida, a ei,.:emplo da sua obra· do frmáo André e a de Sta. 
droeiro da .Igreja universal. JJropria vid:t espiritual, .cm que Bcrnardettc Soubirous: "Aqui, 

Esse templo grandioso e impo- fulgcm sobrcma,neira as virtudes como em Lourcles, a acção divi
nente, ainda não terminado, co- ela. confiança, humilclaclc e eari- 1

1 

na se manifi;sta JJ0r uma flora
mcçou por ser um pequeno ora- da.de. ção de favores. A fonte milagro
torio para onde a piedade do Ir- Suas gTancles devoções eram a, sa. é substituida 11elo contacto ou 
ntão André concluzia os fieis ele Paixão de Nosso Senhor, Nossa' a palavra do converso".... "A 
sua C'idade, fazendo com elles a Sc~hom elas Dfü·cs e ~ão José._ l 11ob1·czlnha ele i\'lassabielle, meni
Via Sacra, ao subir a montanha. Nas suas curas, fa.z1a qucstao na sen1 cultura nenhuma, foi 

Com dinheiro dos 11obres, rcce- de frizai· que não era elle, mas! efoita pa1·a desenvolver o culto 
bido cm IJl'Ofusão, ele maneira as- São José que as alcauça\'a ele 

I 
da Immaculada Conceição, apôs 

isaz surprchcnclcnte, o Irmão An- Deu~. . a }lroelamação deste dogma e 
. dré, deJ>ois de haver começado 1 . ~iz. a CSt c res1ieito 0 Pc. Ber- 11or ahi sua ,·ocação se asseme-
por um simples nicho cavado nas ge'..on. • . . lha á do humilde converso ele 
pedras e onde collocara a imagem/ • Sua clcv~:'.i~ ~o _Patnare~a ele Sa,nta Cruz, destinada a propa
dc São José, fez construfr Jll'Í· 1 Nazaretb, clu igida a humamclade gar a devoção para com São Jo
mciro o Oratorio, e afinal deu ini- / soffredor'.1 de Jesus e passand0 sé, pouoo de11ols da escolha of
cio á grande Basilica. j 11~1• i\:Ia~·ta: "ª~· num ~yclo per- ficial desta santo como patrono 

Foi esse o Jogar escolhido 1>ela j feito ate ª Trin?aclc. l•requente- ela Santa lll'reja Universal" (o 
Providencia para suscitar no Ca-: mcnt~, ell~ _concita a Invocar O autor se refere :í Encyclica "Di
nadá. um culto intensíssimo a São Espinto divino e tem grandc de- vini Redemptoris", <1~ Sua San
.José e para fazer irradiar ao voção por Nossa Senhora do Es- ti<lacle Pio XI, contra o commu
mundo a luz dos procligios sem pirito Santo. "Guiado pelo Espi- nismo athcu, em que o Santo Pa
conta operados por um homem de rito Santo, 0 Irmão Antlré tuclo drc, confh·mando a e~colha ele 
virtudes cxee11cionaes. :\ Basilica faz por orientar constantemcnte Leão XIII, aponta São José co
elc Monte Real tornou-se centro 1iar.~ Deus 0 culto ª São José. mo salvaguarda da llmnanidacle 
ele gTandes e frequentes pcregri- Ellc se oppõc formalmente ª cs- contra o atheismo materialista 
nações. sa espiritualidade de exteriorida- ela esquerda). 

eles, · que se dctem na·s imagens, 

FLORAÇÃO DE MII,i\GRES 

Casos realmente notavcis, de 

:SJ<;NTil>O DE SUA OBRA sem chegar ao unico termo do r o 
culto liturgico christão, ã SSma. 
Trindade, passando pela hunm .,.,,.,acamos do livro elo Revmo. 

cur.i.s de toda a ordem, aJ)t·esen- nidacle de Jesus Christo. 

ta a vida do Irmão André. "Lucta. constantemente contra 
l\Iolestias da.s mais graves 011 a ignoraneia elos que, sem se 

c-hagas e paralysias reJ)utadas co- preocéuJ)ar com viver em estado 
mo irremcdiavcis pelos medic_os, ele graça e amar de Deus, vem 
cediam instantaneamente a uma pedir favores temporaes ao santo 
sim11les palavra elo Irmão André,, 011 á santa cm voga como se 
ou quando clle tocava os doe~ltcs '1 fôsse um novo ministro que ti
com o medalha do santo Patr1ar- Y(\Sse subido ao poder." 
cha e o olco cxi~tcnte no altar I Irmão leigo que era, sem ter 
central elo Orafor10. ! feito estudos suJJcriorcs ele theo-

Uma. immensa multidão <le pe- '1 logia, o Irmão André tinha, com-
regrinos aecorre ele todos os Ia- tudo, J>rofundos conhcciment-0s 

1 theologlcos que o Espirito Santo 

Ques oc llu· 11 infundiu em sua alma e que clle 

bternato MílR [ L I :;~~s~a:·.~:~:s c!:~:::~::to!,vª~;:: 
J•a ra ambos os sc-xos ' os elle clum commcrcio assiduo 

Internato Familiar -- 8emi- 1 com o Evangelho. Todo o seu en-
Intcrnato -· Externato - sinamento provem cleste livro. Os 
Curso Pré-Primario --- Pri- que receberam seus conselhos at-
mario anexo - Comerchl testam-no. A Paixão e as 11ara-

Datilogrn fia e Taqui- !Joias, eis toda a sua doutrina." 
grafia. (sic) .. 

Diretor. II. Blackman Assim, o Irmão André J)rocu-
R. Bento Fr<>ita,s, 2,iO ra,·a i11stn1ir sempre os 11opularcs 

que o JJl"0curavam para fazer 
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MONT" ALBO 
.Especialista cm qualquer 
como chaufcurs. porteiro 
collegiacs, et.c. etc. 
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j_ 
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Pe. Bergcr(!n est.as opportunas 
a1ucciações: "O que torna tão 
exti·ao1·dinario em nossa época 
um homem como o lrmã-0 André, 
é que nós vivemos sobre as rui
nas da ·civilização christã, num 
mundo que, em seu conjuncto, 
com mascara christã, longe está 
de· reproduzir as linhas cssen
ciacs da figura de Jesus Chrlsto. 

"Os christãos esqueceram o 
"sêde perfeitos como vosso Pae 
celeste é perfeito", a lei do amor 
de Deus, que cxclue por comple
to o "amor do mundo. Seu ideal 
resvalou ))ara o uivei de seres que 
não teriam sido elevados á ordem 
sobrenatural: shnplcsmente visam 
não commcttcr pcccado 11101-tal. 
E' esquecer a· identificação feita 
por Jesus Christo entre o amor 
real de Deus e o clesJ)rczo do 
mundo: "Se algucm ama o mun
do, nelle não está a Caridade elo 
Pae ... Não se JJÓde servir a dois 
senhores." 

"A maioria elos christãos pro
eura, entretanto, conciliar o im
possivel e vac até ao absUl'do: 
satisfazer o preceito de amar a 
Deus de todo o seu coração, to
da a .sua alma, todas as suas for-1 
i:as, reservando 11orém, uma par
te. dessas forças, elr.ssa alma !' 

desse coração ao outro, ao mun
do e suas obras, seu luxo e seus 
transbordamentos. Desejam a J>e
roht preciosa., o thesouro escon
dido do Eva.ng·clho, mas sem que
rei• aclquiril-o com tudo o que 
possuc111. 

"Jesus Christo é um c,;tranho 
))ara. a maioria elos que preten
dem .Gonhccel-O. . . Inconsciente
mente, deixam estes o essencial 
da viela. de Jesus, sua Paixão, sua 
Cruz. Qual é o que seg-ue á l'is-

. ca. o convite elo Mestre: "Quem 
quizcr ser meu discípulo, tome 
sua cruz e sig-a-me"? 

"Fazemos J>ara nós um Chris
to, ã moda dos judeus, que to
maram dos 11ro]lhctas os tracos 
q11e favoreciam a expansão ·ele 
seus sentidos e clcixaram cahir 
na sombra os caracteres que se 
chocavam com suas cobiças. Fa
zemos 1iara nós um Christo em 
funcção ele uossas aspil'a~,ões na
turae.s. Fazemos assim um mode
lo que approya o luxo, o confor
to, a viela larga, as maximas 
rnundan:i.s, os prazeres iucoufcs
sa veis ... 

Aos que soffrem desses males terr!veis e perigosos aconselha• 
rnos, pois, o uso do HEPA'CH;OLAN XAVIER, em li~uido ou ern'j 
clrageas. O HEPACHOLAN XAVIER lhes proporciona.Tá uma, cura.\ 
rapida -e radicul. Da. vertladc -dessa nossa nffirmativa sorão <illcs:' 
proprios ·es mais eloqucntPR testemunhas. 

"A rechristianização se impõe, 
não só no meio dos communistus, 
mas tambem dos catholicos. · 1,· 
]>reciso voltai· ao espírito dos pri-1 
mclrns chl'istftos, }Iorque é gran
de o afastamento entre nós e o 
modelo, entre o evangelho de 
no~sa _ vida e o de Chrísto ... 

Machado de Assis 
Nao basta narrar a vida do 

Irmáo Anclré. Elia deve ser ex-
11rcssa de maneira a J)rocluzir 
fructos. Se dévemos estudar Je-
1:us como modelo para ser repro
duzido ... elo mesmo mocfo deve
mos olllar 11ara um:i. copia de 
Jesus, um santo. 

"N.i, sua J>rudencia, a Igreja 
resen•a-se a coroar officiahnente 
os santos. Respeitando 1>rnfunda
mente essa sabia decisão. pode
mos simt>lesmente verificar que, 
na. Jn·atica, o Irmão André já 
ap11arece a todos como um modelo 
a imitar." 

"PAUPER, SERVUS, HUMILIS" 

Essas foram as sig·niflcativas 
palavras escul1iidas cm seu tu
mulo: 1>obt•e, servidor, humilde. 

Sua morte foi choradll, 1>or im-
1nensa multidão. Milhares e mi
lhares de fieis, vindos dos Esta
dos Unidos e do Canadá., presta
ram as ultimas homenagens a es
se verdacleb-o modelo ele carida
de evaugellca, que tantos mila
g1•es obteve pela saude alheia 
mas não,quiz pedir por sua sau
de, tendo nos ultimos instantes 
ele vida a attenQão voltada cons
tantemente para o Papa grave
mente enfcl'mo e para a Hespa
nha em sangue. 

- "Ha um outro mais neces
sario que o Irmão· André, o Pa
pa ... ", dizia clle aos que vinham 
1•isital-o durante a sua enfermi
da1lc. 

E a S. Em. o Cardeal Vllle
neuvc, no Elogio funebrn do pie
doso converso, coube decla1·a1·: 
"Pcnsac que nenhum Principe 
da Igreja. ou ela terra poderia 
imaginai· em ter funeraes que 
p1·ovocassem os sentimentos do 
mais profundo elos corações, co
mo os deste clia!" 

Por uma semana seu corpo es
teve exposto á veneração publi
ca. Novos procllgios se succeele
ram nas J>eregrinações então fei
tas. E apôs sua morte, o mesmo 
se torna a verificar, no que se 
parecem confü•mar estas bellissi
mas palavras do proprio Irmão 
A11dré: "O BEM QUE ALGUEM 
FAZ NA TER-ll,A NÃO E' NADA 
EM COMPARAÇAO COM O QUE 
ELLE PODER/\' FAZER NO 
Cf:U." 

J. P. 
O centcnario do fundador ela 

Academia Brasileira foi festeja
do com todas as honras de es
tylo. 

Nü.o era para 1rnmos. Procure
se, nas nossas letras, um cscri
ptor mais brasilei;·o, mais origi
nal, mais purista elo que :Macha
do ele Assis. - e creio que 11~0 

se encontrará. 
Por isso, não é de extrnnhar 

que os livros do crcador ele Braz 
Cubas tenham seduzido a tant.a 
gente. Jovens que acabam ele l~r 
Julio Verne dão com Machado 
e descobrem um mundo inteira
mente novo, surprehendente, de
licioso. Velhos que já leram mui
ta cousa daqui e de fora não se 
cansam de relêr as paginas de 
"Dom Casmurro", ou "Memo
rias posthumas"; reputando-as 
incompara veis. 

SedÜzir-·é - bem - Ó t.êímó a se 
empregai·, exactamente pelo que 
este verbo indica de noch·o e pe
rig·oso. 

Machado de As~is atirnhe so
bretudo pE)lo seu "humour", po1• 
certas conclusões inesperadas e 
divertidas, por uma extraordina
rla capacidade de am1Jysar mi-
nuc!as. · 

Mas já se notou que elle é 
tambem o sceptico inV<'t<'rndo. 
que põe todas essas qualidades ao 
serviço do pessimismo mai~ ne
gativista. 

Entretanto, o veneno mnis pe
rigoso ela obra desse grande es
criptor. porque mais fac\J de se 
innocular, não é o pessimismo, 
que salta aos olhos do leitor mais 
desprevenido. E' um naturalismo, 
apparentemente innoffensivo, que 
está no cerne mesmo de seu es
plrito e do seu modo de encarar 
os homens e os acontecimentos. 

E' certo que toda a literatura 
moderna - como a scicncia e a 
arte, os costumes publicos e pri
vados - está lnnundada de um 
terrlvel naturalismo. Mas ha al
gumas manifestações particular
mente agudas desse naturalismo. 
como que systematicas, profun
das, vividas .. Ha muita differen
ça entre um escriptor que se põe 
a fa7,er "biague" e outro que 
passa para o papel muita cou
sa. de seu, de intimo, reflexo de 
toda uma phllosophia, todo um 
modo de encarar o homem e o 
mundo. Este é o caso elo autor 
de "Quincas Borba". 
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Galvão de Sousa· 
Observa.dor penetrante de mi .. 

nuclas. Machado de Assis 11unca' 
foi capaz de deixar as suas re
ticencias pelos grandes vóos· que 
se requerem para uma annlyse 
profunda da alma humana. Fi
cou na superfície, no ramcrr:í.o 
de todo o dia, com sua mentali
dade de funcclonario publico e 
de homem de suburbio carioca, 
um genial homem de suburbio, 
não ha duvida ... 

Sem nunca ver· no· mündo o 
"opus Déi" e no homf!m a "ima-· 
gem e semelhança" de seu Crca
dor, como poderia, por exemplo, 
perceber na RcligHi.o outra coisa 
que não fosse o seu aspecto cx
terlo1·, ritual? 

Note-se que o ritual do culto 
catholico é de um symbolismo 
admit·avcJ, revelador de altos 
conceitos dogmaticos. Está lon
ge de ser pura exterioridade. 

Comtuclo, Machado de Assis só·.· 
via. na religião o aspecto externo,. 
as apparenclas, o pietismo, de al-
guns fieis que não fazem da re
ligião toda a sua vida, como de-· 
vc ser. mas um refugio para <'X
pansões sentimentos ou soccor• 
ros urgentes. 

Dahl o modo pelo qual trata. 
da vocação forçada de Dom Cas
murro; a psychologia inncgav<'l• 
mente bem feita elos devotos ana
Jysaclos no conto "Entre santos"; 
1t historia daquellc sachristão ela 
"anecdota elo cabriolet", o Joilo 
das ~~ercês, que só cuicla va ela. 
vida alheia e rezava o Pa.drc
Nosso sem pensar nas palavras. 

Como seu contempora11co t:~,f!. 
de Queiroz, não foi ca:paz ele \'Cl' 

no Catholicismo senão o seu lado 
humano e deixou-se Impressionar 
pelas falhas dos homens. "Ani
mal!s· 'homo· 11011 hercipi( Ca qure 
sunt Sp!ritus Dei", já nos acJ. 
vertia São Paulo, e explicam os 
exegetas que por "homem ani
mal" deve entender-se nfto só o 
que vive entregue aos pra7.cres 
inferiores, mas tambcm os que 
julgam as cousas celestes p0!0 
prisma exclusivo ela razfw hu. 
mana. 

Sendo assim, é nociva a sua 
obra, como a de Eça. Aliás, um 
e outro são· escriptores inadequa
dos· ao gosto das novas gerações. 
Pela (lnerg!a de suas affirmaçõcs, 
seja na adhesão· ao bem ou ao 
mal, os maiores valores da moci1 
dade de hoje acham-se em op1 
posição formal ao negaqvisma 
desses homens que enchem com 
seus nomes a literatura brasilei
ra e portugueza no seculo XIX. 

Eis o motivo pelo qual vêmos 
actualmente jovens escriptorcs 
que se entregam a um ma.teria~ 
lismo systematico e repugnante, 
sem as flnuras de espírito que, 
Eça e Machado ainda conserva ... · 
vam, emquanto outros, compre:. 
hendendo que a vida é digna 
quando orientada para ·Deus, pi'o~ 
curam na vida interior a. mais 
poderosa fonte de sua inspiração. 

Seria uma Injustiça negar as 
brilhantes qualidades de Macha
do de Assis, e Injustiça ainda 
maior seria omittir uma condem
nação rigorosa de seus erros. Maie 
importa dizer aos outros a ver
dade do que reconhecer os me
ritos de uma grande expressão 
literarla, 
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Visítacão de N. Senboral 

' f 

No dia da Visitação, a 1greJa 
eommemora varios factos que se 
referem á Virgem Santisslma, to
dos reveladores de sua grande
za. 1) O de ter Sta. Isabel co
nhecido e proclamado em sua 
Prima, a dignidade de Mãe de 
Deus. 2) A santificação do pre-

2 DE JULHO 
cursor. 3) O canto do belllssimo nunciaçãO em profundo recolhi
Magn!ficat. mento, Maria assim que soube da 

Os my~rlos da Annunciação situação mais ou menos afflicti-
e o da Visitação estão intima- va de sua prima, por causa da 
mente ligados. No primeiro es- mudez de seu marido e de... sua 
condem-se a dignidade e as per- idade, multo avançada para o 
feições divinas referentes á Ma- seu estado, partiu para a sua 
ria, que são enaltecidos no da morada afim de auxllial-a. As
Visitação.-, No da Annunciação o sim poude o Precursor ser san
Anjo pergunta á Maria se accel- tiflcado ainda no ventre de sua 
ta a maternidade divina, e Isa- mãe, podendo tambem Maria dar 
bel a elogia por ter consentido. ao mundo o mais Insigne exem
Se o Anjo enaltece a santidade plo de caridade, pois Elia, Mãe 
de Maria (Ave Maria, cheia de do Messias, prompt!fica-se a ser
graça), Iasbe! a sauda como· Mãe vir a mãe do Precursor. E Ma
de Deus. (Donde me vem a dita ria sauda á Isabel, a Soberana 
da Mãe de meu Senhor) e acres- á sua Inferior. Foi essa saudação 
centa: Bemdlta sois entre as que provocou as tão extranhas 
mulheres e bemdlto é o fructo manifestações de alegria do Ma
do vosso ventre. ior entre os prophetas, pois éum

Tendo passado os prlmP.iros prla-se a palavra do Anjo a Za-
dias que se seguiram ao da An- charlas "Já desde o ventre de 

~~~~~~:Q~~~"~~~~~~~~~~~ .. 

~

?... Casa s··anto , ~~~t:,!e será cheio do Esplrlto Antonio Bem que Maria nada dissesse, 
· - DE - Isallel, Inspirada pelo Espírito 

H EN R J QUE HEI N S Santo bradou em voz alta: Bem-
. dita sois entre as mulheres e 
; i L I V R A RI A C A T H O L I C A bemdtto é o fructo de vosso \'en-
tí -- Grande sortimento de artigos religiosos em geral __ ·tre. E essa saudação repete-se 
~ Fnbrica de JJDagens - Offtcina de param~ntos e estandartes desde então pelos seculos a fora 

l
,, Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 . sendo repetida todos os dias em 

cada Ave Maria. 
SÃO PAULO O Anjo enviado por Deus e o 

~{'!~~~~-..:n-~~~.c<~~~'IC-~~""~~~---~~04
~""~"'~""~'"'"'~""~""~"'~"'..,~-~~~~~ _Espirlto Santo inspirando Isabel 

1_ITURGIA 
e a Igreja cantam as glorias da 
Mãe de Deus. 

EVANGELHO 
Isabel gozava de uma posição 

Incomparavelmente superior á. 
da Virgem. Mais velha que a sua 
prima, casada não com um sim
ples carpinteiro mas com um sa
cerdote do Senhor, esperando um 
filho concebido por milagre, e 
annunclado como o maior en
tre os filhos dos homens, Isabel 
considera-se fellz por receber a 
visita de sua pobre prima. Alguns 
dias antes essa visita em nada 
se d!stln!"Ulrla das outril.s oue e!
la certamente receberia: mas 
agora as duas eram mães, mas 
o fi1ho della diria ao da Outra: 

Desde a mais remota antigui
dade lê-se o Evangelho na Mis
sa. Jâ no tempo dos Apostolos 
remos São Paulo, ao se referir ao 
E::Vangelho de São Luccas, dizer: 
'Cujus Jaus est ln Evangello per 
omnes ecctesias" (ll Cor. VIll, 
18). Que é louvado em todas as 
Igrejas pela sua prégação do 
Evangelho. 

com o slgn~l da cruz. Não é Isto 
uma bencam do tE'xto, mas ape
nas um signal explicativo que 
parece dizer: "Eis o livro do 
Crucificado," 

:e: 

Na Missa solemne a honra de 
lêr o Evangelho é reservada ao 
diacono. · 

Ante a missão augusta que lhe "Sou eu que devia ser baptlza
é confiada, o dlacono arauto do d N o por Vós, e vincl.es a mim," 

FAÇA DO FRIO 

UM MOTIVO PARA REALCAR ; 

A SUA ELEGANCIA 

P U L L -~- V E R S 

Com a entrada do inverno, offe; 
· recemos um variado sortimento de 
lindos pullovers e finos manteaux 
de estilo moderno, em lã e seda, 
elegantes creações dos mais afama
dos costureiros norte-americanos. 
Venha admirar os artigos para 
inverno expostos em nossa Secção 
de Senhoras, que podem ser adqui
ridos tambem em suaves prestações 

. mensaes, pelo Crediario. 

A CASA N. 1, 

Naquelle temPo o trecho lido 
era tirad.o do Evangelho plenarlo, 
um livro contendo o texto intei
ro dos quatro Evangelhos. Mais 
tarde é que se compoz um Evan
geliario ou Epitome das passa
gens evangelicas, que deviam ser 
lidas durante o Santo Sacrlficio 
da Missa, adaptadas o quanto 
possivel á festa liturgica. 

ov_o Testamento, pede a purifi- Calvino, commentando ~stas ~Jªº de seu coração e de seus palavras diz: "Maria é chama
ios rezando o Munda, cor 

1

, da bemaventurada primeiro por -
mcum, ' ter acceito com fé a saudacão 

Esta oração, usada na Igreja amrellca. e, segundo, por ter~se Como 
desde o seculo XI, faz allusão ao I offerecido a Deus como · lnstru
mlnisteriô sagrado do propheta I mento para a reallsacão de seus 
Isaias, · cujos 'labios se purifica- planos." Esquece-se e ne de que 
ram ao cont0icto do carvão ar- se Maria merece de um Anjo es
dente, trazido por um seraphlm I sa saudacão, de nós merece toda 
d_? alto dos céus, tornando-se en- a veneração e respeito, pois a 
tao dignos de transmittir ao po- Ella podemos appllcar as pala-

vivem \os yugo-slavos e polonezes 

Na Liturgia, o Evangelho foi 
sempre objecto .de especial vene
ração, Pois era tido não ,só co
mo a expressão da doutrina, mas 
tambem como um symbolo de 
Christo. 

vo os oraculos do Senhor, vras que Christo repetia!' "Tem 
• confianca, tua fé te salvou." 

Nas grandes festas era costu- J "Bemaventurada sois, porque 
me deixar o Evangelho o dia to- A' leitura do Evangelho wdoa vossa fé nos salvou a nós to-
do sobre o altar. Era tambem se levantam e, até mesmo os' dos." 
[evado triumphalmente nas pro- bispos e abbades se descobrem. 
cissões por monges e clerigos que Era uso no tempo em que se 
o incensavam d~ante todo o per- assistia a missa de pé, depôr ca- Emporio, Padaria e 

Confeitaria Paraná 
curso. jados e bastões, á leitura do . 

Ao chegarem a um mosteiro ou Evangelho. Só o Bispo se apoia · 
á. cathedral o monge ou o pre- ao baculo nas pont!ficaes. 
lado beijava o Santo Evangelho. os bispos·"orientaes depunham 

São Cyrlllo de Alexandria con- o pallium, qs imperadores e reis 
ta que no terceiro concllio Ecu- e suas esposas despojavam-se de 
menlco deram ao Evangelho um seus diademas. Os principes po. 
throno especial: era como se el- lonezes tiravam a espada e bran
le fôra o proprio Christo, Senhor dindo-a externavam o seu devo
e chefe. da ,sessão. Ainda nos con;. tamento á causa do Santo Evan-

. ~e~~'!'º~ . alll_nent!clos, pães e 
biscoutas ae· todas as quali
dades - Aprompta-se encom
mendas para casamentos. ba-

ptlsados. "soirées". etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

cillos de Trento e do·. Vaticano·1 gelho. · 
se agiu assim. · · r-----i:------------------------

PHONE: 7-0553 

Sobre o Evangelho é que se 
fazem os Juramentos, segundo de;. 
ténnlnàção da Santa Madre 

AÇOUGUE PIACSEK 
GRANDE SORTIMENTO DE 

Igreja, 
· Os primeiros · chrtstios . tinham · :Carne Fresca, Carneiro, Vitella. 

Porco, Leitão, etc. 

Victorio Piacsek 
; 

o Iouvavel costume de usar :,éom-:. 
sigo, no peito ou no pescoço, uma 
péquena copta delle.. Nà Grecia 
os· padres eram enterrados com 
esse Uvro sagrado, . MERGADO MUNICIPAL Rua D, 33 

2-7495 E' o unico livro 11turgico que é 
beijado, Incensado e mar,:ado 

S. Paulo Phone.: 

Para engordar no lnvernoJ 
'i 

Si está fraco, abatido, magro, apr~veite este inverno para adquirir novas ener
gias e àumentar dê peso em pouco tempo! Não perca mais ,um ano, lembre-se 
que a melhor epoca para se realizar o tratamento é o inverno! Elixir Brasil, 
-extraordinario depurativo -vegetal, depura o sangue e faz engordar! Não fa-

lha! Seus resultados são excecionais!!! 
$1 apesar de ter-se ,subtlletido a v~as ctp-as e 

regimes não conseguiu ainda aumentar de,1 pêso, 
aproveite este inverno para depurar seu torga. 
Dismo e engordar varios quilos em pcuco tempo, 
O . Elixir Brasil, depurativo a base de plantas me• 
cllclnafs brasileiras, garante tais resultados; 

eonvem não esquecer que as impurezas do san-
1\18 tmpossibllitam o menor aumento de pêso, por
que. depau!,)81"8,m to_das, as, energias e forças do .. or
ganismo. pre~pondo-o · ,;~ majtas manifestações 
lie carater grave, ta:i& como: DORES DE . CABE· 
PA CONSTANTES, REUMATISMO, ARTRI• 
nSM0. OIATICA, DORES NOS OSSOS, FU• 
I-WCUL.01;.Jl}. ;!l;.C~ fERIDAS ~ELDES~ 

ERUPÇÕES DA PELE, QUEDA DO CABELO, 
URTICARIA, EMPINGEM, HEMORROIDAS; etc 

O · Elixir Brasil, ao mesmo tempo que depura 
o sangue, reativa todas as funções do organismo, 
resultando dai o facil aumento de pêso, que inu
tilmente se procurou com outros tratamentos < 
regimes. 

Experimente Elixir Brasil, durante algum tem
po, para convencer-se de seus efeitos beneficoE 
desde as primeiras colhera.das, uma sensaçã· 
agradavel de bem estar assenhora-se dQ organls 
mo, volta a !1,legrla· ·e vontade de trabalhar, a 
mesmo tempo que todas as manifestações da im
pure~ '19 sangue desaparecem para sempre{ 

Baseados em cartas particula- patria." O clero cathollco deu 
res de yugo-slavos e polonezes, varios exemplos. Elle empregou 
podemos verificar a situaqão af- 235. 000 slotys na acquisição de 
flictiva e precarla em que vivem capellas militares e objecto do 
os mesmos. · culto; largamente subscreveu o 

Eis como os yugo-slavos ex- emprestimo para a defesa anti
primem O seu estado. uma das aerea; e foi o proprlo Cardea.1 
cartas diz: "Exteriormente pare- Hlond, Primaz da Polonla, que 
ce que nós estamos intimamente 

presidiu, em Varsovta, a assem, 
bléa solemne que se reuniu na 
Palacio para a abertura dest~ 
subscripção. 

Este emprestlmo foi varias ve-. 
zes coberto; os mais pobres e aldi 
as crianças quizeram delle patti• 
cipar. 

ligados com a Allemanha e a 
Italla. Mas no fundo das cousas, 
o quadro é bem outro. As clr
cumstancias nos impõem uma 
extrema prudencia sobre tudo, 
pois, todos os nossos amigos de 
hoje podem se tornar inimigos 
amanhã. Estejamos entretanto 
seguros que o nosso povo está 
mais do que nunca preso á liber
dade. Nós sabemos muito bem o 
que é a liberdade comprada ao 
preço de contínuos e seculares 
sacr!ficlos. 

E seria, explicam certos yugo
sla vos, o medo de soffrer a sorte 
dos catholicos slovacos que teria 
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conhecimento de cada aluno. 
'.I'URMAS MIXTAS - TURMAS SO' _PARA MOÇAS 

Matricula sempre aberta. Mensalidade modica 
Pode-se começar em qualquer dia 
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decidido os croatas a 'tratar com n e 
Belgrado. "Foi preciso, diz ainda Fa!~wras aos ongregados 
uma carta privada, o triste exem
plo da tndependencia slovaca pa-
ra fazer comprehender a nossos Meu :rrmão, 
irmãos croatas que destruir é 
mais fac!l que construir, Mete poderoslssimo de reforma interior te propõe o "Manual"' 

Nós temos visto a consterna- no n.º 9• 
ção entre os mais Intransigentes, Os Eltercicios Espirituaes far-se-ão cada anno, durante a.Jguns 
entre os partldarios do sr. Mat- dias, terminando pela Communhão Geral. 
chek, após a servidão definitiva A maneira mais efficaz de fazer estes Santos Exerciclos é, f6 .. 
dos tcheques, dos slovacos e dos ra do mundo e dos amigos, nos chamados Exerciclos fechados. si 
russos subcarpatlcos, consterna- fato não fôr possivel, e nem o dia inteiro, puder empregar-se nenes. 
ção que foi ainda accrescida após convem prolongal-os por seis dias, com, ao menos, duas reuniões du 
a expedição da Albanla." rante o dia, uma de manhã, outra de tarde ou á noite, em que pos 

Estes textos são reveladores sam fazer-se os principaes exerclcios: leitura espiritual, med1tacões 
Nelles descobrimos a persistencia praticas, Missas e Rosarios. · 
do sentimento da liberdade e da Não percas nem um anno ·o teu retiro espiritual; sacrifica-tQ 
fidelidade ás antigas amizades, um pcuco se fôr preciso, não .sacrifiques teu retiro. 
com uma esperança no desconhe
cido de amanhã. Disse um ha
bitante de um dos paizes da Eu
ropa Central: "Parece que 
não somos mais que um enorme 
gallinheiro, do qual a chave se 
encontra no papo da raposa, ou 
melhor no papo do chefe de um 
bando de· raposas esfomeadas. 
Hoje eu penso que o maior dos 
,ermanoph!los não duvida do pe
rigo que rond.a ao redor de nos
sas fronteiras." 

Na Polonia, o desejo á resls
\encia se manifesta dia a dia, 
~om uma força nova. "Toda a 
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,ociedade po1oneza, diz uma cor- , 
:espondencia da Polonia, traba
hadore. s, intellectuaes, juventude] 
,odos se revelam espontaneamen
te dispostos a fazer tudo o que 
lhes f'll; pedido. para. a defesa da '--------.• -------------.-.-. •. -t 
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1 

que só frucUfica si fôr entcr- cometido do escnrh.Una com 
alleluia; e que ella seja. ouvida; rado, fez-se semelhante a Chris- comp!lc~ão nephrltica e ure. 
procla:mae até os confins da to soffrcdor e assim alcan~ou mica, por intoxicar.ão,. .Just;ç,,, r.ntr·e ,:,s ju• 
terra-. o Senhor libertou seu po- muitos fructos; do que dão tcs- A doen~.a chegou a tal ponto 

· (I t to d · ·1h l di ltl j I deus significava sa.n-vo, allelula., allel ma. n roi a tcmunl10 os muitos m1 ares < e que os me cos cm ram um u -

'~UINTO DOMIXGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

Missa da 5.• DQ minga depois da almas que elle conduziu a Jc- zo catastrophlco. Sendo lnutil a tidade, Justo era e 
J.>ascoa). sus Christo, entre os quacs o therapeutica, :foi invocado o Vc. que cumprla com 

Esta exortação prophetioo, a ncmaventurado Ghebre Mi- nera,•el Justino de Jacobls, a 28 
respeito dos hon 1ens apostollcos, chael, martyr de Christo. do mesmo mcz, e o doente rapl- !perfeição e.s ob~iga, 

que a Igreja mi rnda ler no In. Estas tribula<,ões, estas dores, damente· ~ curado, recuperou a ções que o ligavam 
troito da. Liturgia·, Moderna, foi levaram ,Justino ao auge da vir- vista, qulz tomar alimento: es- a Deus. O Divino 
pregada pela pr1,lavra. e pelo tude heroica, como :foi reconhc- tava livre da doença e de todas 
exemplo, ao povo l,Jfl;hioplco, por cldo pela Congregação dos Ri- as complica,;ões. 
Justino de Jacobls, :honra e glo- tos em 28 de julho de 1935. Esta frstcmunha é c1e dois me-

~~s'lre ,neste trecho 

do Evangelho in. 

ria da co·ngregação das l\lisaõcs Isto foi claramente comprova- dicos que O curavam, os quaes cumbiu-se de mani. 
qne teve a alegrla de ter como <lo até pelo testemunho divino affirmaram, conjuntamente, que festa.r a .perfeiçfto 
pa,e, São Vicente de Paula. O dos milagres. Effcctlva.mente as Isto estava acima das forças da. san!i-

maior que a . qual, em verdade, muitas diffl- dua:. curas extraordlnarlas apre- natureza, 
cnldades enfrentou por Clll'isto. sentadas a esta Congrcgatão ti- TrP~ peritos !'~colhidos, da S. dode de Deus iexlge 
soffreu multas dores e affronton nham todas as caractcrlsticas Congregação, confirmaram O dia- dos que desfrutam 
multa :fadig1l, e, durante uma dos vcTdadelros milagres. gnostico e aprovaram o Juizo, 

05 
favores ma i ·S · 

viagem, privado do toda ajuda Na cicladinha de Sanfele, pa- sobre a. intervenção sobrenatu- b :l t da noYI!. 

{ Xaquelle tempo, disse Jesus aos scús <11sciJ)ulos: 
!si a Yossa justiça não fôr mais abudante que. a dos 
'escribas e phar!seus, não entrarei,, no 1·clno dos 
céus .. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não m,1-
tarás, aquclle que matar set\~ reu de juizo. Eu, po
rém, vos cligo: todo aquelle qur , ~ encolerizar con
tra seu Irmão, será reu de juizn. A quclle ()IH' clis
ser ao seu ir1não - Racca. ! - srJ'á <·ondernnad<• 
pelo Conselho. E aquelle que dissrr - Lo_~co 1 

.

seri't condemnado á gehcnnn. do fogo. -- ~,. po1~, 
.tprcscntares a tua offerta ao altar, e,. nlli te le111. 
orare.~ de que teu irmão tem alguma cousa cont1·:-i 
ti <lcixa alli mesmo <>o pé do altar a tua. offrr!a, 
l'! 'vae printeiro reconciliar-te cotn t~u irtnão. ,. •Jl· 

tallllo <lcpois i,prcscntarús a tua offcrta .• 

grande e.dmiraçãc, 

!Para 1com a. Igreja. 

Romana- hoJe mui• 

to em voga - re
servam-se o direito 

d e 

mais 

bem 

criticàl-a e:m 
de um ponto

como aos seua 
chefes supremos. 

Não discutimos f!! 

,a.ttitud11 

"chr:stãos" . .., 

mcsmu 
n,, o .seja igual 

(()<los os indivi• e· conforto huma;no, encontrou tria do Vcncravel, na diocese <le ral, dado polos dois mr,;Hcos. r: a. uw an es 
u'a morte digna de um apos- Muro Lucano, o jovem Fran- o enfermo permaneceu em cons-1 Lei, por ,isso mesmo cham'.lc1a 
tolo. o qual, bem se pode ceseo Lorcnzo em novembro de i tanto cstaclo de boa sande. "Lei da graça". 
comparar ao grito de mostarda 1907, adoeceu gravemente, n;c· [ Em Firenze, <'m 1920 houve ou- Nem na antig'.l, não obstante, era suffici~nt'} 

.. -------·-----------·--- ------- tra cura miracul'osa. Angelo . 
, Marlazzl foi a.tacado <le gi·avis. a observancia que dos proce1tos divinos tinham ---··-=====:"'---==~-,,.,x.-.,_,.7FT ____ . ..,.---------, 
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Bello exem~lo ~a~o por jovens aca~emicos 
Tomou posse no mez passado 

~m Piracicaba, a noya Directoria 
do Centro Academloo "Luis de 
Queiroz", da Escola Agricola 
"Luiz de Queiroz", da Universi
dade de S. Paulo, tendo á sua 
frent<i o nome de um dos mais 
destacados alumnos desse insti
tuto de ensino, o sr.. Victor Ri
bef.ro Nl<Íkelsburg. 

Por lnici,a.tiva do novo Presi-

uma inic!l!l.tiva dessas, mas são 
os que já teem o paladar est~a
gado pelo habito vicioso dos 
maus costumes modernos. A ver
dade é que 0. festa decorreu 
num ambiente de elevação mo
·ral e sã alegrkL como :não se 
encontram nos bailes modernos. 

Flnalmente, os universitarios 
da Escola Agricola "Luiz de 
Queiroz" não deixaram de cum
prir o primeiro dos deveres de 

lente do Centro, realizaram-se toe.os nós qual seja o de render 
9.iversas festividades commemo- Deus O culto de adoro,ção e 
ratlvas, todas ellas_ t· co~ um j ;Ul>Plioar suas israças pe.ra os 
cunho de grande füs mcç O que nossos emprehendimentos. Por 
merece ser regiSt rado O bem· isso, foi rezado o Santo Sacri

mostra quanto se enganam ficio em intenção da nova Dirc. 
iaquelles que julgam os estudan- ctoria do Centro Aoaodemico. 
tes só capazes de trotes incon- o programma das solemnida
venientes e brincadeiras de mau des, mencionando todos esses 
gosto. actos, referia-se ao Culto a 

Para 0. solemnldade da po~se I Deus, culto á autoridade, culto 
da nova Directorla, foi exlg1clo á arte e culto á jovlalidacle. 
traje de rigor e a ena. c?mpa- Tudo isso; feito po:- jovens, 
:recere.m as alta~ autorid~de, estud·a,ntes, em pleno seculo XX. 
eccleslastica. e civis da cida- Emquanto e. sociedade se cor-
de. rompe cada vez mais, a moei-

A oa-rgo da 'Pla.nlstia. srta. Con- dade sabe, felizmente, dar um 
~eição Ferraz foi executado um bello exemplo de promissora e 
concerto de musica fina, em cuj_o radiosa ascenção moral! 
!Programma figuravam composi-
tores classicos, romanticas e . _ 

m;ii:~~:· coroo tooos os annos, 1 ~er e JlfOP!~m 
l:ol realizado um baile, mas umlLEGIQNARIQ 
baile muito <:!.!verso dos que se ',. · · 

E' DEVER DE TODOS 

os e A T H o LI e o s 

shna tuberculose pulmonar, at- os Pha.riseus. "Cingindo-se unic8.lnente ii, !e! r:t 

testada após exame bacteriolo. da Bíblia _ diz O Pe. Hippolyto Leroy - · 08 

gico e ra<liographico, clieganc1o 
a tal ponto que os medicos per phariseus inutilizaram o lac1o mC>ral e vivif\~,111-

te da Sagre.da Escriptu!'a,,• Não ~ ,pied,:dc. ver-: i deram_ a9 csp~ranç~s de curai
! o. Enta,o, a prmclp,o <1e setem- dadc:ra e verd{l.deira. devoçfto; nã.o ha ideia~ no• 
, bro, deJ)ois de ser Invocada a br.es e elevadas sobre Deus, a alm:1, a vi~tude,. 
J int.c1·cessão elo Vencravel ,Justl-
! 110 junto a Deus, os medieos vie- a -s.1nticlade, ou o peccado que <, seu obst>icnlo; 
i ram encontrai-o sem os sympto- nem um só sentime1'to de sincera ~ontriçfto e 

1 
mas da doença, dando-o como humildade. Ha sim um forma.lismo sêcco e f:'iO, 

, Aão, como se não tivesse soffri- J 1 praticas .puramente cx'te>rnas, uma pureza ega elo a doença .. 
Nesta cura. tanto os me,llcos que não affccta a conscienda.Observae exter. 

como os peritos da Congregaç,io namente a lei e sereis salvos, eis sua doutri:1a, 
<los Ritos, r!'conheeeram o mi- a iSa!vação pelas obras sem fé"a 
lagre, . .. . 

Havia, ·no emtanto, -excepçõe,s a, est_a rAg:·::i: 

geral e ".se contava maior numero de pessêi'.u 

de bem ,no pe.rtido dos phari3eus (ao qull .per-

Esta~ enras foram discutidas 
a primeira vez, diante elo Eml-

1 ncntissimo Cardeal Alessanclro 
1 Verde, rehüor da causa na Con
gregação Antepreparatoria de 21 
de dezembro de 1937. A segunda. tenciam os escribas) do que no dos saduceus". 
yez, a. 20 de janeiro deste anno E o .propr1o Dlvl?o Mestre deu di~so ~ost~as 
na Congregaçiío Preparatoria, c sentando-se, por vazca, á sua -mesa; como te~ 
uma trccira, vez, em 1>rcsença de 
Sua Santidade O Papa Pio XII, ve entre elles amigos e deferu!ores. Maiis tarde 

o mesmo cardeal relatou a se- foi neste partido Q.U& mais oopios·a mess,:, fez 
guinte questão a resolver-se: e. Igreja naeeenta. 
Se constam milagres para O cf- o que não quer dizer que. só po:- isso d·evarr 
feito da beatifica<,ão, e quaes?-
0s Eminentissimos Car<leaes, ser estes pha.r!seus apontados como exemplos 

que seguir pelos discipulos de Christo. Não. os Offlclnes Prelados e os pa
<lrcs Consultores <leram voto Ainda que nelles ac1mittamos boa fé, a justiça 
unanime, que o Santo Padre se 
clignou ouvir com muita atten- dos disclpulos de Christo deve ser mais abun-
ção. Entretanto S.S. deixou pa-
:ra p1•ofcrlr seu juizo, somente, 
no quinto domingo depois da 
Pascoa, 11 ele maio, pedindo nes
se intcrvallo, para ser illnmina. 
do sabiamente pelo Senhor. 

Pelo que chamou a si os Eml
nentlsslmos car<leaes Cario Sa
Iotti, prefeito da Congregação 
elos Ritos, e Alessandro Verde, 
relator da causa e tambem o 
Revmo. Pe. Salvatore Natucci, 
promotor geral da Fé e a mim, 
secretario abaixo asslgnll,(lo, e 
depois de lla ,·er celcbraclo, de
cretou: "Fazer constar dois ml-
lagres operaclos por Deus, por 
intercessão tlo Vcnorav0l Justi
no de ,Jacobis, Isto é, elas ia,;. 

tantaneas e perfeitas curas, de 
Francisco Lorenzo da maligna 
scarlatina. com complicação ne
phritica e intoxicação nremlca, 
o de Ali.gelo Marlazzi de gravis
slma tnberc.ulose pulmonar." 

Ordenou Sua S!lntldade que 
este decr.,.to fosse promulgado e 
registrado na acta da Congre
ga{)ão dos Ritos. 

N. - Devemos' observar que 
se trata <le curas innegavel
mcnte miraculosas, pois, a. pro
va. bacteriologica e ra.cliograpbi. 

.ca da tuberculose de Angelo 
Marlazzl, não deixa duvida. ai-
guma; realmente, uma cura ins
tantanca de tal tuberculoso, r.ó 
pode ser milagrosa. O mesml) 
se pode dizer ,ht eomprovacla 
escarlatina de Fr:>ncesco Loren
zo, doença gravissima, cuja cura 
rapida só se realizou, certamen
te, por Intervenção sobrenatu. 
ral. 

<lante, mais perfeita, 11ltrap:1,ssar os limites da 

justiçl. dos phariseus, pois a bôa intenção des-

·tes pha:-iseus nã.o impedia a insufflci'enc!a de 

sua observancia d1, maneira que não pode el 

la ser proposte. á imitação; muito ao invés, é 

mistér não ~e d,eixem os dlscipulos de Chris• 

to fascinar pela apparente integridadt> de vida 

desten homens. 

• • • 
Cousa semelhante acontece hoje entre os que 

se ,prezam d·e seguidores· de Christo, os que a 
si se ,a:ppelidam "christãos". PO'ís, he. muitos 

que fazem .praça de conhecer e cumprir a dou. 

trina do Mestre Divino, ire!vindicam para si 

o titulo que recorda seu nome, mas !azem· .. res

ff'icções â. sua Igreja. São "chrlstãos", nã.o são 

"ce.thollcos" como dizem. Dahi,_ embora uma; 
·---·--~ 

Está em f ran- .1 
ca ruina a e. 
G. T. franceza 

A e. G. T. não póde escondei.' 
a fuga em massa dos seus parti
darios, cujo numero baixou no 
curso dos ultimos mezes, de um 
milhão. E se oonsfderamos que 
desde 1937 a e. G. T. perdeu 
106. ooo contribuintes qos 286 mil 
que possuia, nós podemos aYa
liar e calcular até onde e quan-
do chegará sua ruina. • 

costumam ver ·por ahi. N-eille , .
l!lão se viu uma só das dansas 1 
modernas de todo em todo in-; 
convenientes, como "fox-trots", 1 
sambas e outras do genero. An- =============================== tecipadamente, 0. socieda.de local 

Para se comprehenderem as
causas dessa deserção nesse co
n n,..<>irlo partido soc!aaista, basta 
remontar· á nefasta politlca que 
com elle seguiu na França: des
ordem economico-flnanceira, des
valorização, queda do salario e 
dos preços. 

lfoi avisada de que se tratava 
de um baile com dansa:s 0,ntl
gas, isto é, quadrilhas, mazur-

Um missionaria consegue conjurar 
uma gréve nas lndias 

iras, etc. Nfo é sómente nas cidades, 1 diocese de Calicut, os communis• 
Durante a. semana ~ut O pre- i m,.,,; tambem em muitas aldeias tas tentaram illudir os trabalha• 

.Cedeu, foi das mais mdensa~ 
1
; l aa India, que se vê flutuar a dores catholicos presenteando• 

curiosidade em torno a rea -
1 

0 
ia,ssim como a aprendi- bandeira vermelha. com a foice e,- os com um pavilhão vermelho :~!~ do.quellas dansas. 1 o martello. e~ que se notava a cru~ e a 

:Muitos talvez achem ridicula Em Cannanore, cidadezinha àa foice. Este estratagema foi bem 
depressa desmascarado pelo cura 
o Revmo. Pe. Fernandes, s. J. 

Alfaiataria 

Teve, pois, razão o "L'Ere 
Nouvelle", de dizer, ao commen
tar essa deserção, que os "tra
balhadores comprehendem o pa
pel nefasto de seus máus pa
trões". 

PINHF.IROS 
PASCOA DE HOMEN~ 

A Congregação Mariana de Pi
nheiros promoveu uma pascoa 

e:n 

dnos, podendo sua diversifl:vh, extremar de mui~ 

to as conscier,cias. Pa1·n nós o que importa sa. 

IJer é que não llrJs hasta c,.:ta, justiça, ~,te "chris. 

tianismo". Verdadeiro christão ,·:, é o qtJe segue 

"toda." a floulrina. de Jesus CL,·icst,,. c0meçando 

po1· ,acceitar <L Igreja que, E!lc fundou e com a 
qual quiz identificar-se co

0

~0 se pod0 v,,r no dia• 

Jogo com Saulo, pel"s0guidor rla Igreja: ''Eu sou 
Jesus que tu pcrsr-guC's". 

E', aliás, uma. injuria nfio pequena ao Mestr$ 

Divino, indigna do nome Christilo prP:i.0nc'!er en .. 

contrar falhas na doutrina ge,ral e .n 0 modo com,. 

muro de agir da sua Igreja; .pois estas critica~ 

e.ttingcm ao mesmo Divino :r...restoo que illestes 

pontos as3istc de modo ·particnlar ao Roma.no 
.Pontifice e á sua Ig-reia. 

... 
Nosso .primeiro cuidado, pois, seja: · conne·ce1f 

bem a' doutrina dos Papas, constjtu!dos pelo Se,,. 

nhot nossos guias na senda d·a. verdade e do bem, 
E no nosso. apostolado com nossos próximos seja
nossa primeira preoccupação que ós fe.ça. ta?ll!<' 

bem christãos 1110 sentido inteiro da palavr,a. 

Depois, não nos enthusiasmemos com. os e!$. 
gios e admirações que estes "chrltãos" não cathd,,. 

licos votam á Igreja. Elles no.s fazem maiS' mal 
do que bem. E, acccitundo-lhes ,a.a palav:ras se~ 

denunciar-lhes o equívoco, contribulmos tpa.rtl 

crear a p3rsuasão de um certo christianismQ 

aconfessional, que não é a doutrina 'Precisa e 1ne. 

quivoca de Christo, que já foi expllcit;;ament-Q 

conclemne.do .por Pio X (en. "Notre charge a.pos. 

toliqu~"), quê, ,por vàgo e imp;eciso, nll.o. conta, 
com principios ,solidas capazes de orhmtar uma, 

vida para a salvação eterna, ()U sacudir a. dndif•· 
ferença. .religiosa da sociedade actual. 

Nada mais agr.a.davel poderíamos fazer ao d&.. 
monio do que .pactuar de qualque,· maneira coni 

este pretenso christiani-smo. E' elle um dos gre.n. 
des e intelligentes meios de que usa o inimigo 

de Christo para conseguir seu fim: impedir « 
diffusão do reina.do de Christo, e a salvação de 

muitas almas. Para elle pouco differe obte.:' seu 
fim por uma pe-rseguiçfto violenta, ou inoculan. 

- -·~o ó' vizlus dô"Mai1rerénÓs~o ';;àta:1niàit que CS• 

·tiola as consciencias. Este ultimo meio até lho 
!Parece preferível por ser mais efficaz. 

Acce1ta.mos FEITIO de ternos, trajes cte 
e tailleur. 

PREÇOS SE!\f CONCURRENCIA 

Em 15 de marça des.te anno, 
por um motivo futil manifestou
se uma gréve geral. Os patrões 
responderam fechando as usinas; 
a questão foi submettida ao go
verno de Madras, que encarregou 
ás auctoridades Iocaes de estu
dai-as. Foi solicitado o concurso· 
do Pe. Fernandes, que conseguiu 
chegar a uma solução equttativa 
e capaz de harmonizar todos os 
interesses. 

para homens no dia 21 de maio, CASIMIRAS BRINS E'.\. 
tendo havido em prepara.cão ri.a · , ·, LINHOS 

Grande sortimento de cas.!miras nacionaes 
estrangeiras, 

Rua Benjamin Constantt, 159-161 
'l'ELEPHO~: 2•6!1'1. 

_ _._ ------· --

mesma um triduo de pregações C Alb 
:!~.Revmo. Pe. Vigario da Paro-! as.a . ert· o 

Dentre os 200 homens que com- • 

pareceram . á Mlssa Eucharlstica, LARGO s. BENTO N.º 10 
15 delles mgressaram ás fileiras Phone 2-2336 . 
.~ C.cmg.z:~gação! • f ,._ º ,, X,.A .U l!! q:, 

B..UA FREI GA:$.J'4R · N,• 31 
Phone· 'l•sno-

ê,~.«._ .. a! Q lt 



·::,ojecto do Codigo Penal 

· ·Noticia-se {!uc a revisão do 
'·:·:~jecto do novo, Codigo }'enal 

. verá estai; conc1tuda. nes,a se-
, -,·na. 
· ';,.5 ultimas innevações, apre-
. ;":ntada:; pelo juiz Nelson, ,Hun-

,.,;,i, não foram de mo,e" a 
,'. ;:~t;dar os meios jurídicos r;ar;io-

.:. ~leS. . 
uma. dessas inno';ações cons1s-

., _ ·rn. faculdade dada uo jl:iz, de 
:-o:;er diminuir, de um terço abai
··<i do miniroo, a pena commma: 

·, ,:1 ao homicídio, quando este _e 
.... ,ticado sob o domínio da pai
; ,o ou d.:. emoção justificada pe
; ,:; circumstancias ou quando 0 

. rim!norn agir por motivos . de 
,,articular valor moral ou soci~l. 
,._ outra innovac;ão diz respeito as 
·. ;~ões con;oraes, e consiste no 
" 8 so da~ lesõc~ corporaes serem 
,.2ciorocas ou se tiver havido pro
·.·oc~cão por parte d,, victima só 
.i~rá. · applicada a pena de multa. 

o projecto do novo Codigo Pe
··' u.l dá ao juiz, em alguns casos, 
:: faculdade de applicar a chama
···a pena de parallelas ou commi
r:r,.das alternativamente, de modo 
:1ue possa ser adoptada uma ou 
r.·.:tra conforme a maior ou me
Y:C·r gravidade de cada caso. Em 
_. ':a uns casos pôde o magistrado 
,J:nentc applicar a pena de mui
·,,,, deixando de lado a pena de 
,,risfco ou de reclusão, isto con
·~·orme a maior ou menor gravi
'\.<LtC do caso. 

o projecto, ainda segundo se 
:,:,Jt-icia, estabelece tambcm a dif
ú: rcnca entre" a pena de reclusão 
L a p1:na de prisão. A pena de 
:··.-::,t.;;~J é uma pena simples de 
... ,. t,fo sem trabalho, applicada 
· .·.,o juiz, de accordo com o cri
·""' e o ca:·actcr do eriminoso. A 
· ,;·1;~, d-; vri:o,w é a pena compos
',;,: i:cna de prisfw com trabalhos 
0:orç;;,dos. 

Governo do Estado 

O sr. Interventor Federal no 
:~s·:2.do regressou segunda-feira de 
Cc1mpos de Jordão, por via aerea, 
cl:c:.;an,lo ás 12 horas a e,;,a Ca
~"'lital. 

No dia seguinte o sr. Inter-
1. cntor Federal seguiu á noite em 
: rem especial, para Araraquara, 
'.'.ssistindo alli a varias solemni
:'ades e p'roseguindo viagem para 
,'IirasoJ, onde assistiu o inicio das 
::brns de prolongamento da es
',rad,1, de ferro araraquarense para 
::c:a ligação a Porto Taboado. 

o chefe <lo governo regressou 
~, esta Capital dia 30. 

}~xpu]são de extrangeiros 

Foi assignado ,um decreto dis
:oondo sobre os casos de expulsão 
:- e: l_:xtran~eiros cm que se es:a
:.ê2Jt'l'e os casos cm que o pre
tidcntc da Republica, apesar de 
restricções da legislação anterior, 
noderá decretal-a, se julgar que 
,~ e:,trangciro manifestou por 

, Jcnsamento ou acto menosprezo 
~-º Brasil ou a suas instituições. 

A visita do Gal. Estigar

ribia ao Brasil 

o general José Félix Estigarri
Lia. presidente eleito do Para
g1;ay, que chegara por avião ao 
5rasil, l'la semana atrazada, sen
o.o objecto de numerosas 11ome
nagens por parte das autoridades 
;;o Rio de Janeiro, partiu dia 25 
nara Buenos Aires, por via aerea. 
~;a vespera foi-lhe offerecido um 
banquete no Itamaraty, ao qual 
compareceram as altas autorida
des. Falaram offerecendo o ban-

t'lao f'auio, 2 de Julho de 19:39 
-~ 

1 

"""~~ 
quetc o Ministro Oswaldo Ara-{ , B R A s I L 
nha, e agradecendo o gene~'al Es-
tigarribia, tendo ambos feito re-
saltar a amizade existente entre 

num almoço na Casa Branca. 
No dL1 seguinte; o gene

ral Góes Monteiro foi por via ae
rea o.o campo de Langley assistir 
a uma demonstração especial de 
aviaçiio americana. Scg·uiu-se um 
banquete e vidta a Port Monroe. 
No <li,L 21 vicilou Williams
burg, cidade restaurada no estilo 
colonial e seguiu de avião para 
Barksdale, onde assistiu á nova 
qemonstraçfw de aviação. 

o Brasil e o Paraguay. No mes-1 gur,ssú, que deve'.·á ser em breve I lWarathona lntellectual 
mo dia foi assignado o accordo entregue ao serviço da esquadra. 

de intcrcambio ferroviarin, cultu-' 1 · · , , · 
ral e cconomico brasileiro-para- • Voltou para a Guanabara, no Rcalrnou-sc clm 30._ no '1 hcaho 

dia 30, a esquadra que estava cm , João Caetano, no Rio de ,Jane1-
manobras na llha Gr,rnilc, sob ro, a rnlemnidade da entrega dos 
o commando elo :J.imirantc Mario premios aos alumnos classificados 
SampaiQ, na "marathona inteHectual ". rea

rwayo. 

Machado de Assis 

Realizaram-se no Rio de Ja- ~ O gove1:110 offcrccxu_ ao cxcr
neiro, nesta capital e cm multas c~to ~rgentmo dois _av1ocs '.' i\Iu
outras cidades, numerosas ceri-, mz-9 , e!(.: fabncaçao nacional, 
monias cm commemoração do 

I 
q~e de~erao chegar a Buenos 

centenario do nascimento de Ma- Aire~ dia 9, levantando vôo cl,1 
chado de Assis. Capital Federal dia 8. 

li?.ad,i JX:lo Departamen.to Nacio
nal ele Educação, Pntrc os estu
dantes de cursos sccunclarios de 
todo o pai?.. tendo falado o mi
nistro da Ec!ucaçi\o, 

No dia 25 <liri;;il!-êc por via 
aere;i ao =mpo Randolf, nas 
nroxmidad~s de S. Antonio. (Tc
~as), maior campo de aviação do 
exercito americano. No dia seguin
te visitou o forte s~m, em Hous
ton (Texas), e em seguida, partiu 
de a \·ião J)ara o forte Blis$ (Te-

e t - d te· • O Club Militar realiwu dia -------=-- xas) onclc pas:sott e,,1 revista 8 Noticias 
.oncen raçao e esco lfOS 26 um~, se,ssa-o ·solemn(', em que (J 

O 
B 

1
• a_ Sl º l 27 " , : uma. divi,,:lo de c,.tv3llaria. A ' 

commemorou · o nnnh'crsario de ---------- 1 <!o correntp visitou a Granel Co-
sua fundação e foi ·empossada. a j >'ºn (Arizona) " ('111 .seguida foi 
nova directoria presidida pelo 1. CARTA - As alumnas da ao camp,o <1,,_ N,fach (Ca'.if.01:nla). 
general Meira Vasconceilos. Escol .. de Meninas de Cha- No dia 28 v1s1co:1 Kroola.,,, on-

. Jatenango, em São ·Salvador, cn- «e il1sw·(·cionou a frota c.meri-
• O Ministro ela Guerra lnau- 'j viaram uma saudação pan-amc- co na. Loi:o depois p:utiu <Jc 
gurou dia 26 o Deposito de Re- rira nista :!.os estudantes america- 1 :l\'iii.o pa rn S. Francisco onde a 
productores, na estação de Avel- nos, commemorando O dia das 29 e 30 <lo corrente ,·is,tou a 
lar, tendo depois assistido tam- Americas. Exposiçf,o. 
bem á inauguração da ponte so- Hontem fez um vôo sobre o 

Encerrou-se a concentração 
de escoteiros realizada no Rio de 
Janeiro, após nmnerosa~ visitas 
naquella Capital e em Petropolis. 
No encerramento falou o tenente 
Hugo Bethem, director da União 
dos Escoteiros do ' Brasil, tendo 
comparecido diversas autoridades 
milita1'es. As delegações dos va
rios Estados já regressaram. bre o rio Palmital, regressando 2 JTAPERUNA - A cidade parque nacional de Yellowstone. 

l no mesmo dia para o Rio de Ja- • fluminense prepara grandes Hoje visitará o parque. Amanhã 

1 
neiro. manifestações para commemorar deverá seguir para Louisville Políticos em viagem 

o centenario de sua fundaçüo. (Kentuky). No dia 4 de Julho vi-
l • Embarcou dia 30 para Bue- sitará as usinas Forcl, de Detroit. 

• Desembarcou em Santos, no nos Aires ª Missão Militar che- 3.' ADMINISTRATIVOS - Fo- Visitará o Arsenal ele Watertown 
elia 23, o dr. Cesar Charlone, vice- fiada pelo general Melra de ram nomeados pelo presl- (Massachussets), 
presidente e ministro da Fazen- Vasconcellos, incumbida de re- dente da Republica os membros! A 6 de Julho o general deixará 
da do Urug·uay, que 'após breve presentar O Brasil por occasmo dos departamentos administrati- i Detroit, dPpois ele visitar o arse-

·t 1 · dos festejos commemorativos do 1 estadia nesta Capl a segmu para dia 9 de Ju1ho. vos de quasi todos os Estados da , na! ele Waterton com destino a 
Poços de Ca1das. União. J Boston. No dia seguinte voltará a 

Após a estação de repouso que • Foi assignado um d , t f' 1 i Washington, afim de tomàr parte 
vae fazer naquella estancia, o es- xando em 

30 
dias 

O 
ecie O 1• 4 3. 012 - Tal foi· o numcl'o.J n ~ jnntcir off<':·ceido neto .-;r. Sum-

tadista uruguayo visitará Bello t ito . . . pr~zo de 1 • ele candidatos que se insere- ner Welles. A 8 de J'iilho assistirá 
· t · t· - R' d rans para miciar a viagem, , . 

Honzon e e assis ira no 10 e aos ofüciaes do exercito afastados 1· veram para o concurso d~ _Ins- ao almo~o offernc1~0 pelo sr. 
Janeiro, a sessão de encerramento d f' ·t·· t d . _ tituto de Reseguros a se m1cmr Johnson, sub-secreta.no da Guer-
da Conferencia das alfandegas de e mi ivamen e as guarmçoes ' ' . r 

- 1 hoje no Rio de Janeiro, a. 
Paizes .sul-americanos. em que serviam. 

No dia 10 de Julho o General 

• Embarcou para Portugal, t - 1 M'J't d "' t p - t o t 
e Seguiu para Lindoya, em il 5. FLAGELLAD_ OS - Foi abér- Góes Monteiro visitai·á a Escola 
companhia de sua fami1ia, 0 ge- to um credl ·o e_specm pa_ra , 1 1 m· e vv cs; om ·. s qua ro 

acompanhado de sua esposa, a d d' · t - d 
.. neral Silva Juiiio·•, commandante socco_rrer as populaç_oes e varias ias segmn es serao consagra os bordo do "General Artigas", o sr. ' · · 
da primeira região militar. l localldades do Nordeste, flagel- a visita a Nova York e a Exposi-

Plinio Salgado, antigo- chefe da !adas pela secca. çáo Intemacional. 
Acção Integralista, que se encon- A • 5 de J Jh ' J t· Notas economicas e 1

· · u O O genera par 1-
trava ha dias no Rio de Janeiro. l 6 LOBATO _ Nas sondagens rá de aviij.o de Nova York para 

commerciaes • feitas em Lobato foi en- Miami e no dia seguinte com des-
• Chegou ao Rio de Janeiro o . 1 contracto novo lençol de areuito tino ao Panamá. Dessa republica 
novo embaixador do Chile junto 1 1 productor de pctroleo, que se jui- o genrral Góes Monteiro rcgressa-
aq nosso governo, sr. Mariano I Inaugurou-se hontem, no Rio I ga mais extenso que o primeiro. rá ao Ern:;il. 
Fontecila, acompanhado da sua 

de Janeiro, ,:;. 8.• Exposição Na-1 esposa e filho. Ouvido pela im
cional de Animaes e Productos i 7 PROJECTO - O presidente .prensa fez rcsaltar os laços de . • 
Derivados, com numerosas repre- 1 da Republica enviou ao Cem-

As negociações anglo-
pensamento e de cultura que unem , 
0 Chile ao Brasil. i;entações dos Estados, animaes j selho do Commercio Exterior o 

importados pelo Governo, e ai- 1 projecto de construcção de um 
franco- russas 

e O sr. Manoel Ribas, interven
tor no Paraná, encontra-se ainda 
no Rio de Janeiro, tendo sido de
signado pelo governo para subs
tituil-o cm seus empedimentos o 
sr. João de Oliveira Franco. 

• Regressou dia 26 para o Rio 
de Jat\eil·o o sr. ministro ela Agri
cultura, que · estivera alguns dia::. 

guns exemplares exoticos. 1 "Metropolitano" no Rio de Ja- i 
l neiro, que lhe fôra encaminhado j Continuam sem resultado a5 ne-

• Os consulados têm communi- '1 pelo ministro da Viação. ! gociações an~lo-fnrnco--ru~sas, pa-
cado ao Itamaraty que a expor- i m n. c.Jnclusao ele uma tnplicc al-
tação de laranjas brasileiras tem 1

1

8 GAL.'\ - Deverá licenciar-1 liança. 
sido muito prejudicada pelo des- • se dentro ele alguns dias o I Toda~ as propos~as ingle2as ío
cuido na exportação, cheganelo ao 

I 
interventor federal no Estado do• ram ate ag~ra reJcitadas pe'.os so

seu elestino fructas verdes ou es- Rio, que seguirá para a Europa vlets, noticiando-se que afm~I o 
tragadas. depois de seu casamento. governo de Londres resolveu ceder 

-----=----------- ----
em sua propriedade agrícola de : ·u 
Pirassununga. j 

• Pio via aerea chegou ao Rio iJ 

no ponto de discordia, que é a 
garantia aos paizes balticos. Estes 
paizes seriam garantidos por meio 
de um accordo secreto. 

affirmando -estes terem abati<.l() 
cerca de 100 aviões. 

4 EXITO - Os círculos intc• 
• ressados affirmam ter sido 

coroado do maior exito a confc• 
rencia entre os commandos fran
cez e inglez das forças, do Ex
tremo Oriente, reà:Jisada em Sin ... 
gapura. 

5 COLONIAL - o Ministro 
• da propaganàa ·do "Reich'' 

falou novamente ;sobre a questão 
colonial, atacando rudemente a 
Inglaterra e .ridicularizando seus 
governante;;. · 

6. TERREMOTO ~ Verificou.,'. 
se violento terrcmot.o no· 

Pcrú, attingindo principalmente 
duas localidades do Departamento \ 
de Cuzco, :habilado.s principal• 
nH,n te 110r indigenas, 

7 ADIADOS - A concJusãd . 
ele accordos commerciacs 

hispa no.gcrmani<:os foi adiada, 
até que os dois governos possam 
conhecer a quantidade e qualida
de dos productos hespanhoes exJ 
porta.veis. Para esse fim o Sr, 
Halmut Wolthat. perito economi .. 
co do "Reich," inpecciona a Hcs-.' 
panha. 

8 CIANO - Falleceu o Condo 
• Clano, pae do ministro do 

Exterior da Italia e activo eot .. · 
laborado1• de Mussolini, 

9 ESTI<.tAR,RIBIA - U gene.' 
• ral Estigarribia, presidente 

eleito elo Paraguay, foi objecto de 
numerosas homenagens na Argen
tina, quando em viagem para sua. 
patria. 

10 FORTIFICAÇAO - Em 
• virtude ela assignatura do 

accordo franco-turco, Alexandret .. 
ta será transformada em podero .. 
sa base mll!tar. 

INTERD1C1'A AOS PO 
LONEZES DA ALLEMA-
NHA A PEREGRINAÇÃO 

A' CZEST0CHOWA 

Cz,,stochowa é um santuarlcf 
dedicado á Virgem, e que, cons
tniido em ,ponto elevado, serv:u 
ac baluarte aos polonezes para 
a resisl cncia; con't1\a. os pagão_s-
l'll8SOS, allemães e ,mahomcta .. 
rios. 

No seu duplo aHpccto de tf'm• 
plo de Nossa. Senhora e guarda 
r':i Polonia, 'a Czestochowa ot

\ r.:illi,i annualmentc milhares úe 
p,,regrinos da Polonia e do -ex. 
tra ngeiro. 

E&te anno; em que novamq1\tf'! 
,, Polonia é ameaçadR por for
çan pagf1s visando' a fé e ,a. in• 
Jepr,ncle1wia de seus h::tbitantcs, 
a pct·cgrinação traz a cvocuçào 
historica daqucllcs que, tendo 
orado ·aos .pés da Virgem, s:t.
hiam depois .e. luctar pela Fé e 
pela Patria. ' 

Por essa razão espera-se gro1;
de afflucneia de peregrinos de 
todo o mundo. 

N:1 Allema,nha, porém. os po
lonc·zPs habitantes da Sil~sia e 
d// outra-s rC'giões fornm imn,,
ddos de assistir ás sol0mnid,1-

de Janeiro, dia 27, o sr, Miguel 
Tostes, secretario do interior do 
Rio 'Grande do Sul. afim de tra
tar ele varios assumptos relacio
nados com a administração (lo 
Estado. 

des, tendo as autoridad('s ":1<1-

do '\. l 11 •1 d n. zts" allcgaclo' "difficulcl1des ca,.,,
biaes" como motivo da iuterd1c
c;ão. 

Noticias militares 

Deverão ser lançados ao mar 
ainda este anno os navios minei
ros Camocim, Caravellas e Ca
mapuan, construidos nos Arse
naes da Marinha, E·XTE 

R(~conhecem, assiln, a imp Jt" .. 

JRLANDEZ - Continuam a tnncia e o slgnífic·ctdo da pne
se verificar na Inglaterra grin.tçáo, e que a .pujança 11 0 

ntm~erosos attentados e actos de catholicismo e ,a. tradiçfto < ,1-
terrorismo provocados por mem- 'lholica da Polonia são os pon
bros do Exercito Republicano Ir- tos de apoio que ,a. sustentam 
Jande3. contra os neo-po.gãos do sr. 

2 ETHIOPJA - A Ethiopia Já 
• custou à Italia 45 bilhões 

Hitler. 

~ FRACOS e ,. 
º • Em Fevereiro os estaleiros m- Beatificação ços das fortificações allemiis nas de liras. ou seja 4 vezes o valor 

:~ ANEMICOS p-JezeR farão entrega dos contra- fronteiras franceza e poloneza, e do exercício financeiro de todo o PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 

~·1ERCEARIA AVENIDA. 

1 TOMEM torpedeiros Javary e Jumema. Domingo passado realizou-se a a infiltração da tropas em Dant- reino, segundo declarou o minis-
l Tres navios da mesma categoria. cerimonia da beatificação de Jus- zig. Esses meios julg·am que o tro das finanças. duque Di Re-
·j '\ VINHO cm construcção nos estaleiros da. tino de Jacobis, em presença elo Senado da Cidade Livre procla- val. na Camara dos Fascios e Cor-
! CREOSOTAOO Ilha das Flores, deverão ficar sacro Collegio. 1 mará a annexação, sendo imme- poraçâo. i promptos no anno proxi:no. Depois de .se dirigir para a Ba-1 dia.tamente acccita. As forças 

I 
f LI XI R 

·i dc;J~~!:a Silva . ~ Foi preparado para experien- ~~i:at:l~a ·~ãoaf~d~: ~:ne·:.;td~~ ;.~
1
~~~::: -~n:~1~~~,-,,açãc~~~~~1;,~= 

1
13· ~:~::~!~5~s~;~~~~:::ª:~ NO G UDEE IR A 

l GRANDE TONICO 
I 

eia de machinas o monitor Para-1 rel!quias do beatificado, emquan- <l'I, disso resultando a guena ., 11 • fronteira entre tropas Mongo!i· 1 
~;;======~~==:=================~ to se realizava a solemne recita- tre O Reich e a Polonla, qua ar- co-soviet!cas e mppo-mandchus, . 

~- 1 ção da bençam eucharistlca, Sua rastará a Inglaterra e a F,·,inça. i!_lll!ClllllllllllllClllllllllllllllllllllllllllClllllllllllllClllllllurlllnllllllllllllElllllllllllllUlllllllUllllllllllllllllllllllllu11111~ 

• ! ~:.::~:::::t!?!E:.~~F~~t~::~!~~. . . ~~ti:'~' t::~~: :,:~!~:":~; ~i .. ~
1::0 E:::::r :~:::~ "=i==: Alfaiataria li Espera n ç a 1/ =~=-~:_:'. 

Biscoutos A ·questão de Dantzig ----------- TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras -

E,/ MP O R J O MONTE N· E1G R O A Missão Militar brasileira, che- Ê eleg·antemente executados,, sob medida em 3 
- ~ Nenhum Incidente particular- ã ã 

RUA AUGUSTA. 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 . 1 fiada pelo General Góes Monteiro, = l ~ d = 

TOME Sô 

1\V, URlG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - tF.m frente á Ii:reja 
Jmmaculatla Conceição) - PHONE 7-5453 

distribuirlores ela 

~:::e :fi:asv:e!e 1:'e~:i:~~o:~:I~n~~ ~~;!~~!;~~~;: s~~ ~~:::t~º~eE;~~~~~ ~ 10 PRESTAÇÕES s*em a teraçao e 11reço 1 
germano-po oneza em , rosas manifestacõcs, e feito nnutas = =· 
Dant.zig·. I = ::,,. 

Entretanto. os ineios políticos visitas. · 1§ R l e I ,. 156 Phone 4 7034 i 
mostram-se multo pessimistas com No clia 22 p.p. os visitantes bra-, ~ • ( a OflSQ aÇaO, ~ • g, 

k!ANTEIGA "BANDEIRAJ\TTE" 
; i (A nata das manteigas) 

i;,;:j =========---::==========-· 
as noticias sobre preparativos pa- sileiros visitaram o tumulo do Sol-,§ __________ S. PAULO ~! 
ra a annexação da Cidade Livre dado Desconhecido e Fort Myer. ~ · ê 
ao Rei.eh, consistentes em refor- No mesmo dia tomaram uarte f111111111111c2111111111111cm1111111111tm1111111111a1111111111111J111111111111t1111111111111cim1m11111tllllllllllllltllllllllllUICllUDJ 
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· ~ ii·o g,r a v a d,a,s nn), 'Sl..-111 o Papa é o successor de s;· , .O ., tp A p A , de Deus. Rezemos pelo s,. Padi: --~ 
Pedro, na cathedra de Roma, o l: • principalmente agora que fal.:, .,/ pc,.rc, s,emprc, 

num I il fll : ·~\ :. 

Pdtnç-Bobl .. j !". 

vigalio de Jesus Chrlsto na ter- r· alllvel, a: sua ualavra- é .-ve:rda• até a consU™""º"ão '· ,. _ _. .,;;;;;,;...» necessi~ do au."1±1.io divino, i,'~ '': 
ra e o chefe vlsivel da Igreja. . ........,,.,,,_ · . · ""'°:': ~......,.:'º · o mundo atravessa um perio,.•·.~ 

Jesus Chi-isto determinou a S. de· portanto càbe ao Papa e ªº! pas~ de lucta, de desavencas poL, :~ 
]?edr'o e a seus successores uma Pouco antes aa sua morte, J-é~ tores da IgreJa a ~ificaçao da.-. cas. Agora mais do que zmuc:,, 
toda espéüíal missão - a de pas- sus Christo diz e 0rdena ª Pe,.. ~· porqll: '1 . ~11~-~~ e> Santo Padre n~ita dé i;;.r,. 
tor universal da Igreja. :Oiz Ei.- dro: "Apascenta meus cardei- o~ me1_?S ou m!}',lf,;\í dir~w dé san~. cm, sacrifici.oo,. 
!e, um dia, a s. Pedro:·:·:,,Bem- ros; apascenta as minhas ove- t1ficaçao. ., Elle .nos chama. :r;iara ~ luct::; 

Pbou•, .,;.a,;s; ~ jl-6401 · á;venturado és, Sim!io, filho ~e lhos." Recebeu por conseguinte Em resuma,, _0;-'.;::mntú J?ar#e_ ê pe~ a"XIOSS!I:, ~-ão, ;pout é:i. 
_J,iilllliilÍIIIWllll•llil•ililNM-•lllll!!!!l!il!ll•-----------•11-.. 1 Jonils'. ,porque ají.o íor~ a. ~~-~-- toda a autoridade de ensinar to- o- do~tox e ?llEl>fil'e. da. w.:!l!dad:e VISr causa. ~~~ que.e:: -·a pa:n.,_,-J 

c=:=:::::::::::::::mí::::=:::::::::::::::=:::;;::::::=========;· ;:;:::::;::::::- ne e () sangue 'que te revelaràm, dás as ovelhas de seu rebanho: ta; e o pàe do ~~rdocio,, di::&s cipaç_~ :~ leigos. no a"-=';;Q'C-•':··! 
... · , , fieis, apostolas e seus succes.so- .,.~-·- .. ·,,;;,,, ·"·•= ·1 " ,'/ , · · 1"-""' ·~- .• , ' . mas· meu Pai, que e:stá no ceu. '-":~ e ·o J ..-. ~ a n:!B!~. ::/· Wra-e.rchfco;.. ,éill: Igreja. .1\.. tmr-~·:::.; 

'M·ar1·anat·· _ºb1i·eg_.º_-e~-euf·eqdu.1~a· ttetdéifs_1·cPaerder1·º'aemsº1··- 1·es. Exerce, portanto, .s~m duvi~ Todo .o rn:ttnéf~ ~lreo e,?tlÍ,._ ,-ê di~ .. Ili ironia. immemli'.t, e ,-~;J 
'""" da alguma, toda a júrisdicçoo, sob a. ãepen~~ .... ·do ~!~ ~· ,!'.J~?..M,;.' ·-~ :infailae1, poii,; C'l:ri1,. 0 ,'. 

. . nha .. IgreJa, e as portas do in- autoridade como pasto1:, supremo ca, de 360 ~ ~ .. f1:e1~. to- ;ra::ta·ometf.ew.!: "'esliall1ei air.-.nvrI;:..J 
.. · · · · fern;; não ., . prt}valecerfio contra do rebanho de toda à, Jgreja. dos ~ ~ueixam).~. ~l!Já~~ ':I·. to ~ ~ co~a- 4'.ios ":oi 

Je~,eracão ias Conureeatoes 
Pasclioas r~lizadas na Igreja de;J,ão· · Gonçalo' 

ella; eu -~ darei as achaves do -O Papa év'igario-dc J.ei!ü:s C!jt<is- ºPf;rar10, o ~~~.._,u>, -~ ~- ç~::'" ·'"-As ~ da, ~.J.'a,:,:;:;, 
rnino do·· tiéu, .tudo O que .Jigárés· to na terra, portanto, a .elle com- tal!sta, os . ~~s, ~~-· ~. Qu~. ~~ preva~o conti;:m/-e,:c,,.:' 
sob1'e a Wrra será iigadó:·no céu pete a ple~a autoridadei de go,. m.--cm<l.\~traba,4f~ .'~!l,' ·s. :P~~~t,.,.·. ÔUQJHl~S à.· l$Ulll, .~oz patn. 

:Realizaram-se eate nnno na :Phia. ela Pascoa elo1! :'1\r.!ltarps, ná: e tudo o· que desligares sobre a vemar, ensinar e santificar ª 'Govm:nar 360 -~~ de iv,~:sl ·fenda.mios a ~- :ri:ODtr.a. o;.; L, ... · 
'.fg~ej,:i. de s, Gonçal? as seg;ii;1- cidad~ de Pinde.mo!].haniai)a: te11:a será desligado no céu". : Igreja Universal. Elle e O ~-~~- -~lt!._:tmlos~~ catholi-, :'.~ u• ~dade~ N(l)_.;.nm:ne.'.,~-
tL" pascoas: dos Guardas Ci- Finalmente o n. 88 ·tiaz uin . Symbolo da autoi:idade e do O Papa continúa a governar tocods~_,6'U11:·-:d:aôltl1à 1J;!f-_-·J!./~m e~~- to~ ~ ,t'ltito e. ~ó'i o (?c•;:c''": 
'l·is, dos :Motof!_,sta,:i. dos· Ferro- bello clichê de S.S. P1o XII· ,.i- governo são as ch!i:ves; o poder com os seus tres I>Q<ieres: Ieg!s- .""' as res,.. .,,...s,...~içoi:,s.e -m.:. modisütU pms, '.i?r,.pa. ;f l ·,,. , 
.viarlos, dos :Funccionarios da :t<ado de um desenho de um co11- de llgar e desligar é o caracter !ativo, judiciario, penal ou coer- -forl.tmios. >;;:::;:,/:::· ·:::::::. .._.•. ~ndo-~ -ái. :CÇãQ a OJV,,Q.,.,•; 
Ligh't, dos Fur.cc:ona'!'ios d(I. Te· gregado ma1fano de Pind9:n:i?·~:: :de magistratura e portas,._do in- cjtívo, Os nposfulos sempre exer- Qual ~rá se,1~_0:_,.~ver dos_I.~ A Igreji ce~ ti.o pr,;:;;,.;:,1 
~ephônlca, dos pJq;ú.~rn>s Eng:r;i.- l)if!,angaba. . : ,_ ...... ; ferno são as potencias in,f~rna:es, ceram esses poderes. S. Paulo gos para com Q:,.~:~·~dre?, 10 óitl- mo dia 29 a. :festa do $3.ln.·u.r ,.' 
;s,:a:.es e dos Pe•:iamos Vcnaeçlo- . ,;.E' <1,e1oe10 da F{;J,~raç~o q11e heresias, etc .... Todo esse po- louva aos Coríntpians porque es-, to de veneração qu~ lhe é devf-. :-i>ôntifice. .&$soc!emo-m:is ('h<,r~·t 
g-es de Jornaes. ~~as _:{s Con,gregaçõell-::~mand~m.:: :cier se deu, sem restricçáo; a s. tes cumprem os. seus preceitos; do co~o repres~llte de e~ preces fervorosas-,!?. essa. demo,::;L; 

Em tüdas houve mut<:.a.···:r.re- ,,f~l.' nó quadi"o ·f:?t~ re~~:<1:~~.:;'.;_<1e· Pedr6; e·, por conseguinte, aos entrega a Satanas _ Hímenes e to. E ~ Chl'i&~ qu~ v_eneramQS tração de amor lio Sbbcmno· Pmº" 
quencia, ·-e muita3 primeiras P.:\o X~+ e o collqqu1:m.:: na·:,;s\;\~ seus succ~sores, porque isso tu- Alexandre, porque sao culpados . ni,; pessoa do Pa:pa,._ Amemos, pois:;· .-tifice e canwmos com.. . th . , .. 
e unhõ Só d '

~_'!j,_,j.e. rt:'ste mesmc n .. _:s .. ~ .. : da C.1:1'~.:- :do é necessario para m<>nter a de blasphe1pia. De S. Paulo são, :veneremos, honré:inos, obedeça- mo O hymno d elo"'· cn us,;;:::· omm . es, na pascQ.~. os i ,__ t "' ..J.. · .. · · e ., ... m, que- " , 
Gua.rclas Civis •ho11ve 50 pt''Ini'cl- ··cu ar Boletim t,raz utt;a ;p,,o o·- tmidade, con.sistencia e perpetui- ainda, e,,..,.s palavras, dirigidas mos ao S. Padre como si fosse todo o universo christlio . . ,;. -·, 
1'as Communhões· é 25 a:evo.Jida- glraph~. da Padscopa raalh1~ad~ :p,s'· dade da Igreja até á consumação· aos Corinthians: "Porquanto eu a proplrtio Chrísm. !:-"atiquemos ~ tua· o trfumpho eterno do ~t~!.(-=i 
f;Ões de casamento. , o~_ma1·1ano~ a -~~~~- 1~. e · dos seculos. vos escrevo estas co.usas, estan- se cu.º tornandll.:.o conhecido, licismo: Chrlstus v:inctt C'J.n1,~.ti::,: 

Joao BapHsta ne)lta :C-P,p1;.al. Jesus Christo disse•lhe mais: do mais longe de vos, de modo obedecido e amado. anot c1u· • . ',. '· 
Est.a.,i quatro C_l_rculares Bole- e· d h hi - re.,.~ , "lSvUS lll'lper.a,; •. ;_~EUNI.AO DA· FEDERAÇ.iiO "Eu, porém, roguei por ti pam qu , quan o eu c egar a , nao Amemos o Papa .com os noo.sos Bibliographia~ 

NA OUBIA 
tins já foram ma:i:ld,a,das ás Con- que não desfal!eça a tua fé; e tu, tenha de castigar, segundo o po- actos. Estejamos sempre prom- Doutrina Catholl~ _ :SO ,. ... 
gregações do interior. por teu turno, confirma teus ir- der a mim confiado por Deus, pa- :ptos .a cooperar no apostolado in- r 1 o lffil .. , · 

Quanto ás Congregações da mãos". como confirmará s. Pe- ra edificar e não destruir." o dicado por Elle. ObedeQAmoo de ge -: · volumeº . , 
Hoje, .ás 16 horas, a:ealizar.se- Capital, os respc,ctivos Prn3°,len- dro seus irmãos si eUe mesmo soberano poder, de que está re- bôa vontade, porque um catholt~ Acçao C'a

t
boli~ -· -Mo~ Vtz, 

ã no Sal.ão da Curla a ~-e- tes devnm vir buscai· cstn ~ Cí1·- · vestido o S. Padre fo1· conferi· w·. - d Gonzaga de Motlra - 1. · VOl".é• F.ad • e\· s ~ = fôr fallivel em sua fé? Por isso, co nao po e deixar de ser uma me. 
i:niiio mensal da . eraçao ,. culares J1a, reunii,o da Curia. foi dada a s. Pedro e seus sue- do pelo mesmo Salvador. Tudo alma de bôa vontade, um a.man-
Congreg.ações. :Mai-lê.nas de Siio :desse domingo. cessores a plena autoridade de para manter a unidade e perpe- te de Jesus, confiante no poder p Cathecismo de Fex,severança-
:Paulo, iPª11ª 0, qual !foram c~o- Fóra. desse local elb,s n9.o se- ensinar, de ser chefe, pastor 'Ulll- iuidade da Igreja. Isto se deu a • S. Gaume - 4· volume. . 
.vida.do.~ d·3 .7,Dodo •ape~ial :t~: oa >n:ü.o ,e.ntreguoo ,a :iiingu.em. versa1 da Igreja. A sua fé é in- S. Pedro e pór consequencia aos -;:.J 
os srs. P.residentes, os . quaes, .. pontifices romanos seus successo- f 
:ror ,sua. vez, -estão :encarregados ,-------------------------------- res O proprio Christo d' 1 

:tE;;;~:~;:'.;:;;;.;, Notic· 1·as d11 lnter1·or 1.

1

;~:~~:·:::::.:::~:·~i 
.iSáO", .. ·sus, Congregados" e , _______________ u _______________ --l Senhor ensmou, quando .veio ao. 
''Plstlnctivo Maria;no" • • . mundo, ouvimos hoje do& labios 'J 

: E' ordem da Federação qae S Á O R O Q U E uma. R~maria ao Snntuario -ae 
1
. do Papa, que recebeu d'Elle di- [: 

·~ odas {l.S Congregações tanto da Nossa Senhora Monte Ser:-at em rectamente toda a autoridade de t · 
Capital .como do il:i;terio:- façam CONGREGAÇÃO l\IARIANA Santos. por via }1-f:yrir:i.k-S-a-ntos, I ensinar não só aos seus pasto- f 
iCnsa!os d-esfés .canticos. -A-Cifrigre,gação"~>a::rLa:na oow- res particulares, mas a todos os'. 
· · •d p · P.rec:edido mor ,-uiµ_ · tríduo rea- . . , · Nessa. ,reunião :to os os res1- ~- v_e um desconto d:e 75 ojo -na~ cordeiros, a todas as ovelhas .de'. 

t b th S (gra ,lizou-se -rio dia 21· ,p.p. a cle.i- . b h . i ,)en es irece eram · ezouro ~ ,pass·agens, o que vel1.1. favorec.cr seu re an o, pois 1~to é necessa-. çli.ó e e)osse da. nova Dfrectoc,)a. .. 
tis) i!)al'.'.i. dlstrlbuirem depois U<,s ' · wuito esta; l-1;llli~siit'm. demonstra- rio para manter a tmidade e per-
i;eus -congregados. para 1940 ela Congrpgação Mel- çij,_ o ele fé ele. :inoc;_ id-acii>" São1'Q- petu!dade da Igreja até o fim dos 

nana ''" S. Roqúe, fici:i,µdo i~-Foi dete:-minado pela Direr.to- . quenss. \ seculos. .. sim constiluid,2: .. .,_., .. · J 
l'Í:1. da Federação que esses tlw- .,_ 
zouros ,só sei·am distribuídos na Dire<'lor --· PU<lre 8ilvcst, 1·, A infallibilidade "' o dom es-

Mu,,o.rl. B E H E D O U R O pecial que Nosso Senhor deu ao 
1reuníão <la .Cu ria. · T'r<'>'i.Jen:,, "ntonió f':il:i';.io 1,::: l'ASCOA DOS IIOME~S seu representante. O Summo 

Thmbem nessa reunião se1':t0 N<'llo. · · 1 Pontífice é infallivel só quando 
ent!·egues a 'lodos os srs. P:·,\- Assisl•)t1lc, Jo,w Antonio Pela primelr:i. voz, realizou-se fala "ex-cathedra" ou seja co~ 
e,identes os ultimos numeros das M,lY-xdo. em Bebedouro a Pascoa dos Ho- mo pastor e chefe da Igreja Uni~· 
Ci:-cul(l.res Boletins. Estes mi- 1 _., Secretario _ José :Oi\·ino mens, proiÜbvida pela Congrega- versai. Fóra disso, nos dominios 
m"ros -sã.o o 85, o 86, o 87 ·e o <!a Silva. ção Mariana e Liga Cathollca da das sciencias humanas, por exem-
888. Ell('s traz('m uma bclla r,,_ l.º Thesoureiro ... Odilon Moa- localidade.·· ·. J~lo,está exposto a errar como to-
portagem photographica. e -ínti,. c~·r Laurcmciano. A cerimonia, realizada a 11 do dos os demais homens. A infal-
ressa.ntes contos religiosos. o M,.',itre >,oviços - Geralüo _mez p.p. na Matriz local, foi pre- libilidade não dispensa o 'traba-
rrnm!'ro 85 traz :photog-r1.phias Camargo Thebas. cedida por tres /dias de prega- lho e nem o emprego dos meios 
,,a Pascoa <los Militares realí- BiblioUiec.a.rio Benedicto ção. Receberam à Sagrada Eu- humanos para .conhecer a verda-

V 

z-ada em Caça:pa.va. 0 numc~o Almeid,1. Mo~:1.us. charistia mais de 700 pessoas. de, só pelo motivo de estar 'ba-
8G 'traz ,b 211R..s pliotogi·aphi:i.s da Consclli,;iros --- Eloy ele J,•sus, Durante u Santa Missa, um seada na assistencía promettida ~IODELO 5 R 312 

conc•cntrac;ão c1 0 . Botucatú, alem M,nio Judica, e Josó ele Mo- "côro" de 90 meninos cantou por Nosso Senhor Jesus Christo 
l !·,·.,··º. . sob a regencia ·. do ·maestro Pe- a S. Pedro e a seus successorcs. < e uma bellissima photogra.. · ~ 
phia da Pa.scoa dos Guarda~ Após a 1ioss(, houve uma fi':;- 'ctro Velezino, e. á hóra da Con- Quem ordena os sacerdotes? 
Civis ce Sào Paulo. 0 numr,:-o 'la intima entr,, os Congregaao~ sagração, a E.I.M. do Gymna-. Quem escolhe os Bispos? · Do S. 
87 traz dois hellos .. qua.cti·os ,sym. Marianos. sio local apresenLou armas ~ !.Padre vem todo o poder saccr-
boHcos mostrando Pio xr, quan- Christo Rei, ao som de march;:, dotai. São os -successo1·es de S. 
do simples sacerdote e a.lpinis- PASCOA nos l•'ERROV L\ RIOS batida, ressuscitando assim um.;.) Pedro que elegem os Bispos, ap-
ta, salva.ndo no P·incaro elo Hc- velha tradição brasileira. provam as suas eleições, deter-
sa um viandante que ia pér•,- Healizou-s,• Domingo, <lia 25, Após a cerimonia de entrega de minam sua jurisdicção, subditos e 
cen<'!o -1.,ob as ,a.valanches <1e IH:- (1. 1ia scoa dos f<'rroviarios, orga- diplomas aos neo - commungan- j as ovelhas que devem apascentar. 
ve; e depois <le Papa, apontan- nizada. pe!H. Congrega.çflo Ma:·ia- tes, houve uma bella fes\a na Foi. Christo que deu aos aposto-
óo para O Coração de J,,sus 0 na, si,ntlo muito concorrida. séde· da Congregação local, fa-i los esta missão: "Ide e ensinae 

Ondas longas de 545 a 1. 740 · K.C. 
(550 a 172 metros) 

., Corrente' alternada. 1 110 /220 voltil, , 

Stiperhetérodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel réiJtoclúç!io (::1 
som por a.Ito-fa.lante elétrodi.nâmico de 5 ". Grande aloancê 0 
seletfvidade em ondas longas. Sintonização automática. tral1·;~ i 
contll).ental para 4 est:tções, Belíssimo movei moderno de. Bnkllli:Co: 

de 3lx20x16 cms. · · · 

Pe~am demoustrações sem comprom_~Q peI<J: 
Phone: 4-4423 

mostrando ás Nações O caminho !ando então o sr. dr. Zacharias 

I 
todas as nações, baptizando-as 

d-a Salvação. RO:'tJARIA AO SA!\''l'UAHIO Bahia. As fedividades termina- em nome do Padre, do Filho e A M E R I e o 
F;sse mesmo num<:ro 87 trnz I ni-: :'tIO!,TF. SJ•;JtUA'.l' K\I ram á tarde (:0111 a procissiio de I do Espírito Santo. Ensinae-lhcs a ~ NICQ:CATT:d 

um:i. photogra-ph.ia da P,u,eoa SA).TOS "Corpus-Christi ., , que não sej observar todas as cousas que vos 
dos ferrovía.!'ios na Pa.rocllin. ,la. Organizada -pela c_ongregoc;:\o I realizava em Bebedouro já ha tenho mandado; estae certo que 18 - 1.0 Ramos de Azevedo 
l3arra Fundo, e cuti,a. ;:ihotogrn- Marrnn:t local -realrza-s0 hoJe, algum tempo. eu estarei comvosco todos os dias -----
:·===========-============================~--':--===i=======::;;:.,:-J. 

'.ADVOGADOS 
- Dr. Vicente Meflllo 
fraça da S6 N.0 S - 2,9 11,Dda? 

Sala 11 
DR. PAULO l\fORETZSOIIN 

DE CAST:BO 
R. da Quitanda, 139 - 2.0 andar 

1 ~hone 2-6769 s. PAULO 

·· Dr. Plínio Co.rrêa de 
Oliveira 

~wi, Qulnt1no Boeayuva N.0 54 •·º - Sala 323 ~ Tel. 2-7276, 

Dr. Mifüm d,e Souza 
Meirelles 

8.uà Qulntino Bo~yuva l'J.º 54 
g.o - 8a1a 319 --: Tel. 2-0035. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
jiua Benjanµn Copstant N •0 23 

'-º andar - sala 3S 
Phone: i-1986 

DR. FRANOISCô P. REIMAO 
BELLMEtSTEB 

,R. São Bento, 224 - 1.0 andar -
sf 3 • Phone ~~'7299 - S. PAULO 

DR. CARLOS !tORAES DE 
ANDRADE 

;Rua Benjamin Cons'tant, 23 -
J.o andar - sala. 38 - Phone 2-1986 

. . s~ f'~~-º ... 

- 1m 

~~ 
l'fJ.., 

~ 
i 

============· DR. CARLINO DE CASTRO 
ENGENHEIROS I Pelo curso de doutorado da Fa

culdade de Pharm. e Odont. de 
AMADOR CINTRA DO PRADO S. Paulo - Cirurgião Dentista 

E!ngenheiro Architecto diplomado em 1914 .- Ex-den-
Arcbl-téctura religiosa, collegios, t~stª do Lyce~ Coraçao de Jesus. 

res!dencio.s collectivas. Especialidades. P1vots, Coroas, 
Rua. Llix?to Badaró N.º 641 Pontes, Dentaduras , anatom!cas 

SAO PAULO e sem a,Lobacla palatma. - Con-
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 

Camar,:·o, Corrê:i, & Cl:i.. Ltda. 
Êmpreiteiros e Constructorei:;. 

Engenheiro a:esp. : Ma.rio Cala
sa.1i·s - Projcctos e constrücções 
• Concreto a:cmado - Escrip.: 
R, :Barão de Para.napiacaba, 61 
3,ó and.-Phon:e, 2-6279 - S, Paulo 

DENTISTAS 

19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 and?,r, ·s1 7-7 A,. Res.: Al. 
Barão de Piracicaba 499-S. Pl!,uio 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

Raios X - oiathemua - Clinica 
Dentaria em Geral. 

Rua Frederico Abranehes n. 467 
(provisoriamente) 

Telephone, 5-5471 

7 0AQUI1\I SEitltA DU. VICF;Il,TF; BALZANO 
Cirurgião-Dentista. Raios X . Cirurgia - Diatbermia 

Especialista em Dentaduras - VitaU.<'la.lie Pulpar 
:R. ;Ma.noel Dutra, 105 - Phon_ç, Rua ela Liberdade, 512 - Sobr. 

1-5969 - São Paulo ·· r,;\el~_t>l'lon_e 2-1346 - s. PAULO 

M E D I Có s '• 
1 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

DR. RENATO L. MORAES 

CLINICA GERAL 

CLINICA GE~AL 
Dr. Celestino Jlottrroul 

Res!dencla: Largo S. Paulo, 8 
i'éiephone: 2-2622 

Con.s.: R. Quintino Bocayuva, 38 
Das 3 ás 5 horas. 

,'.' 

MOLES TIAS DO ÀPPARELHO 

DIGESTIVO 

DR. l'rlARCOS VINICiél, 

MOREIRA 

Molestias das crianças 
Cons.: R. Libero Badaró, 488 

Das 2 :.s 4 horas 
Res.: Rua. Tamandaré n'.0 977 
Phone 7~_~28 _:_ S. PAULO 

ClRURGJA - Y:IAS URINAltIAS 

DR, :nuy 1>E AZEVEDO 
'.M;,;\RQUES 

Cirurgia - Viàis uri~_arias - Ondas 
curtas, - Cons. lt Quintino Bo
cayuva, 36-4. · anel. si 53-55-56 . 
Tel. 2-9566, das i4 ás 16 horas. 
Res. Te!. 7-5265 S. PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Molestias do App. Digestivo e Cirurgia, molest1as de senhoras, 

Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - n, 
Pred1o Itaquerê - Phone 2:2741 
Resfd.: Rua Alfredo Ellls N.0 301 

ano-rectaes. Hemorrhoides, fis
suras, etc. - R. Xavier Toledo, 

98, 4.0 andar -, Res. 5·3332. Phone 7-1268 

S. PAULO 
COI,.: das 10-11 e da.$ 14 á,a 17, 

. S,.lt'!l~.c,t~1. JQ•ll. . .. 

DR. VICENTE DE, Ol,IYEffiL 
Rt,\11.1:0$ 

Da clinica Ob.steklca :<lllo Pá,,. 
culdade - Clinica. Medica -
Hygiene Pre-Natal - Parto:, 
- Molesti3.? çle Senb.m:as __ · 
Cons.: Rua X(t~t d'e ~ple .. , 
do, 16-A, 3.º a. - pas l'.~ !:;-
15 horas Res;~ Avenld:.:, 
Tumalina, 90 - Te?. 7..V401 · 

. .; ':'li 

1-IOMEOPATHIJ .. : 
. DR, REZEN:óE FILHO_.--~~ 

Ex-Assistente do .'or~ Mnrtill:i:;.cj 
'Nobre· .:. 

Cons.: Rua Senador Feijó, f.'.>~ 
2. anelar - Phone 2-0830 · 

Uns 1-5 ás 18 horai, . 
Resitl.: Rua Castro Alv.cs, ;_::}'l\ 

l'hone 7-81.67 

PROFESSORE§~ 
PROF. JOAO TRIVINO MO:u:.:f.\ 
pela Univerridadc de s. Pwr,, 
Aulas particulares -de: Iv'father:; '.• 
tica, Physica-Chknica, H. N2.t·,~ 
ral, Musica e demais materias c:o. 
--- Curso Gymnasial _, ____ _ 
AVENIDA RANGEL PESTJ..;i .. ~ 
N,0 25~-Phoni:. ~-/.iM12...sL. Q,n\s "'tiÍ 



g)s incldehtes entm ing1ezes e ·· Este, no entanto, prosegnlu em 

Ja~ ;na Çhllm .. ,. oontlnuam seus ataques, diriglndo-oo contra 
smn :sdluçá~ · wenchow e Foochow, afim de do

~2~=·ri:1rwe ~ ·7~ 
= · rn . .: , .. ;,.. .1 · ,me ·*, : ; · · r Er -a 1 

:Em Tientsi.n', apos naverem Sli

jello o:; '.ingleres a maiores h umi
~. cere1mdo a concessão com 
aram~ .electrüicado e obrigando 
todos -que se afastavam da conces-

minar todos os port.os importantes 
da China e impedir o reabasteci
mento do Marechal Chang-Kai

Chek. 

Peregrlnaçao de Fre Snlte a Lourdes 
Emquanto prosegue em seu A profunda piedade do homem de 11pulmlío de aço,. 

i!lio a se .despirem para a revista, avanço costeiro, dominando toda Fred Sn!te, o homem de "pul- l thaJ:1asia, c~mo 2e ella. fose-0 ume. 
a zona litoreana da China, o Ja- mão de aço", acompanhado de. tnstituioão de caridade; é por-es :l,.;.,,..nezes diminuiram o seu 1 t 11 ~ • homem ..,...., pão parece não obter igual succes- seus paes e do Revmo. Pe. D e z, que e es nao vem no , 

~r. continuando entretanto o M. M., chegou recentemente a senão um ser terreno. 
bloqueio e sendo ameaçados os so no interior onde 'se not,icia suas Lourdes com o fim de agradecer F'red Snioo, nascido em Chica-

. 1 forc_as soI!reram varias derrotas, á sa.ntissima. V,irgem a conser- go, a 31 de julho de 1910, no seio chinezes que servem os ing ezes_-
principalmente ao sul de Chansi. vação de sua vida, e não para de fami1ia catholica, foi sempre 

~a,rlas tentativas estão sendo . ··· m ··> . - pedir um milagre, como elle mes- ca.tholico fervorosiss!mo, de mis-
teitas para obter um accordo so- Porisso procura vencer ª Chma mo declarou. sa e communhão dia.rias. 
~ a situação. impedindo-lhe o abastecimento. l Nota-se aaui a confirmação 

Os ja:ponezes tomaram swatow No entretanto a consequencia catholica deste phenomeno que, 
· principal desses successos está na apezar de tantas adversidades 

e 1n.timaram os navios extrangei- is a que O mundo lhe dá, tem eoer-
ros -a não entrarem no porto. A Europa, onde, cada vez _ma ' P • gias para supportar a vida. e 
for.te repnlsa ingleza, e principal- rece que a guerra e inevitavel. mais ail1da, sente-se feliz e ffl 
meoJ.te a recusa formal dos Estado_s Porque, vara a Po1on:la, Dan- agradecer á ss. Virgem o. éut,-

servação de sua vida. Que con
Unidos, fizeram-nos moderar sua tzing é um "espaço vital" indes- traste enorme exisf.e entre eata 
e~encia, constituindo uma der- pensavel, para. não ficar encur- alma. alimentada pels, verdade re-

rale.da. no interior da Europa. ligiosa e aquellas ás quaés o 
mundo dá tudo, dinheiro, bem ~;t;a~p~a;xa~;o~J;a;p;ã;º;·~==================~~~ 

--::...._ ________ ....,:_ ______________ - estar, prazeres e que, por o.ual-

'" l' quer tolice, se suicidam, demons-Col/egíO Stafford - Secção mascu ma trando a ausencia completa de 

ALAMEDA CLEVELAND, 463-S. PAULO-Telephone, 5-3355 energias e .de coragem. 
Diante do caso maawilhoso de 

Jardim da Infancia-Curso Primar!o -Admissão ao Gymna- Fred Snite catholico, q_uerendo 
si.Ó e commerc!o - Externato - semi-Internato -- Internato viver, nós vemos como E curta a 

- Ma.trtculas em qualquer época do anno. visão daquelles que. pre«am a. eu-

,. 

A Allemanha não tem 
ll)otivo ··para combater 

• um un1co 
a ·Polon.la 

.. 
-Affirma O "0sservatore Romano,. 1 

em eonoo. velhas amizades, re- chncr Z.eitung" - eipi?ra. um ges
ô jornal do Vaticano, insere commenda. á Polonia que não to por ,parte da. Polo11ia. 

iem sua,s columnas, um int-,res- o ,pensamento do eixo Roma-
-9a.nte comm(l-ntarrn. sobre os fa- exaggere. Berlim, pode, ser ded'UZ.Ído dessa 

'li d Po -u~ª ê verdade que uma velha ,ctos que teem foca za O o. • ...,,,- ultima affirmição. 
· t ·ona1 amizade mais estreita une a Ita.-Jl_onia -no ,palco m ernaci · Ora, não se ,pode. çomp-rehen-

. · t Beek 1·1,• á Allemanha na operosa col-o discurso do m1111s ro · = der como ao ges\o enemão das 
f ., cuss~o laboração do "eixo", d-0nde e. (teve uma pro un,~a reper · " propostas · avançadas e dos ac-

111os círculos goverpativos e po- possibilidade de se .,recomme~- cordoa ·denunciados, dm'la. co.:.--
. re•1 dar tambem a Berlim, que nao . 0li;l.coa, e. tamb<1m, na 1 m~ · ~ rcspondet um gesto da. l'oli)wa, 

;sa. Uma .. otf.cnsiv•a de pa.!: foi exaggere. que não pe<liu. nem d~nwic1ou 
·l((lesf-Oriõa ,contrá Varsovla. Emqua.nto t.:>d"s reconhecerr. nada. .,. ;'· 

1 · lmen -no d1·acurso de Beck, ,comedi- E 

v!a. preoccupef essa. geração de 
curiosos mundanos, e dGSte 
exemplo, em seu aspecto reUgio
oo, que o mundo actual necessi
ta. 

A fé catholica tem em Fred 
Snite o doente, o principal pa
pel. Este catholico f~rvoroso, no 
tempo da Quaresma, com um e11-

licitamente d& devota pel'êlttmli.l 
ção i9 $e\l &JXll1,rio ~ ~ liiDJ..,,, 
te. Em suas fervol'Q!laS ~ 
Elle o recomenda aos amoroSOll 
oul.da.dos de Jr.PSS8t M~ celea\e. 
De todo coração Elle lhe . e»'t1a.i 
assim como ªOI? seus paes, u.ma' 
affectu-0.s... Ben.ç!l.o, testo-:;JJ.t.,,ll.4,~ 
do, por este modo, os se-.3 ~· 

p~Ja imp.r.ens.a, pr nc1pa : - ~ E' a Polonla que espera.. ,·- ) 
:lte, foram dirig'dos á Polonia, mento, dignidade, "por't.a abP.r- ,pera com aquelle esplri"to de , 
eppe11os de prudencia, de transi- ta", a imprensa a!lemã, nega, di- conciliação e de ,compl'ehensão. 
,genclia. e de :paz, como ,sl e\la zendo: "Beck fez uma defesa in- que, si existisse ,do outro aad,>, 
fosse favoravel á guerra, ou ti- concludente", "falta de base'·, só poderia conduzir a tractati
Ívesse .suscitado no•:os proble- Longe de vêr a ",porta aberta" vas. e ,:1 conclui:: tudo com sa
,nas, .que ame~asscm :tr:i.nsfor- a Allemanha - o.ffirma. o ":Mun- tisfação geral. 

;FACHADA:- DA BASILICA NOSSA SENRORA. DE' LOURDES 

,oo.r a. actual situação européa. 
A actitude de!la, 'tem sido, 

Festa· em homenagem~-ªº Sto. ,usta~ente, .a op.posta. .A Polo
inia. i!lada ,pede. Embora o tra-

tado de ,.ie~sam~s n~0 lhe fos- Pad:re Pio XII . na parochia 
ise favoravel, ella. nao pleiteou • • 
p:eivindt<:aÇÕ.,S que amea_ça~s~mal de Santa Cec1ha 
ips.z européa; viveu, d1sc1plma.. .- . 
.<}amente, ,,s vinte ann:,s do seu I Será realizada, hoje, âs 20,30 d) 1 - Beethoven· - Minuet
;resurgimer.to; fez frente ao ?º~- horas, no salão da Congregação to. 2 ~ Fiorlllo - Estudo. 3 -
Jchevismo que ameaçava a civi- Mariana da Annunciação, á rua Wiemawski - Mazurka - Violi
~lzac;ão -catholica da Europa: fez Immaculada Conceição, 69, uma no - pela sra. d. cecilia F. san
~s pazes com a Lithuania; tra- festa. em homenagem ao Santo sigolo. Ao plano, - o prof. Octa-
balhou; construiu; tornou-se Padre Pio XII, promovida pela vio Zuiker: 

.Jf9rte$ mas, sendo sempre um Parochla de Santa Cecilia. e) " 0 Signore dai tetto nl).-
~ento de ,paz. Essa festa, que a Parochia. vem 

tfo" - Côro - da opera "I Lom. o pa.1z estava em franco de- tradicionalmente realizando, terá, bardi"; 
·eenvolvimento, çonscio do seu porém, a. particularidade de aer 

Tendo emprehendido uma via
gem ao redor do mundo, Junta
mente com seu e.migo Mr. D,:
lon, tambem catholico de com
~nunhão dia-ria, e com seus .pae:i, 
em Pekim, foi acomettido de <pa
ralysia geral, sendo internado no 
Instituto Rockefeller local. E' 
então que Fred Snite conhece o 
Rcvmo. Pe. Dietz, M. M.. Yclho 
missionario na China. Dcs:l.c en
tão o Reverendíssimo Prelado se 
tornou companheiro de Fred Sni
te; com elle foi para Chicago e 
de Chicago para Lourdes. 

O caso de Fred Snite, q_ue tan
ta curiosidade provocou por seu 
aspecto medico, é realmente, 
multo mais \.m1 caso religioso, 
pois sua grandeza rea'J é o seu 
aspecto religioso. Fred Snite, o 
co,tholico. é que, realmente, ele-

pirito de desa.pego do mundo, 
mandou que se retirasse o espe
· 110 pelo qual elle -vê o mU'lll"do, 
sente e vive com os outros ho
mens, para assim viver a Qua
resma em verdadeiro recalhi
mento. 

Depois · de ·chegar a Lourdes, 
Fred Snite é diariamente condu-
ziclo á Gruta de Marsabielle, on
d c. am u,pparelha.mento electrico 
provisorio permitte o funcciona
mento do cylindro dentro do., 
qual vive Fred Sn!te. 

O Revmo. Pietz, M., M., pe
diu a Sua Santidade o Papa Pio, 
XII que enviasse uma Benção, es
pecial ao grande doen~. S.S. res
pondeu paternalmenJi.e' por uma 
carta d~- Eminentissimo C©Jaeal 
Ma.glione, cujo conteudo 'i:'radu
i:imós: "O Santo Padre soube sQ~. 

ternae.s encorajamentos e c.oma 
penhur d~ abundantes f~ 
divinos." a,} C:.rdea3. Magl.ione. , 

A essa carta. affectuosa Fre~ 
Snite respondeu emocionado. clil 
zendo que, em troca das pi;ece 
de S. Santidade em favor delJei 
elle offerecia as suas preces J)e• 
la paz. lll a.Inda, que s1 todo ô 
mundo sentisse a atmosphera de' 
caridade que reina. em Lourd.es, 
jamais haveria. o p,erig9 de g~or· 
ra .. 

ÍPrestlgio e <ia sua segurança a primeh·a sob o pontificado de f) Conjuncto orchestral; 
IJllOraJ e !POlitica. Est,ava nesse Pio XII. g) Declamação - Srta, Ma-
i,o.ito, qua.!J.§o_. 4epQ~fl 4~ ~fo- o programma consta das se- ria. Stella Q, Telles; 
~el, .a. Allemanh~ ~rjl,z á -~,a1la. guintes partes: h) t - N'oct4r110 em mi ~-
& questão de Dantz1g e do cor.- mol ;maior - Chopin. 2 - Im-
iredor", denuncie. ~ . ,p~ctos, e a) conjuncto orchestraH 
,a.presenta relvindlcaçl!ss. b) Discurso - Sr. Einar A1- promptu - Schubert _ Piano -

Srta. Maria H. P. :Bªrra, da Pia 
Uniiw; 

Diante desta breve noMc!a. oo
demos perceber. entretan~, , ~ 
profunda P~ttaae , ae Fred Alil., . 
te, e rea1meme ver nelle. nao,: 
apenas o B!!U curioso "pulnuu, 
de aço", mas acima de tudo "" 
sua f-é profunda, a res1gnacaoi 
cathollca e a fçlfcidade V~t!Çl&•; 
deira que della a.er1v~ i 

4,utoridades >rf ligiosas pauUstaiJ 
que seguiram para o ConcilJo; 

A' qual das duas partes-per- belto Kok, da Congregação Ma
gunta-se -- <levem _;ier 4irigidos riana; 
iappellos de prudencla. e de paz? e) Bellini - Cõro do I MtP 

A imp1·ensa italiana, levar.do da "Norma"; 

· 'MARCA 
fABRll DA 
MELHOR 
CASIMI 

!) ~íl,\!Cação a Pio XII -
Révmo. Conego Manoel c. Ma
:!)gQ, D.D. Lente do Seminario 
Central; 

j) "'ru es Petrus" - Zan1-
nett1 - C!'.lro; 

k) Conjuncto orchestral. 
O conjunçl;o orchestral e os 

côros Qi)e4,ecerão á regencia do 
&·. p19!. Migµel Izzo. 

Veterinaria 

· partiram de São faulo para 
tomar parte n.o Primeiro Conci~ 
l!o Plena.rio Brasileiro, s. Eiteia. 
Revma. o Sr. D . .hlsé · Gasps,r de 
Affonseca e euva, Bispo titu!ar> 
de Barca e s. Excia. R,evma. 
Monsenhor Dr. João Baptis.ta 
Jl.fartins Ladeira, Vigario Capitu;.. 
lar .da .Arch1diocese de São Paulo. 

A' partida de S. Excia. Revma. 
D. José Oaspo.r de Affonsec~ ~ 
Sllva, dia 27 de Junho, estiveram 

e racismo 
-Interessante conferencia do 

Cardeal Baudrillart 
Em re(lehte conferencia demonstrou o cai·deal Baudrillart 4ue 

racismo, djfjtfnguindo Oll homens til.o somente pelo sangue, igua
la-os a antmaes irrac!onaes. Aquelles que, no mundo, têm sobre 
si .a guarda dos grandes princ!pios humanos, rac!onaes e religl.osoll, 
têm, pois, em face do e1To seductor no memento, num tempo de 
sceptfçismo e materialismo, o dever de falar bem alto em nome Ela 
verde.de suprema., 

Surge, neste combate ao racismo, ou bovtmzação dos, homens, 
a fllfura imponente de Pio XII, o qual se tem· opposto com brilho 
C' vigor, a essa campanha degradante á dignidade humana. · 

Di:;s s. Em. o Cardeal Baudrillart que devemos 'te11 ·sempre em 
vista a jUlltiça e a verdade, animadas de uma sobrenatural ~~rlcla.• 
<10 ~ar11, todo:s 911 ÃODlllnB, i9lll, ~tincçãp Ãe ~~_ça~ · 

presentes varfoo sacerdot:es e a1:qi:,.. Estiveram presentes Suar ·ne..: 
gos 11essoa.es de s. :inxcia. verendlssimas Pe. · Lu!f: QQnza~ 

,Juntamente seguiu o ~vmo. d~ Almeidf\, Vigario ele ~- Ce-.J 
Pe. Paulo Rol!m LQUl~ir~. 1 ema. e Assistente do LEGWNA~ 

. e 1:-ro; Pe. Geraldo de Mello coad-i 
Dla 28 do Jnesm0, mez; partiu JJtor de sta. Cectlia; Pe. Pas-.' 

para o Rio, Monsenhor. Vigarí. 1 choal Berardo e Pe. Angelo Scaf .. 
Capitul~r de São I'a.ulo. · ·· ·· f~tti, da Congregação dos Sacra-, 

S. Exo.ia. levou, G.Q~~ consul- l)f!?.atinos; Pe. Pauto Plorenc!o 
to1•, S. Excia.. Revn». o Cone 'Silveira. Camargo, Vigarh, d~ 
Deusd~t de Ara.ujo, VigfWi<>; de 13011a Vista e Pe. João ·Pedro 
São Geraldo. , l"tlssenig, Vigario do CSmbucy: 

'irambem tomarlj,9- parte no· srs. José Gustavo de souza Que! .. 
Concil!o, com voto consultivo, roz, presidente da J .E.e, Ama-1' 
s~. Revmas. Monsenhor· FranciB- ro de Abreu e outros membros dca 
co Bastos, Vigario da Consolação Iaicato catholico de São Pa'Dlo. , 
e co1:-ego Nicolau Cam~n.troin, o LEGIONARIO se fez repr~ 
Vigaro economo da Arch1d1ocese 

1 

· 
de São Paulo, eleitos ambos pe- sentar p.e-lo seu dil'ecto:r e ~ 
lo Cabido Metropolitano. ctores. 

PHARMACIA E DROGARJA 
SAN'T A CECILIA 

SORTIMENTO COMPLETO DE ESPEOIALIDADI!S 
PHA&'\IA.OEUTICAS 

;2, Drogas, ampolas, artigos de borracha, perfUlxialla$ 

~

'.'I finas, fa.rl.nhas para lactantes, etc. 
MANIPULAÇAO ESMERADA 

ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 
Rua das Palmeiras, 12 - Phone: 5-2667 

b, ,.,,,_.,,_ ....... ...,_._._..,,,_v.,.-,,,,,;..•..ar.-.,.•.•,._.,.-_•_•.,y-, 



\ ~XII 
' .'.', ' P!.~O CO~tfa~t OLIVEIRA 1 -~;. Paalo, 9 de ;ulh:· de 1939 . ?fRi\NCISOO JttO;.Tm:RO HAfflADC) 

~rt~~0;!1;!;','''""f:'n~~,,-arn7"'."'n'i•"l>\{'::rtsf!Je'':W6:ni~;~;-:.,wwiITiãfü~~~j$t_--;;,;;-:--- . ' 

:,,1· ~1°~ (l1 -C.Jl m nu ru 
'·i, mia,~··a(j· ~Mit\ô.ê'~on'éil,.'. · 
~ #~ se r'~~~ª- pr.~nt~'tnen~i: Todos os cãúi0Uces brasileiros l ~~iíed~útiiía e o Bispo mais novo 
ffl.·~ite,1 ~. ~~' .. ~ev~l'l,:ps aca: ·reem as suas atteni;;~s voltac,ias I dó Episcopado Brasileiro, faz a 
~~~'r d~~. Jâ; certos :fact~s para o 1.º concilio tllenarfo Bra- leitura da Bulla Pontificla de s. 
~l)S 4~ ~'t:a-· sileiro que está sendo realizado S. Pio XII nomeando Cardeal Le
. \~m clell~s é e. i~sistencia do.· no :ruo de Janeiro. gado s. Em. o Cardea.1-Arcebispo 
~~~ ~ Pia'a'Jl:-}I ª reSl).~>~.o Emquanto 104 Padres Concilia- do Rio de Janeiro. 
~; -o .. ,r,a, ~ V~ ~es. ~~. éa:t-Ut res deliberam sobre questões da O documento é lido no origi
~ E. :&!,a ~~ade /e: eveu .ª maior relevancia I!)ara. a v1da re- na.l, em latim, seguindo-se a lei
""' · · 0 ;.,..,.._ ~.a > a pri- llgio.sa do nosso povo uma gr. on .tu,ra da traducção portugueza, 
~à~. :4~ ind;icad1;1. ã, c,tten- · · · · · · - ' '" -
~od ão ~ciliodé <le "ser estu- ~= ~:~~o:e d~ri:::u U:s ~:~: 
j-U1I. o o -o _ e :promover a Pastôres. 
:obra das v~es sacerdotaes, 
re, em especial, ia. maneire. mais 
· iidon1:ia de .6/Ssega,l"ar o~ ra-curs0s 
Que ;permitta.m a um maior nu
mero de jovens ·braIDleiros vir 
J"eceber aqui,. -em no,ssa vene:;-an. 
Q6. RoJI)a, !a. formação na. ;p-ieda-
1'.le :e na sciencia '3'á.groda". 
! .A 01:>zta das Vocações já bm 1 

q)rganisada, entre , nõs, uma pro- l 
::pa.ga,nde. muito efficaz, apta a 
~ ,sentir ao 1l)ubllco a vlt!ll 
'e lnsupefavel importa.n.cla de sua 
'foi-n,a.µdade. Não é, pois, nec,,s-
5&2'10 que insiste.mos hoje a este 
respeit,o. B>a&ta,rá; que ponhamos 
,em de:staque o lnteress-e será suf
'ficiente ;para fazer vibrar de en
.thusmsmo os catholdcos de São 
<P{l,Ulo e. do Bt;asil intei-r() •. 

Reveste-se o Concilio Pienario 
de um caracter excepcional. não 
Sl3mente pelo brilho das cerimo
nias como pri~cipalmente pelo 
grande s!gnific,;ido das resQluções 
que nelle se tomarem. 

l:NSTALLAÇÃO 

Nà Egreja de nossa S!?nhora da 
Candelaria, foram inlciados do
mingo ultimo os trabafilloi; do 
Com:lllo, precedidos de uma ses
são preparator!a., em que se dett 
a installação do Concilio, no ii2b
badó á mrde. Estiveram presen
tes a esta sessão o E:ano. Revmo. 
Monsenhor Aloysio Maoolla, Nun
cio Aposto!ico, Geooral José Pin
to, chefe da Casa Militar e che-

• . fe interino do E. M. do Exercito, 
como representante do Presidente 

'.Além de. Obra das Vocações, da Republica, os superiores maio
ludica. Sua Santidade, como im- res ·das Ordens e Congregações re
portantlssiimos themas, e, Acção !igiosas, o Clero secular, os Con
Catholiea e o combate ao pro- sultores Conciliares, o corpo paro
testantismo ,e ao espiritismo. chia1 da Archidiocese, os officiaes 
. Que.nto á :primeh:a, o Papa do Concilio e os procuradores oa
'distiin~ue dois problemas. Como, pltalares. Pouco antes das 15 
111-a. Acção Catholica, a vida inte- horas, os Padres Conciliares diri
lrior· é tucl.o, o Santo Padre se giram-se da sa_christla para o 
a'Gfere, antes de tudo á sua "in- corpo da Egreja, afim de aguar
ten,sificaçlw". Além disto, deve- dar S. E. o Ca-rdeal Legado Pon
trá o Concilio cuidar das provi- tificio, D. Sebastião Leme da Sil
dencie.s necessarias para a "or- veira Cintra. 
~nisar ,m,e.l'hor -em todas as. dfo- 80 Bispos recebem S. Eminen-
iceses do Br,a:si!". eia· na porta da Egreja. O Car-
. Quanto a.o. ,combate aos ".erros deal Legado dirige-se para o Al-: · 

Conclúe na 2.'' 11ag. \âr~Mói;,, emquanto . o ·,. êõro' 'tio' .. 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

Mosteiro S. Bento canta o "Ecce 
Sacerdos Magnus". A seguir, S. 
Eminencia entôa o "Veni crea
tor Spiritus", acolytado pelos 
Revmos. Mons. Rosalvo costa Re- . 
go e Conego Francisco de Assis· 
Caruso. 

E' depois dessa oração que o 
:lnxmo. Revmo. Sr. D. Lourenço 

Archiabbade da Ordem 

Bullci 
o 

Pontificia -nomeando 
Cardeal Legado 

Estado, do SU1Wemo Tribunal Fe
deral, magistrados e outras au
toridades que occuparam as tri
bunas de honra. 

Antes da PQntifical, foi realiza
da uma procissão que, sahindo 
pela porta da rua da Quitanda, 
seguiu pelas ruas S. Pedro e da 
Candelaria. enti-ando l)cla . po1·ta 

BRASILIIIO 
mes dos prefeitos apostollcos, 'Vi-1 dem, á segujr, pái!à ~ :se maa,
gar,i.os capitulares, promotores, de far.er o relato ~ da ee... 
secretaFios, notarios do Concilio.. rim.on~, O que .º ~ nt>ttJ.r!J) 

prome~ . 
LEITURA DOS DECRETOS Encerrada,: a S85Sfü> pnl)Hca, o 

Csrdeal Legado mando d8>s 11ua-
Annuncia-se a leitura dos de- lidade$ especialissimas concedidas 

eretos firmados pelo eminentissi- pe:to se.nto Padre dâ. a bençam 
mo. Qardeal Legado D .. ~b.astião p:.,~. F,:ra precisamente meto. dia 

. qmi;n~ ten1;1~,u·~·W· 2$ ~o.· 
i,~<is .. ,, 

RECE·PÇliO NA N'ONCYATU&~ 

Ainda cIOlningo, is IS horas, os 
exmos. revmos. · srs. Arcebispos e 
bis'pos, os reVID.()S. sacerdotes se
cúla,r.es, representantes das or\~a
nizações basicas da Acção Catho
llca, Associações Rel!glom:; e nu
:rp.erosos f.iei.s levaram a d. Bento 
Alo16i Maseila, Nunoi0 Apostoli

. co, os protestos de seu amor :fi
lial e obediencia á S. s. :Plo XII. 
Os salões da Nuncíatu.a,, na p:ra:ia 
de Botá.fogo, ficaram :ni;JJletO,!l.' o 
Cardeal Legado compareceu pes
soa!lmente. 

Em nome do clero discm.·son 
m~. Henrique de MagaJhã.es que 
·interpretou os sentimentos do cle
·:ro brasileiro para coih o Sento 
· P~. Pelo laicaflo ca,thl)J,ioo pro
. nunciou pequena allocajo o sr. 
Mafra de Laet, presidente da sec
ção de homens da Acção Cf1tho
lica. 

D. Bent,o Aloisi Mase11a ~iiade• 
c.eu a manifestação e a, preiiença 

_do Cardeal Legado, Arc_ebiisi,os e 
Bispos. Referiu-se ao granne mo
ment<:> que está vivendo a Egreja 
Cath611ca no Brasil, com a rea
lização do 1.° Cone-filio Plen::i.rio, 
-tendo ainda palavra.s qe gratid.ãc, 
para os interpre~s do Clero ·e do 
laicato. 

DURANTE A SEMANA. 

No decorrer da semà'na.· hojs 
finda teem sido real!zadl/lS diver
sas aulas eonciliares. A Missa da 
festa do dia é assistida por todos 
o!; padres canciliares com-o manda. 
o ritual,, de batina roxa, roquctce 
e murça sem mauteleta. Segun
da-leira foi celebrante o exmo. 
revmo. sr. D. Louren90 Zeller, o. 
S. B.; terça-feixa, o Bispo ,de Va
lença, exmo. revmo. sr. D. Re
nato Pente; 4.ª feira o Bispo da 
Gax:r.J>tinga, ell:llla. l'Cllvmo. i\l'. D. 
J<::,ão Cavatti; 5.ª feira o t~uno. 
revino. sr. D. M,e!'.\.:J VID:as :Cv.:.;:J, 
Bíspo de Garanhuns. 

1 

! S. EMINENCIA O CARD.EAL D. $.;E.BASTUO LEME 

A primeira aula OOUc.iliar coseu,. 
ma realizal'-se ás 11 lloTas e ás 
13 llora.s a segunda, demor. m4<J 
cada um.\l, ~toa. àe 2 horas. 

E' o seguinte o texro da Bulla Pontiflcia nomeando cardeal 
Legado S. Em1nencia D. Sebastião Leme: 

"Ao nosso dilecto filho Sebastião Leme da Silveira Cintra, Car
deal presbytero da Santa Igreja Romana, do titulo dos Santos 
Bonifacio e Aleixo, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Ja
neiro - Pio XII, Papa - Dilecto filho nosso. Saude e bençam 
apastolica. 

Fomos informados de que durante o anno corrente havia 
de realizar-se com solennidade na mui dilecta nação brasileira 
o Lº Concilio Plenario. 

A noticia causou-nos o mais profundo agrado. Com effei• 
to, o Concilio deverá tratar de assumptos e toma,r decisões que 
pa,:eeerem inteiramente amoldadas ás presentes clrcumstancias 
e ás necessidades desse paiz. Ha de ser estudado o modo de 
pnimover a obra das vocações sacerdotaes e, em especial, a ma
neira mais id.onea de assegure os reem.'se,s que permittam a 
um :maior numero de jovens brasileiros vir xeceber aqui em nossa 
vem~·randa Roma a formação na pieda,-ie e na sciencia sagrada. 
:oevú tratar-se igualmente de intensificar e de 0rganizar melhor 
em '.todas as dioceses do Brasil a A{:ção Catholica e bem assim 
de ~ar mais exacto cumprimento ás prescr!pções do Direito Ca
noru,oo sobre a administração dos bens eeclesiasticos. Deve tra
tar-ise alem disto de debellar a extinguir os males que para as 
almta,s dimanam dos erros protestantes e a pratica do esp!-ritismo. 
Loutvando com paternal benevolencia estes esforços e iniciativas 
hav~mos por bem eleger-te e proclamar-te, dilecto filho nosso, 
que · com amplissima dignidade de príncipe da Santa Egreja go
vernas a nobilissima séde de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 
leg ~do nosso, para que, fazendo nossas vezes, convoques dentro 
em, breve o Concilio Plenario e a elle presidas com a nossa au
tol_Íidade. Além disto nós te concedemos ~ faculdade de, em 
de~erminado dia, depois da missão pontifical, dar em nosso 
n<Une aos fieis presentes a bençam apostolica e conceder-lhes 

. incilulgencia plenaria nas condições habituaes da Egreja. Conhe
CfJldo tanto a activa solicitude do episcopado brasileiro para 
cqm a grei entregue aos seus cuidados, com sua singular f!de
lli1!:ade a esta séde apostolica, temos firme esperança de que este 
cpncilio ha de alcançar com o favor de Deus resultados muito 
fti llzes e salutares. 

No eintanto sriva de attrahir as luzes e graças. do Alto e 
S13ja penh-,;,r de nosso particular affecto a bençam apostolica 
11,ue de cortlÇão concedemos no Senhor a ti, diÍecto filho nosso, 
11, todos os '6enhores Bispos do Brasil, bem como a seu Clero 
e a todos os fieis. 

Dado em Roma junto a S. Pedro, a 22 de Março de 1939, 
1,0 ,anno de n,Qsso pontificado. - Pio XII, Papa". 

feita' esta pelo Revmo. Mons. Hen-
rique Magalhães. e 

Após a leitura da bulia, S. Em. 
o Cardeal D. Sebastião Leme pro
nuncie, bel!ú;simo discurso, se
guindo-se com a palavra o Exmo. 
Revmo. Sr. D, Augusto Alvaro da 
Silva, Arcebispo da Bahia e Pri
maz do Brasil. 

Logo depois é encerrada a ses
são solemne, realizando-se uma 
procissão e dirigindo-se os Rev
mos. Pàdres Conciliares para a 
Sala do Consistorio que fica no 
Lº andar da Egreja. 

Na propria sala consistorial, es
tá collocado um "b11ffet" com 
frutas, aguas mineraes e café. 

Ahi realizam-se as congregações 
ou sessões do Concilio. Nas con
gregações geraes alem dos padres 
conciliares tomarão parte os su
periores religiosos maiores, repre
sentantes dos cabidos, procurado
res, ~ultores e officiaes do 
concilio. Nas sessões de discus
são e votação só terão ingresso os 
padres conciliares, arcebispos, bis
pos e demais chefes das circums
cripções ecclesla.stica.s; pre1ados, 
prefeitos, administradores aposto
Jicos e viga.rios capitulares. 

PONTIFICAL E SESSiíO 
SOLEMNE 

principal do templo. A' frente 
iam os alumnos do Sem!nario S. 
José; seguiam-se o clero, autori
dades do concilio, prefeitos apos
tollcos, prelados, bispos e arce
bispos. Fechando o imponente 
cortejo vinham o Cardeal Legado 
pela porta da rua da Quitanda, 
e sua côrte cardinalicia. A pro
cissão entrou pela porta princi
pal da Egreja, tendo o cardea'l 
seguido para o altar~mór e os 
padres conci'l!ares e demais fi
guras do clero occupado seus res
pectivos lugares. 

Minutos após, na forma do ri
tual, teve inicio o solemnissimo 
pontifical. 

Leme. Procede-à D. BenPalcto 
Alves de Sousa. 1.0 secretario d~ 
Concilio. O primeiro decreto foi 
o seguinte: 

"De Concilio aprencto" cujo 
texto latino, depois de lido foi 
submettido á approvação dos re-v
mos. padres conclliares que lhe 
deram seu "placet". 

Seguiu-se a leitui-a de mais os 
seguintes decretos: Lº) "De mo
tlo vlvendi in Concllio"; 2.º) "De 
non discendendo"; 3,0 ) ·"De paen
dicio non afferendo"; ,.4.º) "De 
secreto servando". Todos esses 
decretos, como o primeiro, rece
beram "placet" dos pad1·es con
ciliares. 

A sessão publica, realizada apõs 
o pontifical, principiou con1 a PROFISSÃO DE FE', JURAM.EN. 
oração de abertura. A seguir, 0 TO E BENÇÃO 
côro orpheonico dos monges do 
Mosteiro de S. Bento cantou o Finda a ileitura dos decretos do 
psalmo 68, acompanhado por to- Cardeal Legado, todos os padres 
do o clero. A ladainha de Todos conciliares recitaram em voz alta 
os Santos foi cantada logo de- ª profissão de fé catnolica e o Ju
pois pelo mesmo côro, estando ramento anti-modernista. Depois, 
todos os padres conciliares e de- um ª um, as mãos sobre o Evan
mais pessoas presentes de joelhos. ~el~o: preStaram seu Juramento 
O Evangelho especial foi cantado md1v1dual cuja formula é a se
pelo revmo. monsenhor Méllo e guinte: "Ego !dem ~- N. spon-
Sousa diacono do Pontifical deo voleo ac Juro, s1c me Deus 

E ' . · ad1uvet et haec sancta Dei E 
m segmda foi nnnunciada por gel!a,, van-

um dos cerim,onill rios a chamada 1 · 
no~lnal de todos os padres con- Os promotores do Concilio pe-
c!l1ares. Fel-a o revdmo. padre 

T~~(?:~ DO Sálti'li'O 
JUW'.R& . . 

Durante as remmies, foram li• 
dos vartos tele!mmla$ dirigido:i 
ao Cardeal Lega.do, O. Seb.lstião 
Leme. O Summo Ponti.fice em 
d8$p;i.ç~ ass~nado Por S. EJ'.ncia.. 
cardeal MagUo;n-e, ooncede a Ben
çam .l\,postolica aas Pa.d.l;es Con
omares. o teleg~ está, re
digido nos ~s ~; "In
vocando em favor do O:mcilw 
P~o Brae»eiro a abund.B,ncia 
das lNaeS celestes paxa, as Il<0vas 
e irradiantes glorlas da Egreia, no 
Brasil, o augusto ;f'onttfi® pater
nalmente concede a V. Etn. e aos 
Padres conciliares a :B.ençam 
Apostolica. (a.) Cardeal M'.a,gllo-
ne,,. 

TELEGRAMMA DO PRESlllEN• 
TE DA BEPURLICA 

E' este o te1egramma em da do 
pelo Pres.ldente da Re.publioiL: -
"Tenho a sat~ação de agni,decer 
as expressões do te!iegranuna u, 
S. Em. por motivo da installação 
do Concilio do Episcopado 1kasi
leiro, formuiando ao mesmo w.n .. 
po sinceros votos pelos bons res'Ul
tados de seus trabalhos e m.a:ior 

Conclúe na 5.ª pag. 

No domingo, pela manhã, foi José Tapajoz, notario do Conci
celebrada solemne Pontifical, em . !lo, do pulplto ao lado do Evan
segulda á qual teve lugar a pri- gelho. A' medida que iam sen
meira sessão do Concilio, sessão do chamados os padres conc!l!a
solemne e publica. res. mesmo os representados. res- 4 .a PAGINA: 

• "CATHOLICISMO '.ANTI-CLERICAL" .•• 
A esses actos assistiu grande . pondiam: "Adsum ". o prl- • • 

numero de fieis, achando-se pre- : melro chamado foi ct. Al\'nro An- Reparos a athtude de Bernanos e certos cathoJ;, ... <; 

s:ntes, ii:icorporadas. _ as organi.za- 1 r;usto d~ Silva, a~cebispo primaz france~es, por Mons. Franceschi director da rev-ista 
çoes bas1cas da Acçao Catho!Ica, 1 elo Br3;s1!, e o ult1mo foi d. Lou-1 argentma ~· "CRITERIO" ~ 
além do representante do presi- , renço Zeller, O s. B.. archi-ab- . , .. • 
dente da Republica, ministros de ~de, Seguin-se a leitura dos no- 1 
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~-.:. 11 'l:: Tocl~ a historh da SE'g'ttnda m(•t·\ilz' do 

-
'"'EMANAnIO CATHOLlCO ~éo_i\1 - '"'-~é:'Mó"p_;_;;sailo e-stc', d.t,·l;< dv \l''Y'>r ?'~
., " - '('y_ocado pelc\S luctüs entre SOC'lalist:Js e 
-_,APPROVAÇâC ECCLESIASTICA :i t~Íb,:;i,,1e,s. Com grand0 d1spendio de ar·-

Direcçãa: tmn(•ntação e abundante uso dos recu,·-

.Rua Quintino Eocayuva, 54 \:'os pyrotechnicos de sua rethorica de-
Sala 323 _ I>hone 2•7276 :iJhagogica, os pa rtiehnios <le uma e ou-
Redacção e administração: Jra escola se "'ntt·, g,adi,,wa m r<>ciproc,.t-

ul d e 'ça·o 59 ·1nc-ntt', ('0111 u1na fl'!'út"Ídacle (lllC f'ffilKl-,.U~ X111mac a :\ once1 · , 
Telephone 5 ., 1536 ~ia as mas-sa.s ao mesmo tempo ~urpt· !-

!) Sas P app.r~hi:·nsivas. Caixa Poztal, 284 

.Assig·naturass 

•:Anno .. -.:"( • 
!: " exterior 
:-semestre .. 

• 

· " exterioi: -, ,., - ,. 
:;Numero avulso -,, -.-. :• 

15$000 
25$000 
8$000 

13$000 
$200 

J ' ., .. 
' Rogamos aos nossos asglgnan
'tes communicarem a mudança ,de 
~us ende1·eços para. a. Caixa 
;J;>ostal .,iS49,. , 

:Annuncios 

~eçàm tabella, sem coriir:ifo~lssi ' 
Não pulllicamos collaboraçao tle 

J)essôas extranhas ao nosso qua-
gro de redactores. ,. -.... 

O LEGIONARIO tem o· maxl
fftlo prazer em receber visitns ás 
!installações de sua redacçião e 
officlna, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
:4as. feiras, por exigencias do 
,l!ervlço. 

COMMf NTANDO "11 

D. DUARTE E MONS. PASSA
Lt..CQUA 

, ~'!'lcxactidões de um jornalista- a 
respeito destas duas grandes per~ 
sonaiidades. 

Ha. et~rta:-:1 1pessoas qne não sa
.. lh'in elogiar. Quu ndo têm de o 
fazer, n<.t.o encontram ouL~o r0-
<"U!'So senão o de denegrir um 
aclv,•rs1u·io r,'al ou postiço -;lo 
hom<;n.11~·{ ... ado, ·p, não raro. acon

, 1.c:,ce dc~H'g-rir a ambos. Cons~i-
1 ue Pxen1p!o t.y1_1ico o c.a~o de 
Ifumberto ele Campos, que, no 
discurso official na Academia de 

.J .. erras, q ua.nclo, segundo a pra
:Xl'. d,•veria fazer o elogio de S<'U 

anteces~or, deixou ,:.1. todos os 
coll0gn.s rnuito incom1nodado~. 
J)Oig nlnguem poderia. dizer se 
lHJllillo era elogio ou diatribe. 

Parece que acanteceu pheno
;mc·no semelhant,, com a pes:so1. 
_que, subscrevendo-se G, quiz, 
1,eLrn columnas _ do ''Dia.rio ele 
S. Paulo", exprimir sua admira
c_:iio posthu1na a Mons. Passa
Jacqua, por oc,casião do 19. 0 an
ni\·,·rsario do fallecimento deste 
;grande prelado. 

Em resumo. G. disse o seguin
_te: que Mons. Passala-cqua. e•"l. 
Teitor elo Beminario quando D. 
Duarte alli foi alumno, não ten
<io havido grandes syn1po.thias 
entre ambos; que mais ;:arde, 
, Sl'nclo Mons. Passalacq ua proto-
uotario apostolico com clil"eito 
ft rnitra e -pontifical, nào eonst.!
,guiu nunca u:-;.ar a pri1neira e 

0

off!eiar a -segunda, porque, 
:quall(\O e,-a occasiao, apparec,a 
·ünop:rn,damente D. Duarte, em 
'C,1ja presença, Monsenhor não 
:poderia fazer a.mbas as coisas, 
:com seu grande desgosto. , 
c\ G, -procurou justificar-se de,;
<t:l\S malevolas insinuações, alle
·g:w.,do que tanto Monsenhor co
,mo D. Duarte já eram l'alle,ci-

~ 

Inutil é dizer que rs.~e panorama cau. 
'ffeáva no~ {'spirHo~ a mais profunda des
·:ÓI~ientac.::1o. P~l-_1 imprensa, atravez d·d.s: 

discussôes parlam_- ntares ou do alto das 

~th••drns universitarias, m·oclamava-se 
lhrulhentam<'nte que o mundo tinha 
chegado a uma encruzilhada em que os 
ciois <'ampos, liberal e socialista, s·/· cl1-
vicliriam para sempre. Dos coryph~os 
de uma ou de outn. escola, qu<'m con
segniria. a.r\·astar o inundo atraz de si? 
E~·a este o grande probh ... ma a:•0 d.01ni-. 

nava toda a act:ialidade de então. 
Os espil'itos ao,s quaes o fal:,;o scien.-

tismo do seculo e.inda não tinha rouba. 
do o senso commum, se -se•ntiam cl~svai. 
-rados. Tanto uma quanto outra escol:.t 
Nnha argumentos dos mai,,. :,é1·ios a 
lançar contra 13. outra. Qual cle!las es
colher? Alguns, nunc~ co-~s-.!guira~n 
-__ ,nspor o limiar dessa insoluveJ° «ttc-,·• 

,.,,.tiva. Outros. sentindo a necessi<l'ctda 
de d,a.r ao probre,ma uma solu;;;!i:o qual
quer; acabaram por se inscr~ve-:c en~ 
um ou Otltrn campo, e, finalmente, por 
accei'ta.r com enthusiasmo, desva':•-1dos 
pela paixão pa.rtidaria e .p,lo espirit,> 
elo seculo, não apenas as verdades mas 
ainda os erros da escola que adoptara. 
Incontest,.1.velmente, foi este o proces-... , 
so. .. evolutivo de um g:rande- numero d<J 
mentalidades no seculo passado. 

* Neste ambiente de confusão, não fal
taram, feltzmente, espirito.s -penetran. 
t,•s que perceberam a enorme com?-
dia que se desenrobva aos olhos das 
multidões imprevidenks e ingenuas. 

Não haveda, então, enti·e o espan. 
talho liberal e o monstro soci>alista, ou
t1•a alternativa? Por folça. de que de.
ereto mystErioso e irracional a hum.a
nid,<>;de se -cleverie. engolphar lnev,\ta. 
velmente nas f,auces de um- dest"s 
dois dragõe-s? Quem não percebia qu,? 
liberaes e socialistas, com o enorme 
voserio de suas polemicas, faziam. n,~ 
realidade, uma. astutíssima propagan
da. uns dos outros? Atraz de tant::t 
virulencia, quanta sympatia entre 
os dois C!lmpos! Cada um diff.a.mava 
o outro, é cs·-rto. 

Qualquer liboral diúa do socialis
mo o que só se diz do diabo, e vic,,
versa. Mas, no ardor da refrega, am
bos proclamavam que, fóra de sen 
proprio campo, só havia um outró 
campo ideologlco -possível: o c,ampo 
adv'<?-rso. Pelo que, muito astutameri
te, faziam uma ptopaganda desse cam~ 
po adverso, isto é, -beneficiav-am-no em 
relaçãó ás otttras posiçõf!s ideologicas 
possíveis, _p~oclamadas implicitamente 
como absurdas. Um ex-2-mplo concreto 
será, talvez, esclarecedor. Para o libe
ral A. só havia dois caminhos possi
vei~: o socialismo e o liberalismo; e, 
com grande abundancia de argumentos, .,. 
,procm,ava '< lle provar que o .segunrlo 
era o melhor. Para o socialista B. 
tambem havia só dois caminhos possi
véls. o socialismo e o liberalismo, 
aquelle melhor do que este. Pal'a. am
bos, pois. qualquer posição 'ideologica 
que ·não fosse o socialismo ou o libera
lismo, seria abs,-.1rda. Havia, pois, en
tre ambas •as correntes uma estreita 
solidariedade doutrinaria contra as de
ma•is. E esta solidariedade estrdta er1. 
uma realidade muito mais profunda do 
que o dissídio superfice.l entre ambas 
as correntes, 

Evidt•nt<'?ni:nle. e~tc cli::.~idio ron:-;ti-

t.pia uJn n1odo haOil l~ absoluta1n(·nL? 

desléaf, de -pÔl' o Ca'th9licii'lmo á mat·
ge1n, como uma te-reei'ca solução. hn-. 
pmticavel· e -indesc>javel. E, assim, :is 

massas era:m desviadas pela .pyrote
~hqia. d{l, -lucta visto.,,.i entre ambas ,u 
correntes 1nateriali:;tas, a "lib .... •ral e a. 
socialista, ·t=: ,inteira mente a!hektcla s 

ã'Aquelle que é o C&minho, a Vcrd.1-
de e a Vida. 

L(•ii.o XIII acabou, entretanto, co'rn 
es,se artificio di·~ bo lico _ :Mostrou ell,·· 
con1 cklnlza -inv, ncivel, que socialünno 
e libt'!·alisn10 t-'::;tão t~ntre si corno o .1. !

fl·ito e a C'ausa; que, de um erro, s0 
esc.orr'-ga insensivt.•1-mnte par-a o outro; 
e que, se era verdade que ,a pt·imei:·a 
metade do seculo XIX foi essencia!-
1n, nte li b0ral e a st>gunda c,ssenc·ia!
llli."lll".: .svcia.iista, o so,('ialis1no n:lo re-

• 

Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA 

Liberalismo 
desleal 

sia e a Alli'manh<1. são, hoje, naçõ·:~ 
muito 1n:iis detUOC'l'atkas (_; igualit~H·ia,:, 
do que a. Inglaterra lÍbel:,.al: NPq,as, 
:pois, muito mais ·elo' que n:esta Ultiln-i~ 
tdumpha o deruonio d,;;. Revoluç,i.o 
ã'ranceza de 1789. 

* Que nosso seculo é o seculo · üo libE'-
ralismo ideologi<'o, tanto philoso.phico 
quanto religioso. provam-se as mai~ 
Yariadas e constantes IU3-n;festaçôe,i 
de nossa vida social. 

Ainda recentemente,. a e-asa "Athe
ne<1, Editora", resolvendo publicar al
go sobre Religiào, nào tev,! mélhor 
ideia, senão de publicar uma collfcção 
,!e obras dive,·sas, das c;u-a.es cada uma 
fizesse a ,apologia de uma determina
tia religião. Con10 se Yê, libt:ralis1no 
puro, do mais typica1n,nt" '"seclllo 
X·IX". Para um :publico <Íe forma<ião 
,·eligiosa rnais apure.da, como é o do 
;·Legionario", é i-nutil insistir sobre o 
erro crasso dessa dttitude, condêmna-
da absoluta 0 irrevoga.\·clmen'tl• .peios 
Pontífices, dos quae.,, m·ais ro-centemen
te, Pio XI na magistral I~ncyclica "Im
mortalium Anirnos•·. 

Entreh1.nto, por esta ou aquella razã,i, 
quiz a casa editort1. homena.gee.r o Ca
tholicüm,o, in,iciando a série de publi
<-ac;ões com um livro de •-1pologetic-a ela 
Sinta Ig·rejo ... 

' E, -para isto, nada encon'trdú de me
,. n,or, senão a "Apologi:i, d.o Catholicis-

mo" de Buonaiutti. 
Como que para. a.prest1ntar ga:,antlas 

de su-a catholicicladé it't'<'fragavéi, - a 
obra traz, D.O inicio, o ''imprima.tur" de 
autoridades ecclesiasticas rom11nas. As

.. sim, pois, o autQ1· despn,venic.>_ serve 
.-a dou.trina ali contida, cet•tissimo de ·que 

' está haurindo a,mais aut!Íentica. .cl_o;,tt.ri• 
.,-. na da. Igreja.·. -- ' · 

presentou a mo1'te mas o triumpho ::lo Entretanto, a verdade é que esta obra, 
libe1•alismo, o qual, superando-se a si ,:,,amo outras do 1;nesmo autor, contem 
propt'io em tim esforço dia.bolicamen:,:, t,antos e 'ta·c-s erros, que foi elle fulmi-
t,;iumpha.l, arrancou de suas propri-as nado com ,a me.ior penalidade que se 
, nti,anhas um ~onstro peior do que .pódc 'lançar contra alguem, na Ig1·eja. 
elle, differente delle apenas no que em E;(fectivamenle, ,é elle um ",,·xcommun-
peior. mas que ,apezar de. tudo ·e-ra 'l. _ gado vitando". Das diversas modll.lidla
ca·,_·ne da sua. carne e o sangue do se:.i ' <le_s de excommunhão, é esta ~ mais ter
sangue, no qual elie continuaria. a v~-, rivel.. Quem a soffr;, fica inteiramente 
,·er mais comp,lefo, ma-is nef.a.sto ,, mais_; 

1 
segregado 4'ó convívio· dos firis, que 

hediondo do que nunca. .f ' não podem ter com élle nem sequei' o 
* •- mc·nor e mais longínquo tr-,i.to social, to~ 

E' o que .precisa.mos fazei· ta.moem· 'i: le,·ando-se apenas que seus íntimos pa-
n6~ .. Jü. 6 tem;io de acabar com a ba- 1·entes tenham com elle algum contacto 
!0!1a. ac,1ck1r.a de que o li);)n·alismo. o. e"entualment,e, imposto .pela caridade. 
s<:>dalismo c o <'ommunismo, .!)roducto!! Ne_m ·sequei· um méro ~umprimento pó-
typ;co3 do seculo XIX, foram suplan,. de ser dado por um fiel ,a. um "excom-
t~dos em nosso scculo pdo na:cismo, mungado vitando". Mais alnda.: se se 
pelo fascismo "0t c·aterva". encontram em uma_ mesma calçaela, e o 

Certamente, ,c,sses "i.smos" da dii·ei- infiel vê o excommungado ,a. longa dis-
t:,. succcdei'am aos "ismos·• da esquer- tancia, deve muclar. de calçada irnmedia-
da, que agonisam hoje no mundo in- tamente. 

tei,-o. '.Mas "succeder" não signific-·t Por isto mesmo, todas as obras deste 
':cupplantar" nem "destruir". Os ''is- autor for,im .postas pela Santa Sé no 
-m0s" da diri-ita succederam aos "i~- ''Index", sendo tàmbem absolutamente 
mos" da esquerd·'l. como o filho succe-- p·,·ohibido a.&,;istit· a suas aulas. A ap-
ele ao p,,c, por uma successão natural provação das autorühcles ecclesi.aS'ticas. 
e· 1ogic'1, que faz do domínio :1erdaclo romanas que figura,m no livro editado 
P"lo filho, multo mais a continuaç:lo pela "Athenea", _se authentica como sup-
e a sobrevivenci-3., do qu~ a ch'strui- ·pomos, é ªI\ter_ior á excommunhil.o, ,,. fi-

-çito do poderio legado pelo p.ae. coü, pois, inteire.mente annullada poi• 
Como, nas entranhas diaoolicas eh esta. Aliás, tal a,pprovação, ainda que 

liberalismo, nasceu o comr.ntnü:mo a,,. fosse valida,' seria. insufficien_te, poi;; 
solutamente t~talit•ario, 'l.S.ilin, tnml:iem, que a traducção do livro dew;·i_a, por 
elas ·,-nti-anha_3 desto nase9u a estato. su-a vez, ter o "imprima:tur" da Archi-' 
latria pagà eh nossos dias. Mas _ e diocese de São Paulo, que ali não existe. 
isto é de uma. incatc.Ílavc-1 importanc-ia Finalmente, cumpre notar qu-e- o maior 
- !'la transição do liberali~ff.o para. o perigo desse livro está no facto de ser 
socialismo, do socialismo para o tota. modernista. Emquanto outros livros -•-x-
litarismo -communista, <· uo ,~:>rnm11- commungados contêm doutrina P.scan-
ni~mo pai·a a. estatolat1ia, r,Beucl"-anti- dalose. e ,r-videntementc ,,rn'ti-catholica, 
conununist-a, não ha senflü :1ma •?v,.ttu.. os livros 1nodernist-as contêrr1 prros sHb-
ção coher,nte e logic-a., e uunC'-.t 1Í:n,t tis e fúnestisslmàs/ que muitas veze,~ 
solução violenta de continukhd,,. <'a- apenas. os theologos müito aelextr!ldos 
paz de lnté1·romper à gcnealog;,, Jou-. pt>rceb,m. Postos em circulação tae.~ li-
trinaria dcs"tes erros. Por .mais surpr0- vros, intoxican1 f'UPs os fif .. is de-spreve.ni-
hend(:ntc que par~ça, nosso ·Se(':.llu é dos. 1naxi1ne e1n u1n paiz e-orno O nosso, 
na 1·e1lidade o Recnlo em que o t:·inm- em que ,a. fal'la de instrucç'ío J'. ligiosa 
,pho do J;heraHsmo é completo e ah- é notavel. 
soluto. Po!·que, se o liberalismo d,'mo- Ahi fica este ü·iste exemplo de Iibe-
cratico n1orr0u em politicn., foi p.:u'<t ~~·r ralismo, a provar que, na rea,lidad·t\ \Ji-
substituido por um ce3:1rismo o inel·t vemos encharcados de liberalismo, 
mais democratico elo que elle: a Ru;- muito -mais do que nossos o.\'os ..• 

,dos • . Ora., ~- justificàção é con
;traproüu,ccnte. Além do mals: 
' 1.0 ) Não é .exacto ,1ue D. D.rnr
.'Uj. tenha tido como reitor a Mons. 
::Passalasqüà, pois que D. Duarte 
':se ordenou em 1892 e Mons. 

CATHOLICOS 
'Passalacqua foj nom·"J.·:lo r•!ito:c ½Qt:npr~nl 
do Seminari') em 1895; 

2. 0
) Não é exaeto .que, como 

,protonotario, Monsenhor nunca 
tenha. usado mitra; varias ve
:zes ,pontificou na Igreja do Cflr
/lr.O, como podem attestal-o mui

EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 
~ . ~ • ,.q . na _conhecida 

JOA.LHARIA 

C/ASA CASTRO 

.COXTI• 

~lJAC,'AO 

'D:i ~:1 .. • l 

0 

,protW.s·tantE>g e á pratica do f's
piritismo", estão ,intima.mente li
gados á aclividade da Acc:ii.o Oa
iholica, que, como legião 11 si .. 
cut acié'S ordinata", deve-rit eorn• 
batel-os desassombrada, g•) lll-a-r• 
da e aguerl'.iclament,,. 

o 

Tambcm merece especial re!l;>~
tro o telegramma ·que S. E- <> 
Cardeal Lcg,~do enviou ao _Eaxmo. 
Sr. P~esictentc da Rep~blica,-

F'oi o seguinte o texto, do t@1e
gramma: 

"Com resp<'ilosa. homenagem 
ao supr<'<mo ehefe da Na<:ão e 

plena confi.:rnça de que conU· 
nuará, em seu alto <'rite1·io, a 
facilitar o apostolado ela Igrej1 
no Bl'a.sil, ao mesmo tempo qn,• 
saudamos a v. <,xa,, bispos e pn'
Jados brasile,iros, queremos igu-al
mentc. desde o inicio do Concl
Uio Nacional :tffirmar-lhe ~ci-
U-ita ded,icação á patr-ia cujos 
elevados interesses sempre ha v,,_ 
remos de servir. Respeitosas s-a.t!
dac;ões. - Cardeal Leme". 

Como se vê de sua propl'i-a I-;)A 

clacçiio, quiz o Carcle·3l Dom S.~
bastião Leme manifest·t?: s:ua 
attenção .para com o Cnefe da 
Nação, que-, occupa-ndo a supre
ma. direcção do Estado, represen
ta. como tal o povo brasilei>:o, e, 
ainda como tal, deveria ser ob
jecto desta attenção, de accorclo 
com a doutrina - da Igrej,1., que 
manda que se preste rev-erencia 
a toclas as autoriclaclcs constituí
das, Pm razão d:l, dignidaUe :de 
suas funcções._ 

• Quanto ás pote.s refn-entes ao 
Concilio, resolvemos deixai, pa
ra o fim a nóta sensível, mais 
bella e ma.is delicada. E' o lin
díssimo telegramma enviado p0lc 
Cardeal Legado ao Santo Padre, 
em nome dos Padres Conc,iliares. 
E' o següinté o seu texto: 

"A s. -s. Pio XII - Cidade de 
V,aticano -- Reunidos em Conci-
lio Pl('nario ao oscular pés de 
V .. s .. qu<l'i'mos reaffirmar nos
sa Qncondicional obedienc.ia ~i-

l Jial e affectuosa veneração á. _8é 
Apostolica e ,30 romano Pont1!1-
cc. Pedimos a Deus que protP
ja nosso grande Papa e pae, 
amantissimo. imploramos a ben
ção apostolica. - Oirdeal Le
me". 

i 

Graças a Deus, .podemos dizer 
que. dos muitos 'títulos p<:los 
quaes o Episcopado Nacional se 
impõe á veneração de todos "~ 
fieis, um ha, que é o ,·esumo ele 
lodas a.s su-,s virtudes e a ex
pressão mais v.i!:il e mais deli
cacla ele toda a sua n,)'or<"za rno
rn 1: é e• incondicionalisrn,1 de 8\Hl. 

disC'iplin,a ·,m 1·0h1c:ão ,, Sahta. 
Sé: 

O E1-asil ser,t gran,w na ,:1ecli- _ 
,(lu (?m que fôr catholico. E -serf"L 

C'atholic-o na. mNlilht em 1Ltt', fi0l 
a Sí.'"Uf{ Bispo.e.; e ao Summo P1>11-

tit'i<'t~, pt·ln,a-i· por· t~~---t· :11(·ondi
cionalismo que .sú a::: c1li.:i,1.-i di ... 
vi-na:-5 tnercccm. 

• 
Houve um 1iaiz, na. si>man ,i; · 

passada, <·m que um Pl'i11cipe d:1. 
Igreja, :-:;eguntlo 11ar1·am os- t-:;1-
legra1nm.as, .soffre-n 11 u-ma vt1-.rda..., 

cl'eirn chuv~ de ovos podi,es, ba
tatas, e grosseiros insultos, que 
chegaram quasi a se transform!ll" 
em damnos <'Oi'POl'Qes." O -povt> 
queb1·ou a j-J twlla de- ti-ma. casa. 
ond,• aquel!,, Príncipe ela Igreja; 
pernoitava, de V-iage1n, P, po:--.: 
outro lado, foram quebrados ,,s· 
vidros <lo seu automove1. Sa
hindo d-esta localidade e- dirigin. 

1 

do-se a outm, o Prelado foi re• 
cebiclo por unia grflnde d:emon~~ 

, tração hostil. O povo vocife_rav;?; 
;tos carmelitas a.inda vivos; I 
· 3. 0

) D. Duarte não -podia tel-o 
':impedido, pois que muito antes I R 
de sua vinda para S. Paulo l Ü A 15 DE 

OFFICINAS PROPRIAS 

NO:-V~EMBRO N.º- 26 
· j pedindo e. ,-prisão do Prelado, e· 

(E -. . 'a· R ' A h. gritando-lhe insultos. Um sci•le
squ1na a ua BC teta) rado aesfe.riu um golpe contra. 

.. (1909) Mons. Passalacqua jít 
.era protonotario (1900) ; 

4. 0 ) Xão é exacto que seja Unicos concessionarios dos AFAMADOS relog-10s "ELECTRA" 
(prohibido ao .protonotario us_ar I =-==========il=======================================::=============:;:== 
·mitra na. presença de seu b1s-

0;po; basta ir-se ao Rikj ele Ja- • la exige a erecçll.o do throno, a Um 't'bonzo'y, se 

o Prelado, que atirou longe seü 
barrete. Os seus serviçaes f<l•
ram tambem maltrata.dos·•. 

Quem é este povo? Uma: ma.!t~ 
eh- C'ommunista.s. de maçons. d&
a narC'lli8tas? Prop1,i-a.mente isto; 
nflo. Mas u111 _grupo de nazistas; 

no :neiro, e !á se verá muito pro- presença. de maior numero de 1 ' 
,tonotar10 pontificftr perante ô padres e outros preparativos q,1c, seu le1'"'1o 
Cttrcleal; não se poclem improvi.mr. Além_ 

5. 0 ) E' impossível tc•r-,_:e da- dissô: u protonotario. para pon- • 
<10 o caso ele J\Ions. Passalac- tificar, pr<'cisa cio eonsentim2n
qua. estar preparando-s(' para to do Bispo, e não é- crive! que 
-uma Missa Pontifical e ctar-~_e D. Duarte désse o consentimen
,o àppa1·ecimento inopinado .de to e \·iésse cassai-o no momen,. 

CCJDVerte 
de morte,. 

... 
-- :o --:qufl vem a· dar na mesma. o; 

_;pa:iz é a Índitosa. Austria. E ot 

D. Dua1·te. A Missa Pontific;tl to ela execução. 
!(!o Bispo Diocesano é muito dif- Como se \'í\, G. falhou no. ho-
.;!e:rente da do · _p,·ot°.~otario: e!- menag·em e falhou na e.nedocta. 

ltegistrou-se recentemente um 

caso de conversão no hospital de 

Suifú, China. dfr!gido pelas Fran

ciscanas Missionarias de Maria. 

Um "bonzo" doente acolhera
se ao hospital: alli, pela primei-

ra vez, ouviu falar no Catholi
cismo, nas instrucções dadas pe-:
las irmãs nos seus vizinhos de 
leito. 

Tocado pela bondade das en
fermeiras e impressionado pela 
doutrina quiz co:,h~c:~r o_ C_at!}_o-

Jicismo, ao qÚal finalmente se Prclad" é o Cardeal Innitzer,, 
co1,werteu. _ enja brandura para com os na~ 

- DeiJois ·de ser baptizado, rcsol- zistas quando elo "Anschluss-•i 
veu destruir os objectos supers-1 torna. esta agg1·e3sil.o verdadeir:i-., 
ticiosos que possuía: e tendo rea- mem,- absmcla. e evidentemente/, 
lizado esse objectivo voltou ao insih·adn cm um <Hlio diabolic~ 
llasoital oara morrer., contra ,, Igrej~ 

I' 



,, 

São Paulo, !J de .Julho de rn!l!l r, 'R T T O~ A R I O .::============::;..;..:=;;:=.;======== ··- 3 ---
A fvrannia e a desolaçãol ~ . 

rei am s,obre Vienna 
•• La Croix" expõe, em. um de seus ultimos numeros, as imJ)l'essões de uma tes· 

temunh~t ocular s,~bre a situação de Vienna, depois do A!:schluss: 
"Eu t:·ansformarei a voss·a. <:i- tcs allemães organizam em to- ju$tificar as 6uas medidas d0 

· clade em um jardim florescente" das as grandes cidades da AI- restricção e tambem para int:-
•havia annunciado o sr. Hitler, lemanha congre~sos perfeita- mid-ar. 
~pós o Anschluss. mente 8llpcrfluos. Assim cm Ha injustiças revolt,intes, Os 

Qucn1 c•)nheoc Vj~nno Mbc Vif'.J'llHt houvr- o CongTt~s~o do~ i:-111ti~o=-- offieiaf)~. º" ,,av1-tlh:•·iro:-; 

(]ue essa cidade, uniea no mun- ·relojoeirüs, dos p~quenos jorna- -da Oi·dêm Maria Thercsa, qne 
do, nflo tinh:<. necessidade Je Ieiros. elos decoradores, dos ca:·- tiveram brilha,nt~ papel duran
ser eml:rdlezada, e que as. pala- pinteiros, dos pescadores, etc. te a guerl'a de 19-14. morrem de 
vras do fuhrer eram palavra'l Congressos, nos qua,es as A~-1 fome, empr,·gado-s cm kiosqu,,~ 
no ar. soci>½ções ,.,n, questão conduzem, de tabaco, a io· ma,_-cos por mez. 

Tantas fez o sr. Hitler a pa:- sob ordem chis autoridades, de- •10 .pa>'iso que os Jovens nazis, 
'lir do· dh cm qth' occupou a ci- z.-nns dú milhares de memb:e>s. tendo .por titulo o serem mem
dadc que, em Vienna, os mais O turismo força.do, muito ·espe- bros elo partido gozam d,e urna 
irenitentecs, os mais cegos, nca- i ctacular, ap11,1.r-ece ao commum situação ,privilegiada. 
baram .por 1·ecup4?rar ª. ~ü;ta. j n1 ortal corno Pxpressão a nul~S: Houve choqne-s cort"l os offi-

O Congresso Internacional da 
'' Juventude Feminina Cathollca" 

As solemnidades realizadas em Roma · 
9 dt' Ah·,•iJ de 1939, Domingo, Sobre o primeiro ponto falou pregou uma estação em portu~ 

eh, P-aschoa. 1 Sofia de! Valle. fundadora da guez. 
Todos festejam a Ressurreição Acção Cathollca no Mexico, Finalmente, no dia 14 de Abril 

Por exemplo, o ·s!·. t-I1tln· d()-
1 

convinc1::··ntP de _un1a -r~np1_1:l,r! ... ,ci-a<'-s nas l'lHtS- (1,--.. Y'ienna. :1.pú:; 
cla?'Oll 11;'10 quc-rer aug·n1·entar O~r q:'ío de :-1ff(lZ('reR. ·os <):U3êP: O~ frffic.ia1.;•.-; l'<"Cebí'~ ! 
,;ah:·ios, pn.ra . impedi,· ,a alta f O dcscontent,.unc,nto mnteri<\I i"am ordéns p:tr:i. ni'·o saliir·.'111 
dos prc()<)s. Pois, a seu ver, o nào é mais que um elo,i •tspcctos u11iformit.arlos. 

elo Senhor e em Roma, no cen- Tomou · como base um trecho a Juventude teve uma audiencía 
tro do Catholiclsmo, a Juventu- da carta de Sua Santidade Pio com o Santo Padre Pio XII, que, 
de Feminina Cv;tholica, por meio XI, de 28 de Setembro de 1935 : depois de algumas palavras eh 
de suas delegações ao Congresso "Nós vos recommendamos O senhora Crjstiana de Hemptine, 
Intemaciom:l da Secção da Ju- maior cuidado na formaçãt, dos abençoou-nos e disse que desde 
vcntude da União Internacional que militam nas fileiras da A. o principio a Igreja recorreu ao 
ele Li'gas Femininas assiste a pri- e., formação religiosa, moral e àuxilio !Ias muÍheres e que nós, 
meira pontifical de Sua Santi- social que se torna indispensavel membras da Juve.ntude da União 
clade Pio XII. a quem quey fazer 110 seio da Internacional de Ligas Femini~ 

8 u<"men to elos salarios acarreta- cl,c revolta la tcnté. Schuschnigg- con't·irrna preso 
ria

0 

automatic-a.mente o cnc-are- / Sobre os rnu·i:o:-; de Vi·~~nna, v~- na sé<le da G•estapo. s'endo con-
· <·imento da vida. Est-3. thcse,: reis affixado "Trnhr1l11aclot· al 0 scrvado incommu,nir;a,·el e os 
foi muitat{ vezes ·-exposta :nos~ Jcmão, sen1 ti nfLo lY~vprfl. o im- vicnnenfleg cortsi-de:ram-no ,m•ar .. 
<liffcrenll's congresso·s ele Nu-. perio a1!emão." Em todo.s as tyr. 
remberg, pondo-se em defesa; suas fle:<:•,1s indicando ónde se Quanto aos jo·,·nàes, pr:Hic-l
<io trabalhador - consummidor ! J)Oderft rrlcançar dentro de_ um mente desappareceram. O.s vi en
contra os int-ermediarios, como I minuto o a brigo mais proximo nenses tão amantes de vario,: 
si, neste paiz cio dictadurn, a; contnt ataques a,reos. periodicos vi'm-se obrigados á 

1-eguhment-Jc;ii,o do .preço não O regime gosta muito d-e leitura do "Voeikisch',.r B0cba-
dcpendesse, ele uma ordem. e·voca,· o petigo da. guerra para. eh ter". 

?ú·,is, Ola trabalhadores do "pu- =====::::::::~i:::·::::::=:=::::::::=;:::::::::t::::::::::::::=:================ 
nho"' e cto "front" nrto estão Reuniu-se em Paris o Conmes-contentes. os p1•iméiros não ga-
nham em .sua maior pQrtc mais I d f . e 'h li 
oue 25 marcos semanaes (o ;n-: so as en erme1ras a, e;> cas 
óice de vida ó 1:0 emt·3nto o I 
douro do que é na França). I 

"Nós temos redobrado o pi\o 
x, o tra ba,lho ao trabalhador", ) 

A defesa passiva em tempo de guerr?. 

ni\o· cesaam dP. -pr.oclam,u os! A~ c.nfermeiras rnligiosas ca-
. · - , thol1cas ftancez·1s. que ,H, reu-

porta-vozos c1a. propaganda. Nao 

1

. . d 
? sufficiente dar trabalho ao mram cm co,'.grcsso -no m~z e 

. Abril em Pnr1H, sob n, prei11den• 
opcrario, é necessario um tra-1 -ckt ,Í,, Mon~. Corbc, e com a 
balho b~m p9-go. l . · d . · . p1·esen()1t de gr;inde numet·o de 

A propagan. ª. nazi_5ta. e um·• rc•ligiosos <' civi;; fráncezes, t•
bnrh. A' ,pr'.me,ra vista, V1en-1 ·11er-am a o,p-portunidaile de ou
na parece r1c•a. e pros~era. Os I vir no ultimo clfa, algumas- c·on-
hoteis e cafés r·egorg,ta,m de ferencias gmnder:rrnnte ín,stru• 
gente. Não falt·>l. nada. Aos ex• ctivas, prntic-as e efflciei1ti<S 
trang>eiros vindos ele perto e sobre a defesa passiva em tem
;le longe, a .propaganda se cxer- j)o de guerra. 
o,, pelos estabc!lecimentos publ:- Antes do inicio da sessão, 
cos. receberam os presentes a bPn-

Màs períetrae nas casas parU- ção de s. :fl:m. 0 Cardeal :Sau
culãres. Falt·J. tudo. Os habitan- drillart, que compe.recFa e cx
Ü'S d~ Vienna ·recebem 10 grs, ter.nára a sua ·a.precfação pelo 
de manteiga por dia; o syste- congresll'o. 
,ma ele l!sto.s foi tamhem ·ê·8ta- o primeiro a falar, enti\o, foi 
belecido pa1'a o Café. Nos açou- 0 Coronel Peyssel que disco1·
~ues h'a falta de carne. Algu- · teu com -precisfto sob,·e o prn
:mas mulheres lrnxendo feito fi- blem·~ da dispersão e do rPco
h õcante de um açougttº, fo· Jhimento ela população nos abri
.r(t.m transportadas pal'>t um ca- gos, quando no caso de um 
mii1h/io ela policin-soecorro f' 1 ataque rl'pen,tinn. p,n, evitar 
condemn·~das individualmente a ({tlc sa v,irif:quem os tito pre

Em -~cguida, o eminente pro
res<'<ol' Danem, da Aoodemi.a e,,, 
Medicina, disc01·1·eu coin grande 
segurança- e conhecimento sobre 
·as med,idas de protec<;ão qú·e 
fife devem tomar com respeito 
aos gazes, fornecendo, des'ta 
forma, -á.~ enfermeiras, J)recio
,sos detalhes praticos da· acçií o 
qu~ 6.s ·mesmas poderão de·l'!en
vdlve·;·, em auxilio ás organiza-
ções Já existentes para estes 
f~s. ' 

Esta ultima -sessão do con
gresso terminou com uma con
ferencia ela srta. Hm•ta.do, d<i 
União Departam.ental das Ins
t!tuiçõ·es Privadas, sobre o mo
d~ de evitar o panico ,num ca
so de ~tJarme. Fo,·am feitas, em 
seguida, algutn8.3 visita>! ás or
ganita()õE•~ de d<>fesa pacifica., 
construidas recentemente em 

Paria, .;, nas quaes já algtrmas 1 

cnfE·rmeil'as religiosas ,prestam, 
com a sua ,peculiar abnegação 

e caridade, os seus ,prcstimos. dois marcos de mu,lta ,por ha- 1 judiciÚcs panicos. 

ve·,,em 8.balltdo o r,restig-io ,ln ! =·===~============================= 
-patrla._ (} àllmentaclo a- propa;;an-1 A 
d-a ln1rnlgli ... Suissa sob àmeaça nazista 

M!lu grado a amizade g''rm·a
no-it!Uiann, lw faltâ completa I Como iít é elo domínio publi- J imposi()õos clP. Hitler. O com
<l<' fructas ém Viénna.. 1 ·CO, Hltl,:r fa><-se ncntir em to- mercio suiilso está desmóralisa-

EU encontrE'i uma senhora que; ela a Europa, e n.gora, peh k•· elo, pare. dar lugar ao commer
,não se lel'nbravn mais qu'3.nclo tnra <1,, ,1orna<'s ~xtrangeiros, fi- cio allemi\.o. A Allemanha te:-i'i 
comél"a maçãs pela ultima vez. camos sabendo que nem 11 Suis- aba i-rotaclo os m_ercados sui'ssos 
fruc'ta qtr etla gostav•J muito. sa, 0 unico pai>; da Europa Oc- com os seus ·productos. 
Isto nã.o imprde que num hotêl ciclenta.l. que ficou llv:·e dos E por estas e outras manei-

a. contécimentos internacionaes da ras, os nflzist.,i,s exercem a s·,m :possamos pedir 11n;a cluzia ele 
costólletas de vltello. e mult-t ~nerra rJe 1914. 1>stá -actualmPn- influencia na Suissa, ela qual 

, , ·(n passnndo. desape,r.ce_bida aos I não l!e Vf' nenhum g<'sto de de-,mantr-íga, Mas milhões <le v1en- ,- = _ 
·11ensts, 'éomo tambem berlinen- seus gana.nc1osos o,,10.,. ,ngrado, de defrsa, jus'tamen•e 
ses, sflo privo.cios ele tudo, ain" As,sim é que tem circulado cleviclo já tn· esta influencia to-

nos clois ultimos annos, na Al- mado os seus pontos cardeae.-,, 
<l·~ que algumas centenas de · d · 
hotels, de cafés e lelterkss. es- lémanha, cartas geographicas 1mpe~li1,c10-a e reagir. . . 

apresentirnclo a. Suisga diviclid_ a AU, rr sua imprensa ja. foi 
te.iam na opul.encia; a despropoc. d 1 1 t · ém trcs pai·tes, entre a. Italia, nmor açaca pe as prepo enc11~ 
çiío é flagrante. Para dar i.llu- , 11·•1 

a. F'i·anC'n. e a Allcm~nha. E e~- e.e :, er, .c,;io ele prospl'ridadc os dirigen-

f: ternato MAROUf S 0[ ITO 
Para 11mho~ os sexo~ 

Interna.to Familiar -· Semi-
Interna to -·- J']xternato -
Curso Pré-Primario --- Pri
rnario ahéxo - Comei·cial 

Datilografia 
grafia. 

e Taqu!-

Dirclor. ll. Hh11,l<111an 
IL ncnto J'l'clta.,, 2,~lt 

fo_. divisAo· oh~tJccc, 1·.i.~oroRame,1,.-, O unico grito ele defesa c1c 
t,, ,. c1 0 ,_1tr1nu 1·ac,~ta do s.. toda a Sulssa é o dos '·Ursch-
Hitler... weitzos" (nome por que são co-

Cótitlnuanclo nesta 1tm~aça, nhecidos os habitantes cios qu,i-
íti< vista 8 dr todos, o~ nazistas tro. cantões, que se lib~1·taram 
clividii<am n Suissà.. para {1ns dos HJbsburg-os. separando-se 
de propaganda, em t.rínta e dois ela Au!!trla), que estão diapos
"Gaus''. nos quaes. são reali- los a bater-se até ao ultimo ho
zadas reuniões set11anaes. ·Pl'"· mem -cont;·a a Allemanha, se cs-
~ididas por agentes ngzlstas, tn. tentar conquistai-os. 
<Júe r,.·:t maloti(t siío allemães ,le- Porém, por mais bóa vontafü· 

! n;,oclme.nto. que tenhàm estf's cidadãos. o 
1'!::-t cttl'c,t 116 um 1111.no, o Pr~-, que decidirá fl sorte da Suis.•a, 

~':'.·•fit-, chi t~ui~!<!I v!tt-se .obri- será_. o machiavclismo d;, politi-
1,:1<1o li. su1'1mf.it't\l'-~e a eerta.s c:a 111ternac1onn!. 

1llllllllllllllliilltllllllllllllltllllllllllllltlillllllllliltllllilllUl!la):liilllHlll!IUIINiHllltlllilllllllllllllllllllllll llllflUflllllllflllCllllllllllllltllllllllllHIClllllllmlll[lllllllllllllClllllllllllllL, 
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E' uma cerimonia assombrosa sociedade moderna obra efficaz nas seremos contirr,uadoras dessa 
e que· dentro do maior sllenc!ó ele apostolado." 1 gloriosa tradição de auxiliares dll-
fala ao mais Intimo dos corn- !<>reja -
çõe~. Milhares de pessoas se · E Sofia de! Valle -mostrou ª j "'Portanto si a nós b t1i 
acha:m reunidas na Igreja de São necesstidade de~.sa 'dform~ção qf.ue ! importante' missão, deve~ ze~ 
Pedro, quando Pio XH entra:. deve er er.1 cons1 eraça.o o u- 1 d d' . , 
c::l.rregado na cadeira gestatoria.. túro da jovem e a sua missão de 1 /'r ca áa ia m~1s pela nossa. 

esposa e de mãe. 01:maç o para po er depois con-
pàra a celebração da Santa Mls- . quistar todo nosso meio para 
sa. _ Houve discussões em diversas 

I 
Christo, principalmente por meio 

E' o 0fferecimento daquella. hnguas e todas as presentes es- do nosso exemplo. 
hostia santa feita do heroismo de tivel·am cíe accor<lo qua~to á i:ie-1 Cada representante offercceu 
muitos catholicos que de nossos cessidade dessa foTmaçao, prm- ent·o Sa t P d. 
dias ainda, perseguidos e maltra- cipalmente em relação ás diri-1 ª ao 11 0 ª ie ª Virgem 

gentes, sendo propostos como l protectora de sua terra, e o Bra-
tados, quer na Hespanha:, quer no I si!, por meio de sua deiegada en-
Mexico, na China ou em outros meios para tal _conseguir a ora- t · 

1 

regou a Pio XII uma fmagem. 
paizes afrontam horriveis suppU- ção e O estudo. de Nossa -Senhora Aparecicia:· · 
cios e gloriosamente satisfeitos Em relação á escolha de diri-

1 augmentam o numero da legião gentes ficou bem definida a ne- A JUVENTUDE l'ELO MUNDO 
dos martyres, morrendo pela ccssidade de se ter em conside- 1 

Igreja. ração as capacidades naturaes 1 

E' o offerecimento claquella das candidatas, assim como as 1

1 

hosti:a feita ainda com os pe- seguintes qualidades: 

A Secção de Juventude da U. 

queninos actos de nossa vida c\e 
todo dia, em nossas casas, em Grande espirito de fé, humil- 1 
nossas escolas, nossas profissões dade e caridade. ' 1 

I. L. F. conta actualmente 'é!O 
centrqs e seu secretariado mar.
tem córrespondericia com 60 
paizes, nos 5 continentes. 

E' por meio ele Congressos co
mo esse que a união entre a~ 

e principalmente em nossas do
enças e que embora insignifi
cantes, são, grandes e mesmo he
roleos, agradando a Deus e at
trahindo suas bençãos pelo amor 
que traduzem. 

E' portanto o esforço catholi
co depositado nas mãos do Pae 
commum para ser entregue ao 
Altíssimo, afim de pedir per!fão 
pelos crimes do mundo, paz pa
ra as nações e bem estar para 
cada um. 

Foi pois um espectaculo gran
dioso. Eramos da Juventude 700 
moças vindas ele 30 pa!zes: 

Argentina, Austria, Belgica, 1 
'Brasll, Canadá, China, Colombia, 
Estados Unidos, França, Guada
lupe, Hespanha. Hoflanda, Hun
gria, India, Inglaterra. Irlanda, 
Ita,lia, Japão, Lethonia, Lithua-
11!a, Luxemburgo, Mexico, Perú, 
Polo nia, Portugal, Rumania, 
Suissa, Venezuela, Yugo-Slav1a. 

J)o Brasil eramos 5 : 1 
Alta.ir Malan d' Angrogn!', vice

pre11idente nacional, delegada of
fic!al. 

Marina Castilho de Oliveira 
Costa, secretari.a diocesana de 
Taubaté. 

Maria Amelia de Andrade Reis, 
secreta;'ia archicliocesana de São 
Paulo. 

Carmita Oliveira Andrade, se
cretaria das Benjaminas da ar
chidiocese de São Paulo. 

Odila Barbosa de Rezende, the
soureira da JICF da archidio
cese de São Paulo. 

Largueza ele ideia. 
Que esteja em contacto 

juventude. 
com a Juventudes dos diversos paize! 

Que saiba formar substitutas. 
se vae tornando cada vez mai! 
estreita, resultando dahi maio1 
fraternização tão necessaria ern 

O segundo ponto, isto é, 0 1 nossos dias, podendo todos tra
" Campo de Apostqlado ", foi es- balhar com mais proveito, por
tudado em grupos separados e que uns vão aproveitando as ex
considerados os seguintes meios: periencias dos outros, trocando 

1, A Parochia revistas, jornaes, ideias, e princi-
;-\ Familia paimente · augmentando o nosso 
Os Doentes zelo e enthusiasmo. 
o Universo. Sentimos o quanto é grande o 

d, A .Juventude Bure-ue7.a. 
A .Juventude Estudante 
A .Juventude Rural 
A Juventude Operaria. 

ENCERRAMENTO DO. CON

GRESSO 

Para terminar o Congresso a 
Juventude reunida na Basílica 
de São Pedro cantou o Credo e 

nosso Catholic!smo. unico capaz 
ele unir classes e nações, e que 
debaixo do olhar elo Pae com
mum trabalham e se esforçam 
pelo mesmo ideal, apezar das dif~ 
ferenças de costumes aue noa 
separam. 

UMA UNICA FE' 

DlvI UNICO CHEFE 
UM UNICO REBANHO 

depois, na Basílica de São Pau- Eis o reinado ela sublime cart~ 
lo. fóra cios muros, realizou-se dade que São Paulo tanto prc
ama imponent.e Via-Sacra, pre-1 gon e que nós da Acção Catho
gada em 14 Jinguas, sendo o Jica devemos continuar para qnc 
Revmo. Pe. Ramon Orti:-;, ele• Christo pos.s,, de facto reinar cm 
Taubaté, e.ctualmente em Romà, nosso melo. 

AO DRAGÃO DE IN.DIANOPOLIS 
Sob a gercneia de l~ltXI~STO CIXQCF.TTI 

V. S. deseja s·er hem servido? Procure conhecer a nossa 
casa, on,le V. S. encontrará artigos domesticos, extigos r.a rà 
pres.;ntes, materiaes para construcções e artigos pa.ra 1,in-

tores, O mais barateiro do bairro. 
Av. Cons. notlrigues Ah·es, 376-B J::,;J)IANOPOLJS 

ABERTURA DO CONGRESSO, -----------------~---·-----

o ·congTesso foi inaugurado no 
dia 11 de Abril, depois do Car
deal Plzzardo e do Cardeal Dolci 
terem pronunciado algumas JJa
Iavras. 

A senhora Cristina de Hempti
ne, nossa mui estimada presi
dente internacional. leu então o 
relatorio do movimento rcaflzado 
nos ultimos quatro annos ,os 
·congressos se realizam todos os 
4 annos). 

Foi logo em seguida feita a 
chamada dós varios palzes e ca
da qual passou a ler seu relato
rio tambem, Nessa occasião a de-j 
legada official do Brasil deu um 
resumo do movimpnto n~cionA\.: 
salientando a extensão immensa : 
do nosso palz e relatando os tra-1; 
balhos da Juventctde mostrou os 
fructos obtidos,. principalmente 
por meio das Campanhas Pas-

1 
coaes. 

O ASSUMPTO. ESPECIAL DO 1 
CONGRESSO 

O th<'ma gemi estudado no 
Co11g-1·esso foi "Apostoládo ele 
Conquista", subdividido em duas 
partes: 

a) Bases <lc formação; 
b) Cam110 de apostolado. 

O aue se Dassa na Austria 
Coino se cleprehende elas noti- , 

êias 'publicadas em jornaes euro
peu~: o h!tlerismo continua a 
perseguir e a querer abafar o 
catholic!smo na Austrla. 

pclle, os religiosos perderam a di

recção de todas suas escolas. ou
tros collegios, como o Stella Ma
ris, de Godesberg, precisaram tro

car o pessoal religioso, substituin-. 

do-o por outro totalmente leigo. 

MaL~ uma vez o "fuehrer" al

lemão dá prova de que sua uni
ca finalidade é perseguir a Igre
ja. O sr. Hitler persegue-a em 
qualquer territor!o que occupe, 

immediatamente depois da inva

são. Apezar, porém, de todas es
sas provas, ha muita gente que 

tenta negar a evidencia, 

Ultimamente, foi dado a pu
blico uma carta escripta por m'Í'l 
austriac-0 e dirigida a um se'1 
amigo no exterior. "A pressão é 

tão grande, que, humanamente 
falando. se deveria temer pela 
cxistencia do Catholiclsmo. O 

systema de perseguições é tão se-. 
vero e ardiloso: . só o auxílio Di
vino nos poderá salvar. Cada no
vo suc·cesso fortifica o regime ! 
nazista na resolução de extermi-1 

nar toclos seus inimigos, en!,re os, :
1
~~~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;~====~ 

quaes o Catho!icismo occupa .o 
primeiro lugar." 

Como se vê, os catholicos· tém 
motivos para se contrariar-... As i 
escolas austriacas, tradicional- 1 
mente mantidas pelo~ religiosos' 
têm sido secularizadas. Já c~rra- ; 
ram suas portas varias Faculda- i 
des de Theologia e outros tantos ' 
Seminarios. · j 

Na ciclnde e no districto de· 
Colonia, como 110 d'Aix-la,Cha-', 
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"Catboliclsino 
. '. :t . .... . 

Com este tftul.o, Moll/'. J-:Fran-.·, .: !}a~or,; gz;a, . ., 'J'e.~us Cqrs_ffsto.· .constl- f heterodoxia. À segunda na amsa. : 
ceschl escreveu em ·.·"Criterio" t i · . - · · '·' I ' · j · , 1 • , • • •· 

i:e;!sta argentina de que· é. _direc-; 1differeriit1àctos' e hierarchizados: pela pureza doutrinal; l\() fun(lv' 
. ·'. · . . · . ·. . · J ~ u ,su~.J gre a - com OF1$amsmos j nencla-e fructo de um _zelo e f.mor 

to • substancioso artigo CUJO re- Divid!a-~e em Igreja d·!scente ou encerra uma critica á conslitui- : 
sumo, pela. sua opportunidade ensinadi'll'·ê Igreja docente ou en- 1 ção da Igreja como ella existe no! 
aqui t;:a.nscrevemos. sinante, c?mposta esta de diver- j mundo. Eil-a: "Oxalá f0,•s0m / 

Mo a este artigo a attitude sos graill;; Jesus escolheu seus , perfeitos os membros da lliernr-
profundamente contraria á hie- Apo t 1 f · , , 1 . . s o º1?,, con erm-lhes uma du- chia! ' Ha uma terceirn fc,r1.;1a. i 
rarchia ecclesiast1ca, manifestada pia auc~oridade de magisterio e media entre as duas primeiras que · 
por muitos cath0licos (sic), espe- governo, .. e de sacerdocio, autor-' participa dos inconvenientes de 
cialmente na França, nos ataques gou-lhes mais a facu:ldade de de- uma e outra: "Ox,i.!ú. nào hon
frequentes aos membros do clero: signar hi.erarchas inferiores e de vesse hiern,rchia, mas desde que , 
catholico. Esta attitude culminou _nomear &J..lCCessores. exlste, pelo menos seja perfei- · 
no ce'lebre livro de Georges Berna- Dahi S'1- segue que todo o esfor- ta.!'' 
nos "L!s grands cimetiéres sous ço tendente a destruir !> clero ou 
la lu_ne , obra que mereceu cen- diminuir seu prestigio dentro da MALES DESSE ANTICLERI-
sura mesmo da parte de revistas Igreja, dirige-se contra, a, propriii. CALIS:\'IO 
como "La vie tntelleetuelle", "La Igreja, já que intenta desarti
Revue Apologetique", "Etudes", culal-a 'em sua, organisação es-
que anolhe-ram com benlgnldit- sencial. Querer <a. Igreja se 
rle a posição, tabem duvidosa. de clero ou clero desprestigiado ~ 
BP-rnanos, na questão hes_pa- tão absurdo como querei-a sem 
nhnla. Este facto que não mi'ssa, sem sacramento&. 
é unlco, serve bem de indice de 
um phenomeno •actual nos meios FORMAS DE ANTICLERICA-
catholicos, cujo perigo attinge á LJSMO CATHOLICO 

Em todas estás attitudês há 
uma censura clara ou implicita á 
constituição aristocratica da Igre
ja, que, em ultima analyse, attin
ge os desígnios de seu pro.pr!o Di
vino Fundador. Envolve porte.nto, 
uma grave p.1•esumpção da Ol"efl.· 

tura sobremodo offensiva á sa-

: 

estructura intima da Igreja. 
bedoria Divina. Na ordem pratica, / 

Mons. Francesehf distingue tres estas attitudes publicas são exces-
formas de anticlericalismo "ca- sivamente escandalosas: a,fa.'ltam ' · 
tholico". A primeira se contem I pessôas da Igreja, entibiam as· re-· / 

De facto não devemos conceber nesta reclamação: "Oxalá não lações dos fieis com seus eh· e·fes ) 

r. 
A IGREJA DE JESUS CHRISTO 

ferencias democraticas, mas tor- te exIS , cumpre usal-a "' menos o. ,propl."ia Igreja. t!l' sig,nH·icativo 
n Igreja segundo as modernas pre- ho_uvesse hierarchia! mas já que des-prestlgiam o clero, e uo-'Cle1•; 

1
,, ,·· _; ___ ·,·; 

m=a:l=·=a:com=='º~ª=i=e=z===se=u==D=lvm=·==o=F==u=n=·=p=o=s=s=iv=e=l=. '='==.E~s~t;a~f~o;r;m;ª;;:~r;a;i:l;. :;:'.;pe;;la e digno de reflexão o foado de a , 
_ litteratura anticlerical ter .como 

1 
· !! Diono de~ imitacão ~:·!~~mr'~.~~:~:~;.::'::: A ,, ~ tUV~ A ME/4 

o Ceará e_· prohfoidJ a Cõedncaça-o parente compostura de que. r~- / / 
- vestem seus queixumes contrà.. · · - · · ri 

a hierarchla e S'€US membros; -s __ . A_ o __ E~EME/NTOS ,.1 
• Venha ver,- em nossa 
Seccão de Novidades 
para Senhoras, o .moder• 
nissimo sortimento· de 
artigos e a variada col-

O Ynterventor Federal do Cea
rá, dr. Menezes Pimentel, tendo 
em vista os grandes. males da 
coeducação no seio da -mocida
àe, assignou, recei:i.temente, na 
pe.st,a do Interior e Justlç;a, im
port= te decreto estabe'lecendo 
que o Lyceu do Ceará passa-rã 
a ser um instituto de en-sino 
exclusiva.mente destinado á mo·
cidade -ma.scullna. 

Transerevemos na integra, o 
decreto. em •a,preço, que não po. 
demos deixa.r de a,pplaudir, tra. 
duzindo, como traduz, uma com
prehensão ~levada e pr~cisa. do 
importante ;problema: 

Üestã; Capital, a Escola Normal Realmente pessôas de bem de'!.": , ... ' - -
Justi,ni=o de ~er=, instituto ' 'QUE DEF li 
f ,-- xam-se impressionai• lnenos·_-c:o1n , · ·.· ... _ 1 NEM &_ • 1 
eminino, co-m fiscalização fe- "' j 
~~~a: a:;~:r pa:ns~~:n;;at~~ ;ª~·;:ª;~\:ª o!::ça::ni~:;~:~t-_:, J._.LEGANCIArFE~M,ININ,1 A ..,_ 
,culas -para· melhor attender ás te sectario dos reformad~res, ' 
·necessidades do ensino; do que com asseverações de· tim 

Decreta.: Berna:nos que na Igreja nada de . 

passará, dórttvante, a ser um d'Arc e, até certo ponto, Santa · 

de,stinado á _ed,ucação de.· juven-

leccão de cintos, IéncoSt 
echarpes e sombrinhas, 

,nos modelos mais'. iem 
evidencia nos centros 
que dictam a moda. 

Art. 1.º - O Lyceu do Ceará bom reconhece fóra de Joanna . A 
e:é\tabelecimento ,exclusivamente Thet·eslnha do Menino Jesus. · . l 

tude masculfoa. SANTIDADE DO CLERO 
Ar't. 2.0 - As alumnas que A CA•SA No. 1 NA P.RAÇA D.O PATRIARCHA 

a:ctuatmente,_ .mirsam O Ly-ceu d~,- Co~sidera Mons. Franceschi 0 
Ceará, terão -assegurados os respeito a que a Hierarchia tem 
seus direitos, até á -conclusão direito ainda que não se a oonsi-

·«o doutor Francisco de Mene- do res-pectivQ curso. dere em virtude de sua elevação 
zes -Pimentel; Inte!'Ventor Fe- Art. 3.º _ Eevogam--se as di 3 • sobre os fieis, mas apenas na pes~ 
dera! no Estadt'.f do Ceará, usa.n- ;posições co~tra.ri._as ao presente ·sôa _de ·-seus membros. Assim se o ~iscurso ~n Papa -a respeito ~as missõeS: 
do das suas attrlbuições Iege.es decreto, que entrará em vigor exP,nme elle: 
e tend0 em vi,st a os inconvenien~ na d-a.ta da, sua publicação. Quero fezer uma affirmação Si Nos é sempre agradavel sérias difficulda_ des q-ue encon-, á eterna feli_ó-dade, eU_e!ó!_ ~-à_ 1-'1_ 
tes -reconhecidos na coed ~ p 1 · em que · ção; uc"- a ·ac10 da Interventoria Fe- _ a maior parte dos leitores receber nossos filhos, nossa al- traea. Mas a .-piedade sabe ven- bam. .pelos l1e;mes .sa.~ll~(Í'Í!,i 

1 
dera! no Estado do Ceará, em nao terá reflectido, e que sem em. ma enche-se hoje de uma ale- cer ,a aspereza do cam1nho, e, unir-se a Deus, -e·, !l)Or De:U:é, Bej 

Considerando que funcciona, 29 de março de 1939". · bargo é de capital importancia: gria especlal em vos receber ia é assim que succede geMlmen·te unam entre .s'i. 

Colleglo Stafford - Sec,ção masculina 
ALAMEDA CLEVELAND, 463-S. PAULO-'Telephone, 5-3355. 

~ardlm da Infancia-Curso Primaria -Admissão ao Gymna
s10 e Commercio - Externato - Semi-Intern.ato - Internato 

- MatricUilas em qualquer época do anno, 

LITURGIA 1 

EVÃNGEtHO 

O _clero, e especialmente a hierar- vós, queridos filhos, e em diri- ás coisas importantes e -a.g.ra.- P.ossam, pois, todos .a,quell!é.S: 
chia propriamente dita, compõe- gir a palav:-e. a filhos taes co~ davels a Deus "o campo ver-se- que -levam o nome de <:,hrlstãos-,/ 

, se de Pessoas que, em sua immen- mo vós, que dirigis nas vossas á dourar pouco a pouco Mla,s guiados por vossa, d:l·r.eeçã,o, el 
1 sa maioria, vivem normalmente differentes nações as obras mis- tenras espigas'' (Virgilio, Eg-J. inflammad-os por· vossi:vs e*-hor:J ., 
na graça de Deus. Podem ser con- sion(l.ri,a,s: ou que, morando em IV).. tações, diffundir -lal'g-atnerite .OÍ 
tados os sacerdotes que não re- Roma, fazeis parte do Conselho E,. como a Obl'la, Pontificia de perfume de. suavidade e.wi,ni,.el!i,1 
cuam diante do sacrilegio habi- Superior de.s Obl'as Pontificia.s São Pedro Apostolo, par.a- o Cle- ,ca; que elles sejam na m.el'l¾«l;I/ 
tual ~ repetido, que obnubilam a da Propagação da Fé e de São ro indigena, celebra o 50.0 anni- dia.da a cada um "portadores ~e' 
~ropna consciencia até não sen- Pcd~o Apostolo. Reopresentando verssario de sua existencia, Nós Deus", portadores df:> templo, P,!)i~ 
tu·em remorsos ante a missa mal sobre a terra, ·ainda que disto nos sentimos felizes por te-r es- tadores de Chr-isto" ($to ... ~1'lé:~ 
resada. Não digo que não existam seje,mos indignos, Pastor Eter- ta oecasião para feli-c!,tar -e ia.v- cio ile A-11tfoéhia, Eph, iX, ~~ 
alg?ns casos, mas não trepido em no, nós sentimos que nos -c.1n- .pr.ovar um empr.eheni:Iimento tão sob os au~~ieios de São J(?'Ji:!!,j 
aff1rmar que Isto acontece em ra- cernem tambem estas palavra,. benef-icerite e de lhe áug.urar esposo Q.8, .Ee~tur-Ma. Vi.t:;i 
ros individuos pela simples razão que revelam a abunda.nela de para etle importantes successos. -~em .M~a e patrmío filL_:Égi!a-~;i;J 
que_ o sacerdote consuetudinaria- Leu •amor p~lo genero huma-nfr: e progressos. . do. qual nós celeb~-- :est.:iij 
mente sacrilego ce."' qua.si sem- "Eú tenho outras ovelhas que Continuae, nossos mui queri- sem,ana, a solemnidade. :11; ·eBel 
pre em faltas vlslvels que ou 

O 
não são deste :-ebanho e é ne- dos fil-hos, a consag!'lar todos os está junto á. Flôr dos -valfo!il e! 

!azem afastar-se rla clerezia, ou cessar!o que eu e.s tmga, e não vossos esforços ás ac'ti;yidades ao Pão da vida., e que vot-o· -ex:--! 
(CONTINUAÇiiO) r·zão .natural: Como .o celebrante 111duzem seus superiores a O afas- ha mais que um sõ rebanho, e missionaria:s. e, já que ,a. ca,ri- tende piedosa.m-ente [)ara qnQ :v~~j 

só subia ao ,J.l,ltar para O Offerto- tarem della mediante a pena ca- um só pastor". Lembrando-Nos da.de se arref.eceu desgraçada- o deis aos outros. :· 
ô canto do E~angenlb,o consti- rio, 0 livro que fôra mantido em nonJca. da suspensão. Pois bem. semp:cc deste .pensamento do mente no mundo, porque "a:s Invocando todas ias iesp1;1.cies !'1-~ 

tue o ponto culminante da primei- , sua, frente êmquanto elle estive- o clerlgo se encontra aqui entre a mui <loco Redemptor, sentimo· verdades teem diminuldo ent:;:e favores -celestes sobre vós, n~~·,/ 
ra parte da Missa. Tudo que o j ra em sua cathedra, era então esr:a~a e a parede, pois não ha Nos inflamma.dos por desejos os homens" .(Ps. XI, 1), mos- sos queridos filhos, e sobrj!< os 
precedeu convergiu para el!le. Era I collocado sobre O altar, do lado di- ,pra.ticamente um sô 03_rgo "ª es. identicos aos seus e nos invo- tDae ,po:- vosso exemplo que os que •se dedicam genérosamen~~i 
preciso, diz certo autor, que as en-1 reito porque as offertas dos fieis tado ecclesiastico que não impli- caremos o Espírito Santo, com -habitantes .da terra não vivem. comvosco á causa. das Miss.ões;;;l 
to ·es da psalmod' disp que d l preces supplices, afim de que "'ara se com_bater, consumidos e,s nossas bençãos dé tod:o ,feà-·l 

aço _ Ia uzessem occupavam 9 outro lado. e_a gum modo na celebração " · 
os coraçoes com compunção, doei- J½ da missa quotidiana. Parocho elle L'anqueic os caminhos da .pela inveja, com armas f.ra.tri- ração ao nosso .tra:balho e á.fi; 
!idade e fe1·vor os divinos ensina-, J;, :e coadjutor, capellão, eonego, mo. n~ salvação a essas multidões de cidas, mas para que, chamados vossas intenções." 

to 
• , ., homens que ainda estão oppri-

men s. '.,'' ge "e elaust:.·o re-J-igioso dP. vida 
Escutenios o Evangelho, diZ Sta. Desde o -,~eculo xr o diacono activa, sacerdote encarregado de midos pela escravidão da ido- Palavras aos Consr·egados 

Agostinho como se fosse o proprio canta o Evi.:i.gelho voltado para 
O 

qua_lqu_er igreja, tem por funcça~o latria e imbuid?~ de vis erros, · · · · . . : · . · . · , 
~ e os faça .pe.rt1c1par da Nossa l 

Senhor que fanasse. Não digamos: I no_rte. Isto·-~ para combater por prmmpal e primaria a celebração esperança e da Nossa graça. 
"Felizes, aquelles que o puderam 

I 
virtude desse livro santo, a in- ! 00 Santo Saorificio. Portanto, ou Procl-a.mando com O Apostolo Meu Irmão. 

vêr... As palavras preciosas que; fluencia perniciosa do demonio, 1 sua vida é conforme aos manda- São Paulo que "os gentios · são "Apar.ta-te do mal e pratica o bem", diz o Espirito Sa'r,ito~Tert' 
sahiram de sua bocca, foram con- ! symbolisada na tradição catholi- 'm~nt_os ou cae no sacrilegio. coherdeh·os, membros dum "Manual" te aponta effic:izmente o caminho, nos l!iUmeros 85 e 86 
,ervadas para nós, para riós lidas ca pelo frio aqullão. Por 15to, repito. a. hierarchia e o mesmo Corpo, e participantes da. elas Regras. 
e o serão para aquelles que. nos j Elle incensa o Evangelho no sacerd0cio em geral se compõe de promesea (De Deus) em Jesus "Os Congregados ]faríi+~ºs devem evitar diligentemente <1ua1. 
succederem.... Escutemos o Se-- meio, á direita e á esquerda em pessoas pui-as ás quaes a incor- Christo ,pelo Evangelho", não quer runizade ou C9.J1Vet11~0 des-necessarlas, com pessoas más oi.( 
llhor.'• homenagem_· a Jesus Christo. cuJ·as pore.ção Li poupamos qualquer fadi-o-a afim sus1reitas. Guard$;Íl--se de leitUTa_ s e espectaculos incenvenientes,. ac· w1 e viva ao corno " 

palavras e·,ii:ctos ahi são narrados, mystico d " de que a gloria da Reli-gião Oa- E, de uma maneira geral, fu:jlUn- de todas as .occasiões .gue p,OS!IILlD. 

Incensa-o<tocto porque elle é di- e Chrí st0, a un-ião a tholica 'lambem brilhe sobre os. sêr de perigo geral, ás .suas .almaB. ou de .escandalo e aesedifica..-'; 
Depois da Epistola e das ora- vino em cada uma de suas pa- Jesus pc<la graça, é estado nor- povos separados e que e. cruz, ção ao pl'oximo. · , · · · " 

~s que a seguem, o Missal ~ Ie- ginas. mal. na qual temos a salvação e a Quando fôr possivel, tenha cada Congregado, ó seu -~onréssói 
vado para o lado direito do altar, canta O Evangelho com as mãos Esta santidade substancial não vida; projecte sua sombra até certo, homem pio, douto e prudente. A elle manifeste com todà • 
chamado o. lado do Evangelho, postas e~. signa.l de respeito e ás regiões mais longinquas do I sinceridade o estado da sua consciencla e por ella se deix-e guiar; 

. destróe as deficiencias hu_ manas. d <lir' 1 e tud -•t " !d , It ,. · cornu EvangeW. Ahi é que o pa- reconhecimento. Ao nome de Je- mun. o. e ig r . m o o que resp.,. a <> v a. cspir uai 
dre lê ~ Evangelho, sus, elle -~ inclina, não para 

O 
Estas deficiencias ,permitte-as Para este fim é muito impor- • Pe, Mariano. 

Essa cerimonia tem seu sentido altar mas para O livro, que repre- Nosso Senhor para que nossa fé tante que a Igreja seja estabe-
ti J d!zu. · senta o prop i Ch isto j • b t lecida em cada povo e que ella . , mys co. esus aos Judeus: r o r . . i se a maIS so rena ural: sej,a provida. de um grande nll- ~ ..... ~t,,!,,*.,~.+.~ .... .+..+..+,.+,.+,.+,it:.+.it::.+.~ • .+,.+,.+,.+,~~~ ...... ~~..;~..:~~it.::ii~~~:+.::+;?J 

"Vós não .quereis o reino de Deus, As palwras Laus tibi Christi \ "Elle não tornou infaliveis e mero de ministros -sagrados re- ~: .M.. . · ~ 
elle vos será arrebatado e trans- e Gloria flibi Domine são expres-. . - ,.. aganha Om tt Ltd .. 
portado aos gentios." S. João •nU• sões de louvor e gratidão dO.!i fieis \ im~cca_ve~s OS seus clengos, nao crutados na população indigena. ~ ~ e o a. J! 
ma de suas visões percebeu O can- para com O Divino Mestre. qmz ex1m1r de faltas de pruden- Vós sois, dilectos filhos, os. ~ ;+? 
d 1 b de I j f fi 1 t D eia a hierarchia. Nella preservou cooperadores diligentes e pre- '.+' · Depositarios de ~ 

e a ro . uma gre a n .e rans- epois ,do Evangelho o padre ciosos, desse trabalho apostou- ~: ~ 
portado a uma outra. Parece que beija a pagina sagrada, o q1,1e era o essencial: doutrina, sacramen- ,co tão elevado, empregando ~ AGUARDENTE - ALCOOU - ASSUCAR E ~).; 
a essa translação é que a Igreja feito nos primeiros tempos por tos, organisação. Mas exigiu que a d 1 ' CERVEJ ~ to as as vossas forças para a ~ AS ;+: 
qu!z representar por essa cerimo- todos os christãos com amor e res- ella só se chegasse mediante um extensão do Reino de Deus. ít: · · ,~ 
nia. A, esquel'da do altar é a figura peito, emquanto· diz: "Que pela Nós conhecemos bem as fon- · • .; Rua 13 de Maio n.º 2_9_3 Phone:-188 ,-. 
d j d d . it t H ,'j,.. .. acto de fé doloroso e destituído de ~ 

os u eus; a ll'e a represen a pa;,avra ~Y Santo .i,.;vangelho, se- tes de vossa a.ctlvJdade, mais :; LIMEIRA EST S PAULO,.~! 
os gentios ou nações pagãs. jam apatados os J;10Sll!)S vecca- soberba. A ordem providencial não abundantemente de anno a a 11- ,.; · • • ~ 

~via ~inda. para istQ uma ra- 4o~,. il''-!l'\ler~ .,11~~ P.9.~~J '"c110,._,_p,, .~El~.i~,\t.o,.~- .~ J~, .. ~ ...... ,..,..~,..~·,.,~,.,,,.,,,_,_,..,,,.,,,.,,..,_ ... ,.,.....~·~':+\1!,"+'~'''..-~w··:·>:,_,.,.,...., ... ~ .. ,,.,, .. ,..;,...,~ Jl.l..W,l.t> ~ 1 ,_,._,._.;., :..:Y~.~ ... ~~-•r.,e.f~ ...... 1'~1\""-~.,.T~Aflilt~ ~ .... ..,,.~~~.-"\ ... y..._...,"""'T.bT'"~"''!'-°!"!1:-f!'r~t.~,., 

•• 



São Pai.ffo, 9 de Jullio de 1939 ___ ;.;,.; . 
d·l ,, i ·T' [J 

~,,lir;·,· 
;r . •·!!; 

Plena-rio J;:,VANGl;:1.HÔ D.r~:silei-ro ·S. :~. 

(Conelusão da 1,n pag.) 

prestigio do apostolado da Egre
ja Catholica em nossa patria. At
tenc1osas sauda1)ões. - (a.) Ge
tulio Vargas" • 

s. B.. E' a primeira vez que se - dr,iral, b'etá. iMll,g~4!) o. busto do . s d 
leva á. scena no Br~sil--1,\1µ8. o!;ita :;q~rdeaL.D', j~~~üilii Al'cover4e. '' ', •', ·I ~1 bi' iig,... ' ·a 
deste genero.. ~ 1' , ,,, ,~;i:' 1 I{} ' , ' · ,.\ , , , 

- · . . . . . ~OL~ES EXEQUI:~S ' ' .,. '1*! · '• ·~: : ' :. ' · 1HIPH~a~- o dós Pães 
HOMENAGENS AO EPISCO-

PADO BRASILEIRQ 

HOMENAGEM AO (iARDJ!;;i\t,• 
AROEBISPQ · O Conçi!Jo celé.lmwã ap;i.anht,. E' esta:· a se.;gúnda 

\ '.!>91-liln,enes e,(8Q~!:I pá~ à~a de fo.; mµ!t1pli-c a fã. o qo~ \ 
Aci!piradores do cardeal D. si?::. ·dos.{!_$ AX'M~!.spo~, BlslJ9:S, e prelà- ::1i;ãea. A primeira roo-} 

bastião Leme communicarani a · dos br!l6Heiros já :t'a:ll~dos. Qs·. :, ·:·. . 1 
s. em. O proposito de eri~irem um ÂrCE!b.illJ?OS e Bi~ôS Ql!SiSt~ão µ;: ,1tzou-a Jesus, em ci-r.; 

Realiza-se noje uma g-rande monumento commemoratlvo dó missa ele roquet.te e il'l.J,µ!Qa sem cumstancias s e me
sessão de homenagem ao Episco- concilio o que importaria numa manteUéta. DePOis da missa, P<u' -lhantes, mas n'outrq 
l)ado Brasileiro, promovida peilas homenagem ao a-0tl,lal Arcebispo ordem de prooedencia, 4 dos Ai- lugar, ,perto d,a, Be ... 
congregaç_ões Marianas e a que c1.o Rio e cardeal Legado .. Agra- cebispôs mais antigos, revestidos . . 

.• SE~To no~1~N~o DE;po1s DE rt~,';1.:J!it:.Ol;i,11lS,m ia ausen:c~ omAfnWR 
· ,.ela l:lOmmu,nhã.'(> ~:,:-

SÃ O l\IAifCOS, 8, 1-9 ... &_ .~;;;.~: 

, ~aqµelle témpo, c«>~ó· nma grande niultidão éstl. 
Vé:S!Íe cii-m Jesus, e niii> tivesse que comer, chamou 
aos' semi disclpulos; e Íhes disse: "Tenlto compaixão 
'des.te povo, pojs, ji\ ha tres dias que me segue e não 
't_e·m <JUe comtit i: e si o despedir em jejum para ca::
',ia, Jr!O.itos deÜês morrerão no eaminh:<1, pois vieraw. 
~iô lori,i~/' E ):'esj:iiÍi'Í'dera:m-JJles os discípulos: "Como 
poderá, álgUen't saelaJ-os de pão aqui no! .deserto~" 
:i.: p_erguílton-·lhes: "Quantos pães tendes?" Disseram: 
:••set:e". E JtÍa:ndou que as turbas s.e assentassem 
·r:;ob't.e a te~Í'~. E tomamlo os sete pães, deu gra
ças, pa.riiú, ~ da:vii, aos seus dlsclpulos para que " 
dÍstribúli,f~, e distrlbulram ás turbas. - E tinham 
alg!,!n~ pebinJ1os, e Elfe os benzeu e ma,itdou que 
o dlstrlouissem. - E todos come-ram e ficaran, sa
t~ados; e dos fragi11entos que sobríÍ.~am recolh'eram 
sete cestos. E eram os que comeram quasi· quatro 
mil. E os dP-sllediu. . .-

;bia. a, ;a;l:ttlà. .... ,, i ... , 

,sorte que -~ ~om,.~ 
ei;n ,perigo IP,'.r<OOJUQ 
4e quéda. -caso Q!i;CP~• 

· ria 1,l m a t~~iJ;q 

d 1 · · · 1 to• t ·•~ th,'laida. Juha.s, na· deverão c-ompareoer incorpo1'ados decendo, s. em. pediu que a idéa e P uvza, es ,a P;t:e a e m{,,.a.. ,_ · 
os sodalicios marianos do Rio de da commissão fosse concre~da l branca, irão c_o1:1 o Cardeal ~1J9:- :z-egiao de ~launlh, 
Janeiro e Nicther-0y. A sessão ef- num monumento á memorfa do do dar absolv1çao. Encerl':i!,ndo a :-:!s;sta ,se deu Junto a.a 
fetuar-se-á no audirorio do Ins- cardea/1 D,_. Joaquim Arcoverde. ceri;mcm.kt :Q. Aq~ino Corr~'. ,f'j,r~ ;;a;go de Gene~réth<; 
tituto de Edueação ás 15 horas. Em. dias proximos, em frente ao cebzs,?0 de Cuyaba, pronunciara a Uma e outl'l;t, são 

.maior.-

Dllp'lamenfo,

cçmv.em-nos :freq:u~~· 
-tar o ,ba,nquete d~:vi;, 
illO: para. ~·obus~ 
a vide. de nossa. á1-, 

ma e para, pO!;/lt!J;~ 

dos de Jesus Chl'Jàt~ 

\Irradiai-ó pelo a~l~ 
aos nossos •S:em~J:l:li!.n• 

A's 17 horas, no Instituto Na- palacio s. Joaquim, no jardim oraçao funebre, 
milagres syU\boli'cos 

cinal de Musica, dar-se-á a re- ·do largo da àlorl&, por ®si«na
presentação de um mysterio sa- ção do prefeito do Dist.r.icto .-.ii!e'., P.RQCISS'Ã()' EÜOHARISTIOA' 

DE ENCERRAMENTO 
,cro sobre a Santa Missa, :de au

to1·ia do revmo. D. Beda Kecke-

que 1a,nnunciam o alii 

mento divino com 
que o Salvador irâ. 

sein, O. S. B., com um cõro fa- , • Ocüíi~ea · .. .- .. concmo Plenario l3rasilelro, ha- -nutrir de seu proprio 
-1- i;;D;~;.--;_~d;-.. , No dia 16, encerrando o 1.

00 

lado de 60 pessoas. . . R, ~l). :P; ·EgydSq, :l& • S. . · v~rá solemne procissão eucharis- corpo e Sangue as 
o canto será d!r~do pelo rev- filSll:• ,:;,.fü • 17 lioma l t1.ca QJ.le, sahindo da Calihedral ener;gj.as espirituaes de seus fieis. - São Joflo 

D Pla ·u d OI' . 'Í'ei~®cmê"~.;rf~11 · ) · ,:4'á até á Ii:splanada do Castello no seu eva;ngefüo !I)roposltadall)ente ap.proximà._ 
mo. · m o e · lVe1ra, O. ..-., -~.,~;;~~*"'°~ onde será da.da a bençan1 finaL 

-tes,. 

A SS. Eucharisti,a. é a :prova real do e.1,1ror 
infinito que -nos ,consagra Nosso Senhor J-esu~ 
Christo. Este amor inexgotavel symb0ti~~ .Í 
multiplicaçã0 dos ,pães na •supe:r,e.bulilda:nçiá.:.ipm 

que o alimento -s'i.tperou <le mu~to ,a,s rier;:essj~~ 
des da -multidão enorme que ea.<ii:ou. O âtil~· 

di'vino é assim extraorcHnario que acolh& ,a 1'.,_,. 
;vigora a quantos ,ctelle se queiram approxlmat-. 

===z===::::::::w:.:::.==~====:i::::-::::::::;:;:;,:::_·:::·t:·ri':'!l· ':i:"::·::'!;!::i:·~·;.;:":o':,,,;'· :Tomarão parte no desfile Arce~ f na:rz,:a.ção da -multiplicação dos pães eom 9 

UM I N D I G EN A D E B A S D I O l l N D =::,: ::?~~;~ ~, ;? '"*· .,:~ : ss._ ,.~.,~,!'"·· 
associações e a Acção catooUca Segulndo·· 'Os 'Padres da Igi;li}â:' 'Podemos sem 

,

::1 ficar.iio concentradas na Espia- .re,ceio urg.ir a sel'l\el-hança. e a necessidade do 
:; nada. 11',!imento da alm:a com a~ exigeneias que temos 
{ . · ·· ·· _da .nutrição :para a vida llla'tural. Assim si .é 

ve-rd-a,de que uma alimentação parca, toriuda 

Finalmente, nas duas multiplicações de ,pãe1r, 
Jesus utilizou-se do ministerio dos apoat.olos., 

EIIE'S é que fizeram a multidão asse!it!M'-se, eUr~ 
é que d.istribuiram os pfles que se multjpl!cav4íi\ 
miraculosamente ao passarem ,pelas mãos omn1 .. 
:potentes <lo Divino Mestre, elles é que :recolhe• 
ram os :pingues f1,:i..gmentos. E' que o Set>.lloi'· 
quiz que na economia da. Nova Lei, o ,sa:cerd(r. 

elo humano se associas-se á -sua. munif·ici·en{!fQ. 
de ma:neire. que elle fosse o medi,adot• ordillát1D 

para a distribuição de suas graças atravez <lo.a 
Sacramentos. E'. com o ,padre e pelo J?.1dr:t, q1;1_e 
se -chega a Jesus Christo, 

em longos intervallos é suff\cie1~te -para mantec 
a vida, mas -não b1a.sta par-a .ji;,e dár vLgo_l' e exhu
_.b.eranc1a; :igualmente quem é ip·ouco· .frequente 

á Sagrada mesa pode._rá ta\vez manter a g::-,:i.ça 
na al!ri~ e j~mais terá o ·fü·d~~ d,a. caridade qu6 

se desdobra em zelo :pela salvação das alma~., 
E, como o habito da abstinenoie. frequcnle do 

1 

alimento ne-cessal'io, enfraquece d_e tal maneira 
o organismo que o torna quasi incapaz de reac

~ão, caso atacado por anolestla ,grave; aJsim 

(fff(IJ)nfação moral dos ~spectaculos FILMES QUE SERÃO APRECIA
DOS NA PROXIMA SEMANA 

ZENOBIA 

EM JERUSALEM HA! 
2.000 ,ANN:0.$ · 

J 

Q JOVEM DR. KlLDARE [ 
(Da l\<Ietro, com Lew Ay
res, Lionel Barrymorc e 
Lynne carver}. 

(Da United Artists, com 
Oliver Hardy, Billie Bur
ke e 'Alice Brady.) 

ANDY HARDY, COW•BOY 
Acceitavel pelo "EI Pueblo" 
"Legião da becenc!a". 

""iÇi-unt exito absoluto; â, abé~ 
tura da, exposição tleste lindlsi;i. 
mo e jamais vistG tra,baTho, d~ 
arte mechanlca. As sitas !iOO es~ 

e tatuet~s representa-n<lo 85 pb.~ 

Ap1esenta o inicio da carreira 
de um jovem medico, lutando 
contra o ambiente commumente 
desfavoravel aos recem-formados. 
Ha uma tentativa de suicldío por 
parte de unt personagem secunda
rfo, 1acto que não influe no aspe. 
cto geral do filme. No desenro-

!)ifferente dos usuaes filml's do 
"gordo", esta comedia trata das 
perlpeclas de um medico do inte-

MR. MOTO CHEGA A TEM
PO - Acceitavel para adttltos e 
pelo "EI Pueblo" e "A União". 
do Rio. 

rior, preôCCUpadO COI(). O casamen~ e 

ses da Vida de Christo, ~«ajj 
com os seus movlment«s itlf'~ 
priados e tíi.o perfe,i~s oowo ,;: 
natural, fora)u o en,e.vo de tii,. 
dos: peq1,1eno~ e )::t«nd.~. ~~. 
Paulo, estamos certo~1 ~«i> d«!~;: 
Iustral.'á, dag outras c~dwles p.et•, 
corrúiiill e~ Paring,al, ,>~~e. ;f~ 
feito, na lfespanliiÍ, ~ JtM¾~: ' 

r . . • . . . . . . . . . lar das seenas, sw·gem manifesta
::NDto 'DE· :B.ASUTOLAND <União Sul African¾i). -~ COMO SE Yill· ções de bons sentimentos e de no-

to eia filha e com á ~~uição·. As criticas da o. M. E., são 
de um eaei,hante que fli:'ãt'a seu inadiadas todas as quartas.,.feiras, 
amigo. o tom hu~oi'i&tleo pr~ no programma da A. J. c., ás 
domina no enredo, q1.1e é corrl!ct.o. l,;l,10 horas na' Radio Excelsior 
O romance desenvolve-se nom,~· (l. lOO K. C. S.) 
mente. Póde ser visto por qua,Jquer • 

Estará poucos difl;fil J'lJI, ~ 
Direita, na antiga. ci:i:~a. ~ll~,~~
por o pr-edio estar em :téfo~~! 
Abert9 das 18 á,~ ~ ~oi~s. )i~~ 
domingos abrirá ás 10 ho.ra~. ' 

iA Lll'\HA MODERNA DOS CHAPEUS l'EMININOS NÃO E'.. bres ideaes, que podem ser de ef- bl' e ta -0 Fornecemos informações pelo 
pu ico, - 0 ça : Acceitav,el. . telepho.ne 2-2528, diariamente das PECULIAR A'S NAÇ·õES CIVILIZADAS !eito benefico para !)$ adu:Jtos. 

Triumpbo Ruidoso 
O "Galenogal" e1n Pernambuco 

() ·sr. José Pinheiro, ,residente em Campo · Grande -
Pernambuco - escreve-nos: 

He, cerca de um anno, estava cond,e·mnado a morrer as
:phyxqado. Soffria ho;rrivelmente de uma mo1estia que os rpro
prios medlcos não sabiam definir. Tinha um defluxo chro
,nico que me •suffocava; quando ameaçava ,chuva ou resfria
va o tempo, sentia logo uma coceh-a insup.portav,e! nos ou
vidos e no larynge. Se fumava -muito, ape.nhav,.a. chuva ou 
frio, sentia uma falta de ar que me H,sphyx·iava, chegando 
uma ~1olte a ficar 5 minutos -sem -sentidos. Receitavam-me 
Javagens eom agua oxigenada., de.poiR, Pulmocel, Pastilhas 
de V,a;lda e uma infinidade de drogas que de nada me va
leram. Desa,nimado, com soffrimento esp•a.ntoso, já resi
gnado a morrer, quando ,por um providencial acaso me ve!o 
ás mãos um prospecto do GALENOGAL. 

:A iJ;lrlncipio não ,liguei importancia, farto de ler annun
cios de it'emedios que curam tudo e ,enganam a todos; :po
rém, :pouco a .pouco me fui interessando na .Jeitura de tan· 
tos attestados e resolvi mostrar o dito prospecto ao meu 
m:edico e visinho, dr, A. Vieira que, para .mais uma vez 
me alentar, aconsel_hou-me ~ tomar o GALENOGAL. 

Oi'a, · foi um verdadeiro rrille.gre; com um só-,_frasco al
canc~1 um :resuit•ad.o e>1tupendo. Continuei a usai-o e posso 
a,fffrmar ,com o testem)mho do referido medico, que já fumo 
bastante, apanho chu~a. frio, nada mais sinto e estou sa
,tisfoito e agradecido '1,0 bom GALEN-OGAL. O dr. A. Vieira 
está as&9mbre.do com o resultado rapido, efficaz e radical 
deste pódiero·so depu:ra.tivo. Em Cc:ltttp,en.saçã:o eµ e o meu medigo vamos fa
zendo à rpr-Qp,a.g.ant:l-a merecida desse ab<rnçoado medicamento. 

V-o.u -ex::pel'!me:ii'ta:1-o em uma. ,pessoa de minha, familia~ 
ataca:da d:~ aiihma. -e ni~ communicarei o resulúado. 

c;,,mpti .ctra,nde, 16 de Junho de 1936. 

;~m-r:rna ire-conhecida:) JOSE' PINH:t!liiRO 

O "GA-LEN.OGAL" unico :Classificado - rrepa.ra,do Sclen. 
tiflco e premiado com - DIPLOMA DE HONRA - e;ncon. 
tra-se em todas as Pharmaclas e Drogarias do B;l'asil e das 
Republicas Sul-Amel'lcanas. 

(ti, ,D, N, S. P. ·- ·N,0 963 · N.-.o 9 Ap,!c, 

Para as crianças não é recom
mendavel, embora não haja in

.,,. BARREIRA 13 ás 18 horas. 

convenientes sérios. Cotação: Bom . (Da War-ner. com Pa:ul ·==:==:.i:;:;11;::;.i;;;:,;::;;:_;.;; •. i::. i::::;_;;:_;;:ii;=:::=~::;:i:p;;::::.:l~::C=:::=::::=::::::=i!'I\.""·'"'ª._:,-._• 
· para adultos. 

LUIZ~ 
(Filme francez, com Gra
ce Moore e Georges Thil} 

Baseada na opereta de Char
pentier, do mesmo nome, apre
senta esta producção os mesmos 

- inconvenientes que a peça musi
cal, aggravados pelo facto de, no 
cinema, a musica não prender 
tanto a attenção e o enredo de.., 
tacar-se mais. Ha uma tentati
va de suicidio, desavenças fami
liares, muita leviandade, mas o 
que prejudica principalmente o 
filme é a conducta reprovavel da 
protagonista. Por isso é vedado 
a qualquer publico. Cotação: 
M'au. 

O REI DO TURF 
(Da United A1-tists, com 
Adolphe Menjou e Dolo
res Costellº. 

Muni e Bette Davis). 

:E!' a historia de um homem, cr11e 
levac!o pela ambição, tudo fa,4 pa
ra se enri11uecer, tll:~lorando i1ma 
casa de jogo. Quando reconh:ê~t 
o seu erro, em ci,lloeal' o Cl4nh~i~ · 
ro como supremo fim da vida:, ar- f 
repende-se e volta á vit!a simples ( 
que possuía anteriormen.te. Ha r 
nisso uma lição de moral, por~m f' 
o filme apr.esenta ain41t um per- , 
sonagem feminino 4~ attitud~'I l 
critica.veis, e que chegá a assas- l~ 
sinar º. marido para ficar ITivre. t'· 
Alem disso, ha, sce;o11,s de embria-
guez, conduetas levia.nas, ambien
tes reprovavels. 'l'udt> iSto, fez com 
que o filme seja resfrio.to a pes
soas de crlterio formado. Co
tação: Restricto. 

OUTROS FILMES EM 
"':XHIBIÇÃO 

MORRO DOS VENTOS UI- l 
Quem as . t te f'l d VANTES - Restricto pela "Lc- 't· SIS e es 1 me, po e 

muito bem avaliar os maléficos ·gião da Decencla". . 
effeitos do divorcio. Constata-se JOGO DE SALAS - acceitavel °!' 
tambem que as maiores victimas para adultos pela "Legião da De- / 
são os filhos, Pelo facto do en- cencia ". 1 
redo nos apresentar um divorcio A VENTURA CAVALHEI~A , 
como natural, e tambem por as- _ Acceitavêt' pela · ''Legião da 
sistirmos scenas deprimentes, Decencia ;; . 
achamos que esta pellicula só póde 
ser vista por pessoas de criterio CAÇANDO UM Hc:»'t[EM 

MODELO 5 R 313. 

Onikts lon~ de 545 a I . 'Mo· K.C. 
(550 a 172 metros) 

Coirente âltel'!lada - 110/220 volts 

,·,·,·; ... 

'> 

formado sobre o assumpto. - Co- Acceitavel pela "Legião da De-
tação: Restricto, cencia". 
~ . .:+.~ ......... ~ ......................... +;~..;: .................... ~ ................................................. : .. ~ 
~ ~ 
~ PNEUS E :CAMARAS PARA AUTOMOVE_IS ~ 
~ ~ 

Supêrlieterodino de;,5 válvulas METAGLASS. Fiel I11Prl>clu~ _.,. 
som por alto-falante elétrodinâmico de 5 ". Grande alc~(le e 
seletividade em ond.as longas. Sintonização a.'1tomática. ,rans
continental para 4 estações, Belíssimo movel moderno de ~li:,~~ 

de 3lx20xl6 oms, 
·il .;;!O' COM .+. 
~ ~ ~ 
~ ; 
E: e. F. N·of ar1· ~ ~ ~ 

!~ ~ 
:,.: li 

;•; PRAÇA DA REPUBLICA, 24-A Tel. 4·0855 ~ 

feç,:µn ~emonstrações sem C~l.*.Pmm~ --~ 
-- . Pho~~: ~~~:23. ,' 

. ·,. . . .'•'.,e 

'I\.T I o o· ·-·u· .... 11; .. x·,m···1 ~ .. , . .. ,;, ~ . ' · .. i ., 
, - ...... ._:_. . .-'·=..1 .. ~.- ,.,!,., .•• ~·.:>. i . .,4,..·~ 

~ ' ~ 

t~;~~~i~~~i~;~~~~~~~~~-~~;~~;~~~~:.~~+:.+~;+;;~;~.i!~~;~_J.fL".'.. lt ~...!J!!O$. ge, ~_g_~ve.dô., 
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;Reorganização do Conselho 
. . 1 

Nadonal do Trabalho l 
1 
1 

Ttcuniu-sc a Cú!n1nif->são esr;<'-1 

• •• 
· eia 1 des~gnada par· 1: .prorr1ov~-~-. :t. ( 

in:<La llaçao da J u 
st 

!(;a ~o 
1 

: ,l-1 !&.illRlti.iiáfflR"llllailffl!lltill!i!iL11121ll!:Ul1:,ilAlAll!ll!ll5stil'WWILIIIXAllll!"l:IIW1112rr.llPm••illea••••••••*111dam11u.,111,,_ma111:S1u :::IMll!iNElbMi'llWldlMrall•Cll&ll'liliililll•l!l4illllllWJ&!SU!la-.Wmll/l;.:...za:...:.:imm.mi:'.ll:lm;;·,.,..ãl!· !!Wlllilillill!ib.l:l?&!lill,:!il_,a-.in111111;J1••== 
b::dho e reorganisar o Con3c-!ho 
'l'sudonal do TnbJ lho. Cincoentenario 

A <'Ommi.ssüo l'icou diviJi'1:.c 1 
~m tres secções da Republica ------1.•) secção de rcgalamcnto.çiio 

BRASIL No ti <fi ~ s 
do Mundo 

_ encarregada do preparo dos _
0 

__ ••• , ns commcmora-1 seguiu -por v:o. a~r0,, o gener,.d 1 ,p,·aso <lc um •anno, üH in8tall~-
T PLDLl,tnuo , · I R d' 1 , /! - l ·1 

:.Irl'hUkunento;:; da J11stiça do ra.- <·üt·~ ~qUi\ <\~signala,rüo O Cin ... i sauro . eg~e~·~, 1rcc .. or ca ... r .. : c:oes q:10 pro( u%e1n, tranmn1 .- I•;MBJ\IXADOft-
J):::;lho e rcorg-;i.niza¾.ão do Con- ,',,,,·.tit,,.,,~i·'.<> ,l·.,. -r,,·o.:-.la.innc_;-tn da 'i ronn.ul1ea 1fiLtnr. ·

1
ten1 ou lltilizan1 clectricidadc de· 1. Reali-

· , " ZOll-S<' no Paladio do Gatte-
~c-lho Nacionul do rrr.::t.balho; R,,:publi(·;.,, têrn. sido v,nHH-ia..: @ Re-c1lizou-2e n2. ~e1nan;-1 pa~~ 1 verfl.o ada1,tar-i·M á.s -s~as p1·üc;- te o.. certmonb .. da entrcgâ de 

2.•) secção de rcoq;anizaç,10 Y·«rias medidas. safüt H cerimonia elo juramen•.o ~ripç_ões, que_ determinam o uso crectfnciaês elo novo embalxado1' 
;dris serviços - encarregacb1. da No dia 3 r0.unit,~m-se no ;\,í)- á bancHira elos con;;criptos 0 : ''º flltro.~. blmdagens ou outros do Chile no BÍ-asll, sr. Mariano· 
'.articttlaçào elos diversos orgão.", nistel'io eh .JusLi<;a r,'.p-•·c·Bentan- volun!arios ela Segunda Reg-ii'io i dispositivos que impeçam produc- Fontecilla, 
tom trez sub-ser.çôes ele orga- tes de todo,, os Ministerlo,; e Militar-, 8 enclo a cPrimoni,. a~- i ção de ruiclos. As installa<:ões tc-
':niznçã.<> (los de-part:unentos ,, ela l'tl'feitura do Di,;trict.o Fc- 8 istida pc.lo Ge.iwr:.i.l M,lllricio i Jegraphicas <' telephOnicas terão 

2 .'serviços do Conselhn Nacional, dcral, e ficou as,wntaclo que os Cardoso. clisposit.ivos que impeçam a pro- • 
J\ UJ,AS - Depois ele 15 c1i,ic; 
cfo feri·a·s, foratn ·reiniciadas 

dia (~ as aulas· nas escolas pri-
111arias do Estado. 

··isu.b-secção de on;,~nizac;üo <los festejo.-, serfto iniciados a 10 de '- c!ucc;ão ele chl.'..;,SS, estalidos, co1·-
'.kmais scrvic;os da jusli,;a cio Novembro, ~ prolongar-se-üo Notas economlCHS e ? [ rentes induziclM ou ruídos pertur-
_:t:rabalho, e sub-scciJw <lc orga- ntr, o eii:·L 19, sendo as m:üores ,,~-------------~'"'··· baclores. As r-,mendas de fios cleve-
;;nização dos :serviços das Ccima- l1omcnagens realiza.das dia lõ. COmMefCÍaCS r:\u ilS8C!{Utltl' C'Q'ntacto pc,1-fe:- 3 
:zi-1.s. e p:roc:uradorh.1s d\1, fH'f-:vi- ::,h~s~e <lia. :-;·.rá feit.(t a rccons- ______ ___.._ tô. l • ceu no Rio <lc· Janeiro, su-

CRlMIN ALISTA Falle-

'..dl:nda Social; liluiÇ<-L0 da Marcha dt' S. Chris- . 
.,. t e · 1 ,l.l O f b J' ':\I · h bitamente, o conhl'cido crimina-3.•) secção ele conta:s, cncar- tova.m á. Quinb. da Bo:t ' 13 a. A A~sociaçi'co omnwrc,:, ra a no na IV arin a 

:re_g,,;,cle. ela concorrencia par't Haverá duas para<la~. u1rnL I s. Paul.o enviou ao gov~r·,,.., <lo -------------- 1' li,sta Evari~to de M,oracs, s<-ndo 
',a,,quisição d-e material e de. civil, organi7,a,<la pelo :lvlinie;tc-1 Estado um-a representaçüo s.,L- o seu enterro oostantc concor-
~m~Js assumptos financeiros. rio d::~ Educa.Qào, e.- outn.1 1'HU- i citando varias modlficn.,r~ü<';-; nc, Foi assígnado um decreto fi-1 ri(lo. '\tarros hoL'>enagens pos-

tar organizada )>e-los 11inistc- reg·uiam,ntos elas 'tax:1s hr,i,crn- XfllHlo em 8 horas o 'tPmpo c!f' . . . . , , .. 
. ' la G,,ei·t"• e ,t·,· ?v!Rrinha. e d~ fiscal'.za,,·àc d~ serviço normal eifectivo <.las I th urrns foi,ttn l"c~tu las ao fl-

''!'remores de terra no sul rios cc. ..,.. , .. ~ to!ogicas '- 1 • , _ l 
Aquellc Ministerio f,i rú. lam- drogas e medicamentos, elo_; s ,:·- tr1pu1açocs da Madnha :i'vlc1 - ! nado, ~--~·~------------- bem, cd,tar umo. hlstor-ia <.:Om- viqos de alim<'n'Ni.ção publ'<.:1, e I cante. 

pleta do regímen republicano I exercicio profissional, que,. vêm li _º decreto regul-a. (} trabalho 4. CJ•):-iTlnNAHJO - A Acade-
no -Brasi.l. suscitando numerosa.z e insis- na marinha, a compens,açi'io do mia Nacional de, Medicina. 

Kntes queixas. 1 trabalho extraordin,crio, os re- <:ctmmemorou no <1ia 30- -ultimo o 

do paiz 

y-,dficaram-se -no sul do paiz ,.. Noticias Militares 
, cursos á Dcl-cgacia. do Trabalho centenlirio de SthL )v.ndos abalo;; sisn1icos, que cau- i.),': -

,~am.m g-r.ande pavor á -popula·- --------- e o Conselho Federàl d0 Com .. Marítimo, e as mu,lt·,,s· po·,· suq, 
;·cfto. Tu.os .phPnomenos foram, mercio Exterior enviou <to gv- inobservane,;a, ma,ndando expe
. - Encontr-1.m .. sc na Arge·ntina · t 1 1 · e m dir .. s,~- o s ecti dect t Oe \~t;ribuidos a reffexos de gran- . ·e. inilitarcs que re- vcrno um proJec o < ,, ,:; ,o. re. P vo . ·e o . 

ftmdaçiw, 

. . . f. . as co1n1n1~so :; · · medida:; de ampa,·o á ,~xpr·rt<.;.- 60 dias. 
(lcs ,ih-alos ver1f1cados ota <lo t _ B· asi! no·· f,st0-

realizando um-'.L s:~ssão solemne, 

sendo d'islribuido3· o~ promi0.~ 

instituidos pela Acadcmitt, 
: ~, . 1 tprrilorio de prcs0n arao o r . ., ~- ção do miE10, cuja situaç,í,ci ,-n· 1----------------
.:p .. ,z. Quas1 toe o o ·c,s commcmorativos ela data de 
,~anta C.'l.tharina foi attingido. J ·. gustiosa j:'. melhorou com a d::-·, ' l lH>Je. vaç;, 0 dCl • preço -nos mercaclos 
. o phenomeno - causou prejui_- Os nviõc.s de fabdca,;ã.o na- interno.cionae9. 1 D 
~os materaes, . nao _tc~clo hav1- dona! "M-9" CJth, 0 gov.:rno brn- 1 ) 

'tio, q:ie se saiba, victimas pcs- silcirn offcn,ceu ú. Argentin-~ ~P.-. • Por clecreto-.lei foi dispensa.\ · . 
;;v:e<,s. guiram pllotaclos pelos cap1taes I da a interferenc1a de correl'lor 1 

O rio do Peixe, em Santa. Ca- Mira,,da Conéa e Manoel Vi- e a emisstw do~ :•,·spectivos 
:t.Ji;u·ina, teve o seu curso dcs- nhaes, côn'tractos n·as ven<l·1.s de letras 
;vi«do, verifi.canclo-sc inunda- de exportação, e rccluzhlü a G o:o 
'çíí,Js <J.UC paralysaram o •trafe- e Com a prcsenqa do Presl- 0 imposto relativo ás mesma,,. 

o EOPATB!A 
_g:o. dente da Republica, foi solemne-1 
: Der,oLs c1 08 aba.los, 2,lgum~-~ mente inaugurado_ o novo _eclifi- p t ;- : tadio-recep·cão 
:Zon<l.-; foram v:a.i·rida8 por vio- eio elo Labo,·ator10 Ch1m1co e, ro ecçao a _ -' 
'1<-cito tufão, sv;;uido de tempo- Pharmacc-utico Militar do Exer-1 
:«J. cifo, nos terrenos do antigo Jo- Afim de evitar as interf·eren- \ 

Os preJuizos m,lt~·da.0s f(l- ckey C1'.lb do Rio de .Janeiro. cio.s p11.judiciaes á radio-recc- 1 

~,,,n avaliilc!Os cm mais ele mil $ Em visita de inspecção {;s I pção. foi assignado um dc-cre-1 
· ~ontos. unidades acr 'as do su_l elo paiz. to-lei determinanpo que, no! E-_ , 

• 1 ' 

1 . XT i O R 
i 
! O hlooueio das Concessões Molotoff dnva a resposta do go

verno ~ovietico ús llOYn~ propus .. 
t·a:-:. r: , . 

J A commiRS{lO ant1-lngleza <1" 
1 'l'ientsin 0nvlou ·:io mlnistro rl" 
1 Ext('t·ior de Toldo um telegrn n1-

Ape~ar das .tlrgoclnçül's, o pa
c·.to ainch. llH.o foi concluldo, d•·• 
Yido a cPrta,i t'Xigencias dtt Rus-

roa vtn qup decla.1"'.t: "L,:1n<:;arno--;, sia, quanto r, po:1ição do~ Re·tJ.s 
todo8 unido8, 11111 movinwnto paizes lirnitro))he,; " dos p(l\7.·,·s 
a n t l - brltam1ico. Nflo dr8~Ja- ooltico,; .cm r:,ce d:,. allianç·J. 

1 

mos <'eder di.anlr c!P nmeac:as. 
Querell108 (JU(' (J Grnn-Brctanh:t A Situu(:ão em Dantzig 

Esãa declU:!'IJ.<;ào trad11z o ,'s-

1 

se .qubmctLa". 

tado de animo .c·m '1'ientrsin, on- Conlinttcltt a ser o "plvo'l" cl<' 
; d" ·" sltua~fio '" torna c:tdo. vrz 1

1 

toda a siuação internacional ,;i 

: mais gt'tV<'. I questão ele Donlzig. .. 

l As notlcias 11<- JH'C'l)lr:tthns Sã.o poucas as esp.cra 1H,;a:-; , t~ 
1
, 

mllltil rPs elos palv.er; int<'1·,•ssa
um succcsso ª ;·8 sp_<'tto d<t con-1 elos cm suas fronteiras com o~ 
ferencin. anglo · mppontc'.t .p:.l- J adversarios foram nunir,rosas, 
ra. resúlv• r a situação. O -pl''>· j 

1 indlcan,io uma mpirJa pi·epua
prio cn1b-:1.ixador ing-t,~r.. sir Ro- i r;fi:o. 
bcrt CraigiP, declr1:·uq n:i.o s~~r J 

1 t· . , . . • As autoridades do Reich se 

1 

nem op 1111u-La 11t 111 pl•ss1in1::;,.a 
ahtivnran1 d,., 1n-:t.nlfC'staçÕc8 a 

1 

1 

<1u·anto ao ~;cu resulto.do. 

A g·uerra na China 

vulgada~ sob·,·,, a. guerra 11'1 Chi
n·:·t. As 1 on t:t s ch1nezâ:-- noticia rn 

t'rspflito, dpix::i.nrln -:i iniCiA'ti,·,::i, 

nos dfrigcntes 1y1zlstas de Dan-
tzir.;. Í 

O govcrnadtfr da. Giclade L;
Vl'P declal'ott qu~ "o -povo d-a Ci
cladt> Li\-rP, unido como um só 
noni,•111. cles~j:i v, i vo·ttar ao 

1 

Poueos. noticias tc'm sido di-

v.arios ataqIIPs isoindo~. qup !'o- Rc•ieh, 't• a!-;sin, 0 .faria''. 

r·H n1 coroados ele exito. na pro-
agido 

afim 

o utoriüacks polonezas têm 

com gTandc 

de nt10 serem 

pruclencia, 

accur-;adas 

. 

O gabinete .inglez 

ri'Õ-fi ci a rri 
com ilisistcncia a possibilid·a.cle 

ela reforma do gabinete. 

O "Yo.Tkshire Post" diz que a/ 

te·ntativa de inclusão do sr. 

Ch.urchill, e a YOlta de Eden &' 

talvéz tamb'em · de Duff Coo-

per, antigos ministros, no gabi. 
néte, é o. ultima -manobra con• 

servadora. 

A'R t.res ,primeiras - ,poli't.ico. 

externa rnais fil'me, e sem hesi-· 

tação, cr.ía:çã.o do mirliste.rio, 
d'o,s •a.bastecfm:e·ntos e conscrlp--

çãÓ milítar - o sr. Chamberlam 

teve que_. ceder .. Agora, porém, 

resiste' quanto a Churchill, PO'.'• 

que" esse· ce11ebTo inqtti'eto e C8• 

se -a.fan -lnsaeiavel de t.rilbalho" 
,' .· .. ·. 

teriam muito· forte influenda, 

capar, do- cclfpsar o primeiro mi-. 

nis(ro. 

1, 
. 

. 

N o·tici as' 
do Bra~i 1 

1 ADlU:8!0 - O Conde Cln. 
• no ,e-mbuc·óu hontem para 

a Hespanl),a., afim de decidir o 
General Fi-arico tt adherlr ,,o 
tratado mllltai' italo-germanico. 

2. COMDA'.1'~~ Têm-s:e VC• 

Hfleado trá;ndes comb:i.tes 
entre trop/18 do Mãndchulrno e 
dê- Mongolia, As fontes japone
za:s 11oticiaram o ,e-:xtetmlnío de 
1.000 -solcladoa llovletkos, 

3 CO;si1'1A1'iÇA - ,;,No ban

' • q neto otf,f!recldo ao sr, Hoá-
, rc Bclisn, m·tn!at:,:o ele gue1Ta. in
glez, <lm P'!ü-lá, qe.:.o., declato11 
nil.o have-r st'>g1•edos militares cn. 
tre su!i pattld e à França, 

4 8tCCJ<J!\l~O ~. Já alcan'çot 
• , em ,pouca>, semanas a 6.• 

edição o livro mal-s sensacional 
da Hungria "Í"osslô!tfdadés 
da .A.lleman1lt1, na Guerra", tlo 
cl,: .. L:i..Jos - _que demonstrá se.t 
a stttt derrota lrt·emt·<llavél. 

5. ltl<~Cl<::l'Ç-AO .- Teve uma 
brllhant& ~ecepção, -ao che

gar ií, sua oÍ>Ó.tria, o Go.l. EMti
gàrribià, lll'Mlden'tc cléito · do 
t0 ar-a.guay. 

6.· Xl~t:'l'HAtlDADJ~ - A ma-
nuten<:il.o, pela Ca1nara . 

Yonl<e<\ do êtnlxtl'lfO ít. venda cll'! 
ítt'nms. é, na, opinião elo presl~ 
dciüe Hoosévélt, 1.1111a contribui• 
r;O.o p,ua ·a. guerra, 

7 • AS\' LO Rrsolveu-se (1. 

pendencià. hispano-chllcna, 
sobt·e o dirl;\ltó de_ ttsylo wis em
baixadas, com- l(g g1uantias da
das aos r,f11/(iaclos pa.n se re
tirarem da !iêSpan'ha, 

8 1u,;,JI,aÇ.\O ~ A Hollatlrh 
• 1·cjeitou· 11,s go.rantlas- qué a 

FrançJ. e ínglíüetra lltc offcrc
eC'ram, por d~!;;,jar manter ab. 
solu ta n·, utl-àlidade. 

Segundo "Le 9 ItR(TO . 
.Journal", Mus,;olini niio 

opola-ria unia tent•J'.tiva de an
nc:rnção de ·Dant7,ig ao Reich, 
·o jol'rtalista q·ue fez ess,i, rcve. 
'iac;iio foi expuls0 <la JlaJi.1.. 

10. ;,rn:-:sA.olm O rrt 
Jo:·ge Vt., dl-l'igiu uma men

sag-em ao Irni,'hio sobre os pr;,. 
pe.l'ativos de defé,ia militar.· ot
firmando q_ue ·As !I"OJ)'lS itlgleza,;l 
angmenta.ram ele 1.250 .0ôo ,.,,. 
lunlal'iOl'!, 

vinc~ia dt> Chn n~.;i. ~offrPndo o;:.; 

japoneze.s f) eco pPt·da~·- Ta n1ben1 
én1 Kui-irqztt,n_:.,, º·"' ,:hit1t:.'%\'S 11<>

ti<'iarr, r'~ pro1;t·esshn d~· f:\las ú.>r

t;a.o. 

O Pacto da Triplice 

d t·' ,.:l busa t· 

frnccza. 

tia gri.ra n tia anglo- 11. J>ItO'l'l':STo - o Dir~
~lo1·10 do~ l<'ascios lln lian<>s 

O sr. Chamberlain denunciou, 110 l!~~tl'ang,,iM l>t·oté~tou c•ont:·:\ 

,Casemíras, Brins 
padrões, 

CASA 
ldiRGO S. BENTO N.º 10 

Phone 2-2:1:rn 
S. PAULO 

e Linhos, nos mais 
V. S. encontrará na 

variados 

A,LBERTO 
RUA FHEI GASPAR N.º 39 

Phone 4-47@ 
SANTOS 

em discu1·.so, 
Alliança 

infiltraç.Io 

·:1n 

de ri frche.mentó· dR.s escol·,,~ it,1• 

liana~ 1Ht At\gtntina. 
D1tntzi!l', 

------ ! ,. f 
.,os. ultirnos clf!,s, fol'a ela :x-1 (,1., ai·çnrln, como turista,;, afim 12. CA;;A)lE~'l'O _ ... Os roí~ 

pt"'ctauva g'P1'<ll. (l,'{ 11(',A'O<'iri~n,,i:; / d1::' prf'p;Jr .. ,ren1 o l't'Ol"tT\:tffiC'nt.o J d1t. Ttalia, da. U1 11 '·d3 o~ du~ 

j ,1>1. allinnc;s rnilit-,r en,r 0 
·• '''-! ,1;1 C:clad,.-. na qual. "'''·""'" <F I ques <ll' Kr.-nt e ct,rca de 50 prh-

1 gJntcrra. a França e a Russln, 1 •• _ 1 .. '" · , clpes assistit'l!,irl 110 cas(l.metH,J 
. . . · Jor n..ic."" pn onPr.e;-;, J:1 ha ,, ntn,t{· 1 · 

: 
1.c·n1 rnn11-nluvlo Sl'li8l\'('i1i1t-11,1· 1 l':, ,!o duqtH1 de S~oleto con1 a pl:"in-

, pn ,·a u1n·1. conchtsrl.o finnl. 1 f'Opin dt• niuni<;üf's. <'C'Za tt·e1H-i. t1t.:. .(J.rt·Ci,:t .. 

! Este fado í, c•ons·1antemente 1 ======:::::::=::::::=:::::::===~=======~==:=::::=::z:::::::::::;::::::::::: 
1 

a ponl11 do com visível sa tiáfA e- ',-•••l!!!!'!~~~!""'-----------•--••-í!llll!!!l!II 
c;ào ;wllt imprensa inglez,i 
ri-an<'P7.<l, qu,~ co1n0 o!-'I 81:'ttR go

vPrno5. co,nprehc·nd0n1 R nPce~-
sicl·3rlc ela allinnç,i sov!0lica. 

No dia J, o sr. Str-ang, 0nvia~ 
,lo especlal do governo br.itan
nico a Moscou, fazia a cntl'c-
ga, na. i,onferencia ele Kremlin. 
ao sr. l\folotorr. eommiss;irio <lo 
povo p1r:=t ·,1H RPlHÇÜPs F.,t0rin. 
r1~s da R~1:-.R);1, <1n.s no\·a s prn
posto.s franco - bl'itannicas. que 
,)rocura vam satisfazer, ta nlc, 

dlS.t'llll@vlbt>l'lt• i&'\,-.t• 

ISNARD 6 ClA~ 
RUA ~ lffl MAIO, 88 

quanto po.s~ivc~l, t1$ exigencin~. 1..,_...,_. • ..,., .... ., ... ____ ,. ___ _,",.h•n•n• .. •'•-••!1•1••.;~..,-;.. .. .,
1111

.1 
sovrL·llcas. E já no dia 3, 0 ,,,. l 



,, 

São Paüló, 9 ,lê lulfüj ele l ~:J~f 1, E G l O N A R T o' 

Fedef"ação 
';Minha bô"ti amiga: 

Mariana 
-------- Feminina! Noticias dtr1lnterior 

saive Ma:ría! L-----------------'"---------....;--~~ 

Da pittói·escâ pi:âia de José Me- qua.ntof excesso.· s prejudicia_es _ á l houes. ~o º. que a maioria faz. ~·!um movimenlo_ de mqral!zàçáo 
<''.nino, onde '1im b.ll$Í:ar energ~_ alma! Em nome: da c1vmzaçao, o trrnmpho da chamada moral das nossas praias? 
:novas para as luta.s:··que me aguli'r- quanto retrocesso! leiga, da mora:J sem sancções. Is- Praticamente, é nas mãos da 

J ABOTICABAL 

FEDERAÇAO,~DAS CONGREGA: 
ÇõES MAR'°~NAS DE JA!30TI

C:\BAI, 

i 
mesmo dia, sua. Paschoa, os ent" 
pregados do com:o;i.erqi(); e la-vi~ . .i. 
doi·e~ 

·JUNDIAHYt_ · rlam, no trabalho • nos es~}ldos, O que se vê nas-. nossas praias\ t,;, embora errado, é logico para mocidade que está o governo da 
,escrevo~lhe, niinblt. boa ami,ga, de banho, a.ctualménte, é o ·que. os adeptos do materialismo, para moda. Porque não nos liberta
':para dar-ihe notiêil!,s destas pa- · acabo de i:lescrever-Jhe. Pode fí.·! os que se alistam sob a bandeira mos da importação exotica dos fi-
ragens. se v_ocê a.~ui est~vesse, car certa de que não exaggero::: de Kant ou de Comte. Mas não gurinos? Falta-nos, por acaso, A Federação das Congregações I (Do nosso corresponqeli.te~ 
:,entiria commigo esa.à aleg:ria sa- Se, hoje, Anchieta voltasse a ser pode ser essa a moral dos que talento e arte, para criações ori- Marianas. desta diocese, conta 
lutar que a gente experimenta, refem, entre os novos habitantes abracaram o pendão de Christo e ginaes, de accordo com nossa épo- rom dezoito Congregações Maria- 1 O mez de ,Tunho, dedicatlo ~ 
ant.e 

O 
en~nto q~ a natureza das ter_ras ha seculos por elle pal~ espe~ialmente. daquelles q_ue se 

I 
ca mits dentro dos limites das nas nas seguintes cidades: cluas i1 festividades do Sagrá'cio Coraçü.c/! 

offercce, nestas m~hãs de. ju- milhaclas, julgaria, talvez, _que os abrigam em torno do_ estandarte ,

1 

normas christüs? em Jaboticabal. duas em Barretos,, de Jesus, foi solemnemente coin~·i 
nho, douradas pelo :;ol de nosso péUes vermelhas haviam se tor- .de Nossa Senhora, Mac da Pure· · Muito se tem pregado contra uma em Bebedouro, em Cajoby, 

1

1 

memorado nesta dciaci.e; As zefa,..:\ 
inverno ameiwl ~ nos fala nado um poaco mais claros e sub- za! , os exaggcros nas praias de banho em Collina, em Luiz Barreto, cm claras do Apostolado~ esf;çtça:ram-·! 
de Detis a grandeza do oceano stituido ·suas tangas de pennas Apesar de generalizado, não I e relativamente, pouco se tem Monte Alto, em Monte Azul, em i se para que as solel1lh14ilues al•) 
trazendo caricias na-s suas ondas, por outras de tecidos de lã ou se- deixa de ser chocante o uso pu- conseguido. \ Olympia, em Pitangueiras, em Pi- j cançassem o maior brilho pos-si•: 
que se desfazem em brnnca es- da. ~~·oductos de alguma fabrica I bllco desses trajos, com ·os_ quaes . _os sac~r~otes cumpr~m seu s~- rangy, em Taguva. em Tayassu', vel, e at~~giram o se~ .. °:~~~9Uvo4 
puma na areia! CQmo é facil ao especializada. . . 1 uma moça de bom senso nao ou- grado de,er pela palavra. A nos. ! cm Terra Rôxa, em T:irvinia e em As festrvrda.des : . encerraram-se~ 
contacto das perfeições re1ativas Observando taes excessos, lem-1 saria apresentar-se, em casa, de- filhrs de Maria ou membros da , Viradouro. Todas fo:-am agrega.das com grande ponii;i:h rio- ·día .2, dei 
das criaturas encontrar a perfel- , orei-me daquelle artigo, 4& -~os t ante do pae, dos irmãos ou dos Acção Catholica, _cabe a pregação 1,, Prima Primal'ia ele Roma, se- Julho. Con;_o_ fecJ:i_C! :_bnilh,nte' M 
,;ão absol~ta do c1~11,dor!... estatut:_os dai;; nossas Pias Umoes \ creados. _ . . pelo exemplo, P?1s, vivemos na gundo dados do anno findo O nu- . commemoraçoes re!Hlsou~se Corit.4 

E 
'lh co\..,=rt"'~ de verdma que poe, entre as culpas graves, No entanto. nao sena possrvel sociedade e participamos de todos mero d e . d.,;· ct' 68· _ 1 muuhão Geral tle todas· as Assa~ as 1 as ""' ,.,, , . . 

1 
t . .· . b h d . e ongiega vs era e o. . : .,, . . . 

batid.as pelas. on(la.s, como nos o _tuaJar 1:111~º' estamen e nas gozar as dellc1a.s de um au o e os seus movunentos. ~eante do No mesmo anno de 1938 0 movi- 1 crações reli~i~sas desta cldáde/du-; 

l b 
M· Eª""';ª i·mmuta praias. · E sao 1m.-nodestas, ao ex- mar e os effeitos, realmente salu- extremo a que chegamos uma t . ·t 1 f . ' · . te 

1 
.;al:)te a Missa então cefebrada l em rl!om nos.,.. .._.,.,.;, , - . . • men o esp1rr ·ua 01 o seo-u.rn · i · · 

·i;eJ iro. erecivel apásar dos em- tremo, as ro.upas com que nossos tar.es do sol, com o recato e a mo- reacçao se rmpoe. Tenho certeza . . . " .. · t P , \ ~ . d mundot banhistas se- apresentam. Eu não destia que convem áquellas que de que apresentando-nos em gru- ~issas assrSt idas, 8-695_: Confis- · VILLA DO LAVR~ORES 
))a es e perseg~ ~oeS; 0 ,~bt · onero pensar que entre clles ha esco:lheram por prntectora a Vir- pos nas praias mais ele=ntes do soes. 2-074 ; Com.munhoes, 4-101.; 

1 
...... 

Em sua espu:1tUQ,1,a m..,., va, .-r ' ' ' .. - · v· ·t s t· · · · 
~IOcê pede-me notlê.li,I; das nossas i:iessoas piedosas, filhas de Maria, _gem dos ly:·ios. Nossa Serthoro.? que aq_uellas pobres filhas de Eva v;s

1
) a4\. a.o f an 1ss1_moá (coll~:t1- l\Iez de Mai~'. 

. . . · . mas. . • Você que tem tanto gosto e que que sacrüicam seu pudor em ho- s , . e. requencia s reumoes, 
p,raras de banho Po1'. deseJa pas- . . · . . 4 3r7 Ver'f' · · ' . f" . Sem duvida por aqur vae-s:e pertence a essa phalange heroica locausto a moda importada dos · 0 

· 
1 ica-se por essa peque- ·As· ce"1·1·m· onr·as do me·~·'de .""~a·•0·: 

sar aqui suas p~unas er1as ' · ' . . · ' . . z. ,v, , , 
de verao Qu.er saller quaes os , 1 d · ct· d ·d · ·t ,._ "" · 

' • ' · adoptando a moral do numero e I da Juventude cathollca, ou tne- "grandes centros civilizados" co- na estªt15trca O grande fervor e este anno, tr·veram b••'il"o m· vu·,1;.;; 
"' · · . ,,_ .,, . do exito, de acct)rdo com Stuart lhor, nos as filhas dilectas de lheriamos algum fruto. Essa pre- e e~a 0 m ice e vi ª espm nal gar, gracas aos es~orços. do Rvino.: 

usos e costumes ,.._a epoca · · · M' . . . . • - attmgido 1:>elos cono- · g· d d · " 

V d 11 m
. ,. boº . lll e os pos1tiv1stas: E' oom e Mana, porque nao promovemos i gaçao do exemplo convence e ar- · 01 e ª os a Vigario Pe José Maria "a Silva:: 

ou escrevei:- 1e, m.,a w. • 1 d;oces~ ' · . '' 
amiga, 

0 
est,ectaculo. das nossas !ll'1JIIIIIIIIIIIUllllll!llllltlllilllllllUOllt:1m::.v::tt!Jllij~'ililll!IHl~llltlllllllllllllllllllllJIIIUtllU!lllllllltlllllllllllll~ 'rasta. · ·. . _ . -· , . . .· . P~es, a .?ong-regàção Maríar'.?; e ai 

· . você tirarll. suas conclu- ;:,: . . , . â Essa e nossa mIBSao saneadora, A actual d11ecto11a da Fede1a-, Pm Unrao. Na festa de encérra-:, 
~~rase .. m º"'U fig""iuo!!t' ~ Gazohna - o~~º - Lavagens - Lubnf1ca- ~ no mundo. Mas ... uma andori- ção é a seguinte: Director, Mons.1' mento foi celebrada Missa cahta..:·~ 
-se.•• qu.e .. • .,., ..._. · 1st - y 1 ' - d t .:;: ,l , • f • p • A t . R Ih . ,- , · -. . coes _ 1::-.r.::.iH'..·,Z:ai;ao e camaras, e e. ês r,,_1a so uao az verao. . . or rsso, n omo ama o; secreta no, o I da, com communhão Gél'al e. X· 1:i ~ · , i ~-, couto com você e c_om todo o seu sr. Luiz Cl:amon; consel!1eiro, os l tarde procissão de N. senhora. ~-

• ~. SO' NO:S FD-3'1'0S DE SERVIÇO ~ 1 alegre_ bando. 1'.recisamos de 1~ro- s~s. Franklm H. _da S1!v.a, Fran-1 cerimonia da Coroac;;io da l.ma..-, 
Praia de banho lawninada pelo. ~ A i j mo_v.e1 ~ mo~m1:e11:t~ collectrvo. c;sco de Paula L11n_'.1, Prof. Lau- , gem de Nossa Senhora, foi a cha..: 

tol! Vida, anima~, movimento, ;;i Sta. THEREZi~.:\HA e l l M E I R ' ~ E lStO na.o sera drffrcil desde que rmdo Novaes Jr., Joao dos Santos,! ve de ouro das solemnidacte1r. As• 

1 
. R<>na~"s, e moças ve- i ~ a um pugilo de jovens decididas Alexandre Braga, João- Pascoali- 1 sistiu á coroal)ão granlie numerai 

ª egria. · · ..., ,,,_ · ' ;i; R Dr Trajano 335 R. 7 de Setembro - e o ' · r· a h r· 
1 

lhos e crianças, coufuudidos uu~ 1 = · · · ' ' '·' ' a orno v_ c_e. se;ª con 1_ª -~· ª / e 1ª no, Br:asilio Tormena, João Berti, 1 de fieis: Cerc~vam a fma:gem 2~, 
ma só edade, pel~ garrulice \! ~ Passando por Limeira, dêm os snrs. automob.i- ! des!a re~~l.uçao, no terntono das Antonro Carmmati. Prof. Deodo- creanças v'::stidas de anjos,. cm•/ 
despreoccupacão, e:®hem o iro- i ·l1'sta·..,_ pr.efe:•·"'nc·1··a aos nioneiros dos postos de ~ nossas praias._ Para o nosso fu- ro Arruda de Campos, José O!i- quanto o e.oro entoava hymnos. 

t t 
·d ,..,, fofa En- li! ~ ·~,:; -~ i,,· ;;i turo plano vao algumas sug-ges- veira Sobrinho e Euclydes Sant, _ 

menso ape e e ar""!° . · - = b t ·· t t b"l "d ·11 ~ t~ · · · · · ' trcgam-se descuidados aos jogos g a as ec1me-n o e re»aros. es a·"' ec1 os 11-0 I · j oes. . .· Al:-na. Esta drrcctona mmto t~m Campanha do 1sooo,~ A cam:, 
de bola, e petéca, a. corridas a pé i terior.. ~ 

1 
, ~m : 1~~nno bem e~egante em feito pelo movimento mariano, panh~ do mil reis, pro obras dai 

ou o.e bicycleta em seus "unifor- 1s, f :;; coies vauadas e alegres. porem, que augmenta cada vez mais na Matnz, levada a efeito- pela Pia 
mes" de ba~h~- Qs "malnots" ; s I L V A & e A -~ be~ ~e accordº, :ºm . 8

• moral ~?cese. 1 União dur:~n~. o 1:1ez de Maio, ar .. , 
mais moderno. s_ ei,tio reduzidos a S , . , lã clmsta. Um ~e~d~de!l'o modelo Paschoas . collect· ,a . R !' , 1 cancou srgmflcatrva samma, que'. 
proporcões mínimas.: jó. se dis- i Os n.C\Stos SANTA THEREZINHA E LI- g que pudesse ser imitado por ser . _ . H s. ea izou- foi entregue para a continuação 

. . ...... t . ,, ~ -"'- ~ catholrco e "apesar" de catholi- se, graças ao., trabalhos ela Con- t das obras , 
tancram do typo .. ~en e umca I MEIRA são os que melhor servem. = 1 e gregação Mariana de Maiores a 1 · · 
que conhec"mOS na nossa ultima - ' [{ 0

· . . ' Festa de 'N. Senhora. das Vfo• 
temporada - ha al'guns annos -· , Precos modicos ~ Embora espalhadas pelos hoteis Paschoa dos ~11rtares, _que alcan- 1 torias: Realisou-se na Villa Vlc.: 
ll.tr' ' . g , ê e pensões da praia, em companhia ç~u . pleno. ex_rto. Reg1Strar~m-se l toria a festa da sua padroeira que; 

as. ~llHliilllllltllllllÍIIIÍHtllllllliitmtlllllillllilltlllllUtlla1m11111111111rn11111111111rn11111111111m11111111111m11111111n1!111ifi de nossas familias, marcariamos \ diver~as pruneiras Communh oes, 0 \ este\'e concorridíssima.. Desta cl_: 
Os jogos prolol11S'n·se durante .. "' I! .d o nosso banho. cada dia. !1.um ele- que ~ uma ~~ova dos esforços des- dade seguiram para à.quella vill~·: 

duas ou tres horas. antes do ba- 'fi./9 I'! o,~ Ili r,;~ ~ ~ ( O ffl a U e la O r U te_ rmina_ do_ l_)onto e. assim, r_._m fé- , pendidos. F •zeram, tambem~_:10
1
1 a c. M. e a Pia Uniã.o que toni:~:_ 

nho, pol·que o ar :iQdado propor- 'til lU .,_. ~ l:ll ~lílll! ~ im, d t d -
ciona beneficias extraordlnarios. fll,;J.l "illil - "' -8 nas, iver ID o-nos, preganamos, 1 .-----,---------• ram parte na Missa canta<!a. e.· 
DepQÍS, º regresso á casa se faz, nml~~~}Ã nao se encomoua f::e_s~xe,mplo_, ª p_urcza dos cos-, FRACOS e 

1 
1·procissãv._ · • 

em geral, com a roupa molhada, M h d 1 
Em S

eu recente discurso con-1 com ardor, ao jornalismo. Nessa r 11_1 .ª am1g_a, nao e xe mo1_·rer .• AN. EMICOS ·ARARA. QTT:.t.,R :to\ .. 
exposta, livremente para que sé- d d t t - v.n ~' 

tl
·a a Allemanha e a Italia, Lol/d posição combateu o bom combate essa I ea nasci a an e a riste 1m- .•·• 

que mais depressa, e se não per- - '.1'0:r,rE14 " ,: ,, Halifax affirmou que O nazismo em torno dos ideaes do portador pressao que as nossas actuaes (Do nosso correspooidente'-
ca tempo "precioso pai•a a ~au- ~ o fascismo de ha muito se mcon- christão social, sendo dis~ingui- praias. causaram a uma pobre al- VINHO . ·1rtc 
de. undo mo do por Pio XI, em março de· 1936, 1 ma peccadora. · · CREOSOTADO _·,' Todos os domingos, ás 10,15 110•.l 

. dei·no, tanto pi,la. sua politica ra- como grande commendador da Or- ue rm1;1ensa_ a angus ia da- ras, a Esta:ção Radio êulturà Ara •. : E, assim, caminham a passo patibiliz.aram com O m - 1 Q · t· 
lento, quer pela praia, quer pelas quella q e V I 1 'de J d s·1 · cista com ototalitaria. dem de Pio IX. Os acontecimen- u e a 1rgem mmacu a- . oão· a I va raquara (P. R. D. 4) irradia con:· 
~uas estreitas das proxunl-dades. A par· desses dois aspectos da tos politicos de 1938 que resulta-1 da!!! Como podei,;iamos canso- Silveira I ferencias e n,oticiario _religioso~ .. 

Numa dessas manhãs movitnen- lal a? , 
qu

estão. 
0 

Ministro das Relações ram na sua prisão, o encontraram - · . ",,_· ,º ANDE TON!CO Nosssos applausos por, essa actH 
tadas, um sacerdote, cabisbaL-.;:o, d - j 'transmitta a suas collegas e ~ t Exteriores da Inglaterl'a deixou preparan o-se para a reuniao do · u,de t~ con.fOl'me çom o sentir, 
~travessava uma de&Sas vielas - de citar o caracter nitidamente 3.º Congresso internacional da iro- companheiras de trabalho essa .:::::::::--:·:'":-:;;·-=;;;: .. ;;;···:;:,·:;··;;;;"·;;,;··,;;,.;,.· .;,;;;~:;:::~~..;,.;~~-~~...:,...:,::,:_::,:::_:_:.::, 1:.J.1 
caminho inevitavel para alcançar . prenssa catholica. 

1 
idéia. Tudo. se fará, porem,. com 

E , anti-religioso elo nazismo, repre- 1 d• d sua gl"eJa... .. O Dr. Friedrich Funder tombou muita disciplina e obediencia. n 1ca or 
Att-i·t··ude .santa'. ª"º.to 'expressi- sentado pelas perseguições aos ca- Q , _ t· . · .. ""' i.holicos. E esse aspecto é sem du- assim varonilmente depois de uma uem nao 1ver coragem de chl"is-

vo, capaz de tocar aquellas ai.ma- . gloriosa lucta tianiza.r os u,sos modernos enqua-v·da o principal nelas consequen- · . · · . 
zinhas que ia encontrando pelo r:a;' funestas qt;e' trará para a Foi mais mna victima do nazis- drando-os d~mtro <~os ensin~men-

~-.··· '. ~-.. --,..-----, ... -·-,:· .... ,.:__,.,;"' :,.:,~·:··,; 

·· ACCESSORfOS ·1. BlCYCLET4$:/ : caminho - almas em flor, mas. \ mo furioso· victima entretanto tos <la EgTeJa - nao podera par-
. Allcmanha. · ' · · t· · d · . . com que Lord Halifax não se in- Hapar o nosso grupo. 

. Escapam ás co_nsrderaçoes de commoda ! o amor opera prodígios ... ,;em o perfume da pureza ... Pr automoveis .· Tonos os PBE(los .. :.~,. . 
TODAS. AS . M~CAS 

lSNARD & CIA. -:· Em nome da saúde do co11i'o, r Lord Halipax as mnumeras pe - ============== Para quem remove montanhas, 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 

seglliçóes aos cath.olicos feitas por llr~~9'!""11"""11'11"11111 que representa o simples subjugar O :MELHOR SORTIMENTO 
ordem do "führer ·• como por ~'lilll~~~Wijllj do imperio da moda? Importação· Oirecta 
exemplo o caso do Sr. Shuschnig~ j Perdôe-me, boa amiga o ter já lSN ARD & CIA. 
e. n~ar,, recentemente, o do Dr· i liiiiii~iiiiijijijij antecipado as conclusões, mas, 
Friedrich Fuuder, _morto no c~m- . 1 reservo a você, - lyriozinho que 

____________ .,.;_ 

A respeito do Dr. Fre1dnch Fun- , : Maria -, o figurino cl1ristão e 
'A VIAMENT'3S 

PI alfaiates 
po de c~ncentraçao d_e ?acliam. :1111111 1 vive S\!mpre junto de Jes:1s e de 

TOME s() J der, antigo derector do Reichpost I elegante para as praias de ba-

E L I 
X I R . de Vicnna. ha os seguintes P?r- 1 nho, desta terra de Santa Cruz. ~-

. menores: era natural ele Carm- 1;~~;~~~1=~~! Um grande e affcctuoso abfa- IS 'l' O C K \\,e O MP L E TO 
DE lhia. ~~w~~pjj~!'1il_.MíiU.WI~ ÇO da irmã em Maria, Consultem a 

NOGUEIRA R~tudou theolo~ia, philosop~ia, ---~-wiii--~""".I..J.l.:JI VIOLETA CASA ALBERTO 

BRIN$,_ 
SORTI!'/!ENTO VARIADISsm:O. 

Importação Direeta · 
CASA ALBERTO , 

LARGO S. BENTO N.0 ,10 

CASIMIRAS 
Aurora. - Printex ...... Fui~ 

Nac1onaes e Extrangeiras· · · · 
CASA ALBgRTO 

LARGO S. BENTO N.0 JO:. ..___________ . jle direito e se dedicou, cn1 seguida, Santos. 28-6-39. LARGO s. BENTO N.º 10 

J-===========================-.,.,.....,,..=======-:e:----.-=============::::: 
ADVOGADOS IW .. ,.._ 

.,.;;. Dr. Vicente Melillo ' f~:l ff::! 
J,>raça da Sé N.º S - 2.0 &Ilda.!' W 1 ~ r 

Salll- 1$, j 
- PAJJLO MOKETZSOHN =-=,.= .. ,=T: . .,...,::::. ::;":'":;,,,..;::./::::.=:r:'f.:_ ·"'= .. ===== ! DR, CARLINO DE CASTRO 

DR. 'o"s CASTB.O Ei~"l.::;g.~.;} .,riEIRQS Pel~ curso de doutorado da Fa-
R da Quitanda, 139 - 2.0 anda:. ____ --;~--"------ culuade de Pharm. e Odont. de 
Phone 2-6769 S. PAULO PJ!.'H.::i-:Jl'?. ç:,::,~::;iA DO PRADO S. Paulo Cirurgião Dentista 
- Dr. Pl1·nio Corrêa de·- Engenheiró' Architecto diplomado em 1914 - Ex-den-

1 
. 1 . tista do Lyceu Coração de Jesus. 

Olivei·ra Architectura re igrosa., col egros, 
resideucias · conectivas. Especialidades: Pivots, Coroas, 

fiua, Qulntlno :eoeayuva N.º s• Rua. Libero Badaró N.º 641 Pontes, Dentaduras anatomicas 
1.• - sala !2$ - Tfl. 2-7278. SAO PAULO e sem abobada palatina. - con-

Dr. Mil~n de Souza ____________ suitas: Das 8 ás 12 e das 14 ás 

M
·e·

1
·relles 19 horas - Cons. Rua Direità 

Camarg·o, Cori·êa & Cia. Ltda. 64, 2,0 andar, si 7-7 · A. Res.: Al'. 
Jua · QuJntino ~va N.0 54 Empreiteiros e. Constructores · Barão de Piracicaba 499-S. Paulo 
1-.º - Salâ 319 · -· Tel., 2-0035. Engenheiro rcsp.: Mario Cala-
Joaquiin P. Du,tra da _Silva sans - Projectos e construcçôes 
tiU& Benjamin CQ11Stant N.º 2_3 - Concreto armaclo - Escrip.: 

'-º andar -· $ala 38 R. Bnrão <le Paranapiacaba, 61 
, PhOne: l•l986 3. 0 ar.d.-Phone-, 2-6279 - S. Paulo 

DR, 1''RANCISCO" · J>, REll\lÃO 
· HELLMEISTER o EN TI s·T As 

:R. SãO: Bento, 22! • 1.0 andar -

Arnaldo Bartholomeu 
Clrurglão-Dent!sta 

Raios X - Diathermla - Clinica 
Dentaria em Geral. 

Rua Frederico Abranches n. 467 
(provisoriamente) 

Telephone, 5-5476 

~ 
tJ fissi li DR, VICENTE DE OLIVEmii. 

RA,110S ' . 

Da clinica Obstet:ica da Fâ .. 
culdade - Clinica Medjca.. -· 
Hygiene Pre-Natal ~ Pa,J:tOI! 
- Molestias de Senhoras, -
Cons.: Rua Xaviet d,e. Tole
do, 16-A, 3.0 a, ...:.. Das· 1'3. ~ 
15 horas 'Res .. : Avenlda 
Tumalina, 9(} - Tel: 7'...0401'. 

MEDICO 
CRIANÇASj 

DR. RENATO L. MORAES 

s I ilIOLESTIAS DAS 

-------------- Molestias das crianças 
C LI NICA GERAL Cons.: R. Libero Badaró, 488 

Das 2 às 4 horas 

CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 

Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phene- 7;3128'):... S. PAULO HOM~OPATHIA 
GYNECOLOGIA 

.DR, Úf_:ZEN,DE FILHO,--' 
:E,:;-Assis;(ente do l):r, ~lurtinh~ Resideucla.: Largo S. ·Paulo, 8 

Telephone: 2-2622 . Nobre · , , -
36 Dr. Barbos3' de Barros Çons. :, Rua ,·SenadOl' :Feijó, l?Ol, Cons.: R. Quintino Bocáyuva., 

Das 3 ás 5 horas. Cirurgia, molestÍl's de senhoras, 2. andar - l'hono 2-0839 
- Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - n.0 ,.._ Uns 15 ús 18 horns 

MQLESTIAS , DO APPARELHO Predio Itaquerê -,- Phone 2-2741 nc;'.· 1 n < Resid.: Rua Alfredo Ellis N.º 301 "" .: na :nSh·o- Alvea. 59~ 
DIGESTIVO Phone 7_1268 l'hono 7-8167 . 

Cous.: das 10-11 e das 14 ás 17 l _,. · · · -t 
- Sabb,ados, 10-11. • PRO. FE· SSOR._ n ... _.·s _. DR. :IIARéOS VINIClO _ _n . 

1
, • ...... i\IOHRIRA Ler e propanar O PROF. Jo.íio Tmv1No MoüN~ 

si 3 - P;ilone 2-7299 • S, PAULO JOAQ,UL\I_ SEll.RA 
. DR, CARLOS MORAES DE C!rurgião-Dentista. 

Molestias do App. Digestivo e ••-••••J11111••••~ '. pela Univ~rridade de S. P,àulo~ 

R 
_DR.XVICCJ?NTE HALZANO ano-rectaes. Hemorrhoides, fis- LEGIQ'NARIQ '::ulas part_1culares ~e: Matl.1~a-. 

aios • - 1rurgia - Diathermia , tica, Phys1ca-Chi.n1ca, H. Natu.,. 
_ Vitalidade Pulpar !suras, etc. - R. Xavier Toledo, . ral, Musica e demais materias da ANDRADE · · 

. Rua. Benjamin Cónstant, 23 _ Especjalista em Dentaduras 
.;,.• andar -·i;ala. 38-Phone 2·19861 R. Manoel Dutra, 105 - Phone, 
\ . ,s_. PAU~O . ,

4 
l-5969 - Siío ,Paulo. 

r:.,us. da Liberda.de, 512 - Sobr .. 98. 4.0 andar. - Res. 5-3332. E' DEVER DE TODOS --- Curso 'Gymnasial. ~ 
T~~Jepl;_~me 2-1~46 - 8. PAULO s. PAULO OS AVENIDA RANGEL PESTÂN,\ 

"~ . C "- T H O L lCJ O~ N," 25.7.-Ph()lle 2-!iJ.Q?,-~!. RAYI,.~ 



fP~íitica ta ee1~LEGIO . . · 
,. -~-- ·~ rneney· $alés :· ~w,---,;[t,¾!~9f Q!·e~«-?i)tt~«d?:??!!!!:Mfittil•H 
~ali~:a. ·::~ p::º p.:::-=·: ;:.:«:-:..":..:::;~ ';;..ª';,.."::l:&;,.; x-;:=·•w.m,,,.~·'"''"'·''·'i'"'=·~"'~"'i'"T'~~~;···~~~:~~:;::::~;r.··ui~"J;::r~r--·'-'W~~T?&J"'i-si~ 
~ g.ue:1:.a, :teTã uma grave ,repercmisão ~ntb~'&icio_nal. · . . . . . . .. . ' ~ · • . ·.- ,r. 

~1 1e1, \.'0tada apress;a.dameni.e para samfá._ze~.ifªZÕil-S ;politi- ,, 1 

. i:as, por occasião da guerra da Hespanha, não OOI'.r~pande: ás ne- o· . e • J .~ 
;;:m;~~~<l~:::et

0 ª:;~::0 
;::i~~ :i :~t~u::te;::ay::~ • ·• ~PISCOIJBuO· C.2l11tSht1:&81$8 e a 'ef.· em 

1tr.a;i: dh-e;otamente nas questões intern,adonaes, (!Ue .afectam todo· ~ . .AJJ!.(I h 
G>To!:velt teme, com razão, que vencidas as potencias demo-. dos soberanos lnglezf}):S- l/1:0 \ ~anau.à 
-iCl'Ajji{\a:s pe1os :paizes totalit,arios, sua :patr.ia fique ,á me,rcê dos 
cií.$dor.es eu·rOJ.!leus, e com ,re,zão, pois vencida a F.,ança e a ln-. Em sua recente viagem ao Ca-1:que se prestaram, em Quebec, aos .~/l'Utts momentos, com S. Emcia'.· iiüéstão de cedei• o IUgl!,r de hon;.j 

. igltlJte.r.ra, 0 Reich, a Ita,lia e o Japão [>Od,eriam Jmpor facilmente ·nadá os soberanos inglezes rece- soberanos visitantes. o Ca.1;deal Villeneuve. i-a ao mustre prelado. . 
_ _.nas -vontades aos yankees .. 

Pkra. evitai-o, só julga 'J?OSsivel uma attitude, que é de apoio ~am enthusiastícas homenagens A sessão no Parlamento foi ini- Em Montreal o papel do clero· A par dessa. D8tevel repl'8é1Hai;J 

!ll,Os !(l;¼izes democraticos. ·tlas autoridades ecclesiasticas e clada com a saudação que S. Em, ·-catJiolico nu.o foi menor, nas ho- :ção ecclesiastica nas home~ge114 

Mf,l,s os americanos, lembrando as dividas de guerra não pa- civis do Dominio, assim como de diriglu acs mustres visitantes. menagens prestadas aos reis bri- :prestadas aos sobe1m,nos visitàn~ 
P.~, ,e ~squecend0 ª fortuna. ganha pelos Estados Unidos de l9H todo o povo canadense. Coube ás Ao iniciar o almoço que se seguiu, tannicos. '.cumpre aJ>O:nta.r .. -o caracter reli~ 
~ :1917;, queixam-se de terem inuti1mente se :posto ao lado dos 
~&d-os na guerra, e não o querem fazer novamente. . 

'.Ma'S, -em caso de guerra, para a qual os acontectme-ntos do 
JExttremo Oriente e ·a. attitude do parlamento yankec são dois for
:Jtt~· impulsos, que o fracasso das negociaçõeH anglo-russas com
!Í)l!,lt,a-.uã, dando aos :pa!zes totalita1·ios a illusão da victor~.1. certa, 
~se caso será ·diffici!- aos norte-americano,; manterem-se neutros. 

Os Estados Undos têm, como todo o mundo, qí'Ii: ser ,.u-ras
,tados pelos aconteci_mentc,s europeus, J)ois o carace-er ideologico, 
ie.pr.esentado á d-!-sputa. e o entrelaçamento de interti'sses mundiaes 
·~,ev.i.d-o a.o encurtamento odas dist3dlcias é tal que'·á, Europa, 0 

~-tl:emo Ol'iente e a America vêm o que occorre num ou nou
~- J)Onto repercutir immediatamente nos seus interesses pr,oprios • 

. ~ris-so; ;p.or mais que o desejem, os norte-e.riieri-cano.l nifu 
~iler.~ Msistir de palanque á ;proxima ,lucta, -e terão de des~ér 
i e~ para de!ender a sua :posição, <le gr.ande potencia nQ, 
~~o: . 

;,:; 
.Um dos beltos edifícios de Quebec, no Canadá, ê ·o seu Parlamento, qui o clichê acima nos mostra.~ 

"~Ilégado de s. s. o Papa, im-1 o 
põe-me o :ritual que, ª?~ exmo~. 
ti a:evdmos. ;padres concfüares d1-

~ija -desde. logo algumas !J?ala-1 
yre,s, .Auforisando a celebração 
deste, Concilio ip'len·ario~ o _1.0. etr. 
nossa. historia, mer.ce ms1gne 
p.os :fez- o vigario de Christo. 
J?ostos ;pelo Divino Espi.rito San
to para reger a Égreja ' de Deus 
np Brasil, vem o Con<iilio faci
Íi'ta;r.n;os o cumprimento dos de
.veres cr;>a-storaes. Alerbar sereno 
e grave da consciencia Teliglosa 
lio ipa:iz, .ressoará !primeiro na 
consciencia dos pastor-es. Quere
rnos dest'arte .prevenir o "custos 
quid de nocte?" do Juiz Supre
mo. Dahl est,a concentração jun
to· 4,os altares do Senhor para 
minu-cioso balanço espiritual de 
nossa actividade apos'tolica. De
i,ois de ,a,pprovados ;pela Santa 
Sé, serão .publicados a seu tem
po os decre'tos destinados ao clé
ro e e.o :J?OVO, Nada mais precisa
l'e-i dizer ,para ,salientar o elev-a
do alcance religioso, social e pa
triotico da assembléa. 

:\:füforidades ecelesiasticas, muito 
>:·,·particularmente, um papel de des

)· taque :na.s ce1·imonias em honra 

'fdos soberanos inglezes. 

1
. O eminentíssimo cardeal Villc
~euve f-Oi convidado, pelas .auto~i

. '.dades civis, a. . todas cerW1omas 

o illustre prelado foi convidado a Sua Em. ;aevdma. Monsenhor gioso que Sua Majestadé ·emp:~s1 
benzei· as mesas. Gauthier, arriebispo coadjucto1· foi 

Ao jantar de gala compa1·eceu, convidado ao'ibanquete de gala tou ª todos seus discursos pra~ 
alem de s. :Em. 0 <:ardeal Ville- sentando-se e';itã~- á direita da nunciaEJ.os em terra canadense; 
ueuve, Monsenhor Bernier, reitor Rai·nha, OIHl ea Igreja Catholica é UD\ 

110 lugar reservado ao 
da Universidade. E então, pela gi-ande poder unificador de in-
segunda vez, os soberanos ,·isitan- primeiro ministro do Domínio, numeras correntes raciaes de im
tes puderam conversar, durante , ~.1. King, o qual fez absoluta migrantes. , 

.urs:o do S" Em. o Cardea/·Legat:tJ,., ~~~~:~~:~~~::t~:~~~~;~~!:: 
. 1ização do concilio nacional". 

Com preces e saudades incline-: 
mo-nos reverentes diante do no-i 
me do Cardeal Arcoverde: foi cr 
precursor do concilio. 

Mais um nome devo pronunclart 
D. Joaquim Silverlo de Sonsa, Ar .. 
oe!)ispo de Diamantina. Até moro1 
rer foi a alma dos estudos pre-' 
paratorios do concilio. Ingrati. 
dão seria não frizar outro nom6 
de modesto e obscuro mas dedi• 
cado auxiliar do Cardeal Arco
verde e de D. Joaquim Silverio, 
nos trabalhos das constituições 
provinciaes: monsenhor Antonio 
Alves Ferreira dos Santos. .) 

Veneraveis irmãos em nosso Se .. 
nhor Jesus Christo: estamos vi,- .1 

vendo hora de grande responsa~ 
bi!idade e indiscutivel honra paraí 
a Egreja em nossa patria. Em 
1890 quando da primeira confe .. 
rencia episcopal do Brasil, 1! 
eram os prelados. Não são pas
sados 50 annos e somos hoje 104 
padres conciliares, Deus, a Egre
ja e o Brasil tudo esperam de 
nós. 

A Deus, omnipotente e bom 
através de seu Divino Filho Nos~ 
so Senhor Jesus Christo, cuja 
palavra eterna :qos assegura aqui 
estar comnosco, offereçamos des
de já os labores e resoluções do 
concilio. 

A N. S. Apparecida, padroeirai 
e rainha de nossa patrla, cousa .. 
gremos mais uma vez as activi• 
dades conciliares. 

A' Egreja, na pessoa do seu 
chefe supremo o Papa, os protes
tos de submissão fillalmente a:::-
~ectuosa e incondicional. 

Ao Brasil, que lá de fóra nos 
espreita, nós com S. Pedro e S 
João jrmto á porta do templo, 
podemos affirmar: Os pad1'cg 
do concilio que ora se inicia, não 
p~suimos. ouro nem prata, mas 
o que possuímos nós te offere
mos, Brasil, oh Patria: em nome 
de Jesus Clu:isto de Nazareth Ie~ 
vanta-te e caminha na senda d!? 
progresso e da .prosperidade cbris .. 
. tã,••. 



~· l-------T- Dlrector: -
1 Anno XII PLINio coRRl:A DE OLIVEI~A São Paulo, 16 de Julho de 1939 

Dlrec,tor- · t&: 
FRANCISCO MO~lBO n!AOJIADO 

1 ~=---
Como nóticiamos Ii!!i secçi..f"op/1,_·· P r i m e i r o C o n e H i o 

porttma,, o ~Verllo li'-e'literal, por 
meio li,<> Mtntsterto das Bekçõês ------

::i:i:s~ c:t::~1:ª: ;:11-~~ . Realiza-se hoje a grande Procissão Eucharistica - Quinta • feiràl 

Plenario B rasif eiro 
::i~so~P~foe:r~c~:::~s Óra ------- proxima, solemne Pontifical de encerramento--"'------

ReouSado por S. E. o Cardeal 
Arcebispo do R_lo de Janeir-0 o con
vite do Itamaraty, o Exmo. Sr. 
Presidente da Republica escrevéu 
pessoalmente uma carta a s. E. 
o Sr. Dom Sebastião Leme, fàzen
dÔ-füe dlreetamente um convite 
1dentico. A' vista disto, o convi
te foi aoceito, devendo reaUsar-se 
no proximo dia 18 o grande ban
quete, que se revestirá .certamente 

DIA 5 - Oe accordo com o balhos conciliares no mesmo ho-1 liares tiveram uma pausa, pres-1 á scena pela primeira vez, no 
pro.grarnma pré-estabelecido ini-1 rario da vespera, sendo que na tando-se uma solemne homena- Instituto Nacional de Musica, 
ciaram-se as congregações ge- reunião da tarde tomaram parte gem á memoria do Cardeal Joa- ·um mysterio sacro sobre a san
raes. A's 8 horas e meia. com sómente os Arcebispos e um Bis- qulm. Arcoverde que multo tra- ta missa, de autoria de D. Beda 

:&vxms. os SM- D. ~ de HMs
iBiiij)O de Amssu:a,by, e D. Mano 
de Noda,y, ~ <l'e Porto Necio
Il8il. 

d.a maior si:>lemnidade. 

• 
Toda a opinião catholica aguar

da com o maximo interesse a 
realisação daquella homenagem 
do nosso Governo ao Episcopado. 

O. S. B., representado por mo
ças das associações catholi,ças. 

DIA 10 - CeJ.ebram-:re solem
nes exequias por intenção de to
dos os prelados fallecidOS. 

A oração funebre foi pronun
ciada por S. Excia. o Sr .. D. 
Aquino Corrêa, Arcebispo de 
Cuyabá, que lembrou de manei
ra multo particular o vulto ines
quecivel do saudoso Arcebispo de 
S. Paulo, D. Duarte Leopoldo e 
Silva. 

Após a oração funebre foram 
dadas 5 abSolvlções pelos srs. 
Arcebispos de Mariana, Porto 
Alegre, Fortaleza e Recife e a 
ultima por D. Sebastião I.mne, 
Legado Pont!ficio. A parte coral 
esteve a cargo dos monges be• 
nedictinos. 

A' tarde reallzou-se uma aula 
conciliar em que só tomaram 
parte os srs. Arcebispos e as 
commissões especializadas. 

DIA 11 - Realizou-se, presen
'tes todos os padres conciliares, 
duas aulas continuando o estudo 
da materia constante do esche• 
ma. 

DIA 12 - Impedido por leve 

Fo:i 111.GUciado q~, etpó,s lf> Con.• 
cildo, ~ ~ unm. Car
ta Pa,st-1 OoUedtlw. de todos os 
srs. Aroebtspoã, Bispos, ]i';r.ela.dos 
e P.refe1tos .Aipost,ollcos, oongratu• 
lando-se com o ;povo catholko 
brasNe:i.r() ;pela. ~<> (lo 1.• 
Concilio Plen>a.rio. lDase documen• 
to não conterá ainda. e,s ~olu
ções do Concilio, qu~ ee!lãó en
via-das â Santa. Sê para a. devi
da a.pprovação, só depoie sendo 
dadia.s a. oonhecer ao publico., 

BANQUED NO ITAMARA.ft 

O governo bm8i1e1ro presum\ 
justa homenagem ao episcopa
do braalle!ro, Clfferecendo..1e no 
P1'0Xfmo cl1a l8, um banquete 
Q"Lie se realizará no salão da bi• 
btiotheca do Itama.raty. 

Curioso det.alhe apurou nossa 
reportagem, no Rdo. 

O convite para o banquete foi 
feito por lntermedlo do Minisw
rio das Relações Exteriores. 

A' vista disto recusou a home• 
nagem o Sr. cardeal, . acceitan
·do~a comtudo posteriormente 
devido ás instancfas do Sr. ae
ttilfo Vargas que se Jhe cfll'igiu 
por carta. 

indisposição não compareceu á .. :t>BOOD!l&.lO BUCHABIS'l'lo.,..: 
reunião da tarde · S. Excia. D. 

Effectivâmente, o banquete of-1 
ferece um ensejo magnifico para 
que sejam de vez desautorisados, 
os !)catos que de quando em.! 
·quando resurgem, visando alar
mar a pop~ão, insinuando a' 
existencia, atraz das lels de na
cionalisaQáo e de certas leis do 
ensino, de propositos muit..o di
versos das aspirações do nosso 
povo cathol!co. Mais ainda: o 
banquete seria uma occasião sem 
igual, para que o Governo annun
ciasse o revigoramento de certos 
dispositivos da Constituição de 
1934, alli introduzidos a custo pe
aos deputados catholicos, e que a 
Constituição de 1937 supprlm.lu. 
Entre eUes, figura o artigo· refe
rente ás· capellanias militares, e 
ao servIQo militar dos clerlgos. 

Assim, a homenagem do Gover
no ao Episcopado transcenderia 
c:te .. ID\lf.to .a . tlSJ)bel:lLde .um 'signi
ficativo acto de cortezia, para se 
transformar em uma opportunis
slma proclamação de rumos e de 
directrlzes. 

~a abertura do C<m,cilio.:: .: _uma ua,rte dos Exm.9~. Revmos. Sr~. Btspos. 
Sebastião Leme, que delegou P0'l' E ENOEBJU,JKEN''fO 
deres ao Sr. Nunoio Apostolico , Hoje• ser§. IN'&lizada e, {F8111i?e 
sob cuja presidençla reuniram.- J)N)(l1,ssão eucbaawt1ca, @, q12e to,. 
se oo ':Padtea c,~11cntarns;.-:·,edlr(.!' ·~-oii'll·fino1C~ eóft~réé-

A profunda Fé que nosso povo 
professa, bem como a innega vel 
argucfa de visão que se attribue 
ao Presidente da Republica, jus
'1ficam essa esperança. 

•• 

a presença de· todos- os :-pãdres
concillares S. Excia. Rvma. o 
Sr. D. João Cavatti, Bispo de 
Caratinga, celebrou o sagrado 
sacrifioio, iniciando-se depois, na 
sala consistorial a primeira re
união que terminou pouco depois 
das 11 horas. Reunidos nova
mente ás 15 horas os padres 
conciliares prolongaram os tra
balhos atli ás 18 horas . 

DIA 6 - Proseguiram os tra-

po sufftagi>tiP."õ dé""êada Archl
diocese e mais duas comm!ssões 
especializadas. 

DIAS 7 8 - Reallzaram-se as 
aulas conciliares com a presen
ça de todos os srs. Arcebispos e 
Bispos, respectivamente ás 8 ho
ras da manhã e 15 horas da 
tarde. 

DIA 9 - Os trabalhos conci-

O Exmo. Sr. Presidente da Re
publica condecorou com a Gran 
Cruz da Ordem do Cruzeiro do 
Sul o general Lazaro Cardefi.as1 
i'reBidente do Mexico • 

•• 
o jornal "O Maranhão", diario 

eatholico que se edita na cidade 
'de s. Lúlz, publica uma circular 
da Secretaria Geral da Ordem, no 
Rio de Janeiro, datada de 10 de 
Março de 1938. Essa circular, que 

1-Uma ~ honrosissima ca;:~ 
de Pio XII ao gover~o 

Argentino 

(Conclue na. 2.• pag.) 

'l'emos a satisfação de ª'Pre
sentar aos nossos ~eitores a 
honrosíssima carta envia-da por 
S.S. Pio XII, ao presidente Or
tlz. O presidente Ortiz, que mui
to sensibilizado ficou com essa 
Paterna.! missiva, respondeu em 

D6R DI 
CAIIÇA1 

termos filiaes e respeitosos, á 
carta de S. Santidade, reafflr
ma,ndo os votos do governo e do 
povo Argenti-no em i-ntenslflcar 
e propa~r a fé. Combata o cau

to tombem com Diz a carta. do Santo Padre: 
"Ao amado filio, o illutit::-e e 

ENO ::.:. l honrado varão presidente da Re
publica Argentinia., Pio Papa 
XII 

O LEGIONARIO 
PUBLICA HOJE 
,. 
•• 
•• 

.. 

• 
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CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ESTU
DANTES CATHOLICOS EM LIMA. 
OS 40 MARTYRES DO BB4SIL. 
A LICÇÃO D~ ;J[RED. S~ITE (o homem de pulmão 
de a!}O)_. 

5.ªPAGINA 
ALCANÇA SIGNIFICATIVAS VICTORIAS O 
APOSTOLADO CATHOLICO NO CEARA' 
Uma entrevista. com o R-evmo. Padre ~edro Per
digão Sampafo. 

8." PAGINA: 
O PRIMElllO BISPO NEGRO DO CONTINENTE 
AF'RICANO. 

OS CADETES DE WEST POINT PRATICAM IN
TREPlDAMENTE A SUA FE1. 

Amacio filho, illustre e honra
do varão, saude e benção apos
tolica. 

Por inescrutavel designio de 
Deus fomos chamados recente
mente, sem nenhum me::.-i'to Nos
so, a assumk- o governo de to
da a Igreja, <pelo que considera
mos dever Nosso communlcar
vos, desde o começo de Nosso 
Supremo Pontificado, a ascen
çã.o a.o cargo desta dignidade e 
a-utorlda-de que nos foi oonfiado. 
Podeis estar ,seguro de que não 
haveremos de nos apa::.-ta.r do 
caminho de ca,rlnhoSQ. ,benevo-
1encla., do qual Nosso Predecel!
sor, de venerada e piedosa. me
moll1a, se dl§llOu 4,a.r iprova, 
-em todti, oeoa.e!ii.o, eiÍ'.tenslvo e.o 
nobil-tssimo povo de vosso go
verno. 

<I·sto posto, não duvide.mos que 
e.s activtclades ·~athollca.s nes11a 
Republtca; inã.o sómente coii1t1~ 
nuam respeitadas e a.sségurada.s, 
oomo tarnbem, para bem oom
mum da. :lgreja e da. Nação, vão 
em constante e feliz desenvolvi
mento. 

Entretanto, record•ando sempre 
com gratidão os breves dias 
que Nos foram dados paJssar, 
não faz multo, no me.i.o de Nos
sos querid!saimos argentl-nos, em 
penhor das melhores graças e 
e-m testemunho de nossa .pa:ter
n,al benevolencia, dirigimos, em 
nome do Senhor, de todo o co
ração, 0. vós e a todos os vos
,sos amados fiLho.s, mustre e 
honrado va.rã,o, a Benção Apos
tolica. 

Da,do em Roma, eathedra de 
São Pedro, no die. 12 do mez 
de ma.rço do e.nno de 1989, :Prl· 
mei,ro 44 NONO PontifJCQdo, 

l'lo l'apa Xll'\ 

bálhou para: preparação do pre
sente concl1io. 

Foi inaugurado no Jardim da 
Gloria em frente ao · Palac!o S. 
Joaquim um busto do Cardeal 
A.1:cóverde, de autoria do sr. 

tudo em signal de homenagem com~. · 
resollveram os srs. Bispos inter- .. A· cJe.usm,a. do Concilio fa1 m&r• 

romper os trab!illhOS. ca.oo. tpa,ra a praxima qufnia-felra., 
· Dla.s 12 e 18 - Celebr~ram, nes- 20 do couenw,. eom l>Olemlle P~• 
tes dias, irespectiv,a.mente, a. Exa,. ,ljlfical,. , 

A' sahida da sessão de homenagem a.ó Jij>~tlo l,kaSilêfro promovida 'flPhs 
Congregações Marianas do Rio. Ao centro; o Esmo .. Bv. Sr. Nundo Apostoiioo 

José Ousê, esculptor da Cathe-
dral de S. Paulo. 

Presentes o Cardeal Legado D. 
sebastião Leme, Nuncio Aposto
llco, todos os Bispos ora na ci
dade do Rio de Janeiro e auto
ridades civis, falaram fazendo 
entrega do busto á cidade, o 
professor Alcebiades Delamare 
pela commissão promotora, e 
Frei D. LuiZ de Sant'Anna Bis
po de Botucatu', pelo episco
pado. Respondeu agradecendo, 
o prefeito sr. Henrique Dods
worth; 

A' tarde realizou-se na espa
çosa Igreja de s. sebastião, si
gnificativa homenagem prestada 
ao· episcopado pelos congregados 
marianos cariocas, em nome dos 
marianos do Brasil. Alem de 
todo o episcopado estava presen
te o sr. Nunc1o Apostolloo e nu
merosas autoridades. 

Ainda no domingo foi levado 

CO:N FERE 

Effeitos da maioria nazista µo_ 
· Senado de Dantzig 

Pela. ,primeira. vez 1o Senado de Da/ntzlg dclxou de ~arti
cipar da procis.sã,o. de Corpus Christi, festa. que annua.lm1ente 
se realizava com caract.er officiJa.! na.quella c!de.de. 

O :pretenso fundamento deS&e a.cto do Senado de Dantzig 
v.em a ser a. att!tude do "Osserve.tore Romano", orgã.o offi• 
eia! do Vta.tlcano, em Mlação â questão de De..nt&lg. 

Devido a. sua. ma:i-oria nazista., o Sena.do de 15e.ntzig foi 
levado a essa attltude ianU-ca.tholfoa e anti.Jt.ra.dicionali,sta, e, 
nAo havendo uma .razão para e¼1a., ~'81'ilmente 1!19 mvocou 
a opinião de um jor.na.'1 ea.tholico. A men~ que ~ 
d!u a -semelhalllte acto é Nalmen'le oompa,i-a~ e. dos l.gll.o. 
~ntes que e.bandone.m a. ·reli8",o -(POl'qUe :não t1<vemm ~ 
no jogo, 
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i 

o dr. Pedro Rodovalho Mar
condes Chaves, dd. juiz de di
reito da 6." vara desta Capital, 
julgou procedente a acção que 
:i.lguns funccionarios municipaes 
aposentados moviam contra a 
ç>refeitura. 

o objecto desta acção não nos 
preoccupa. O que é de sé notar, 
é_ que a Prefeitura invoco\! a seu 

_ favor, entre outras coisas, o "in· 
teresss publico". O referido ma
gl.~trado, entretanto, ao proferir 
-a sentença, affirmou que "ne
niium outl'O interesse maior exis
te, para o individuo e para a so
ciedade, que o respeito -ao prin
cipio do direito adquirido". 

O juiz esclareciqo soube ver que 
ha interesses pessoaes - como o 
direito adquirido_ sobre que se dis
cutia - que se identificam de 
tal for= com o ip,tercsse social 
que seria illusão funesta querer 
sacrificn:J.-os a este ultimo. É bom 
que se verifique este rasgo de sa
lutar bom senso, numa época em 
que se usa e abusa do interesse 
de Estado, para desconhecer os 
mais evidentes direitos da pessoa 
humana. Ainda não ha muito 
tempo, a nossa mais egregia côrte 
de justiça, o Supremo Tribunal 
Federal, estribava um de seus 
accordiios na "concepção socialis
ta da propriedade privada". Ora, 
este facto denota perigosas ten
denc!as, tanto mais que o legis
lador da Constituição de 37, ao 
assegurar o direito de propriedade 
não usou de uma formula bastan
te precisa, naturalmente por uma 
infelicidade de expressão. 

Em summa, se o Estado e a so
tir o pleno desenvolvimento do 
cledade não servem para garan
individuo humano,' para que mais 
hão de servir? Asshn sendo, que, 
outro interesse hão de ter? E' 
verdade que o interesse conectivo 
é superior, de um modo gera.4, ao 
mf.eresse privado. Mas esta supe
rioridade não prové~ do collec
tivo emquanto co11ectivo, mas 
cias outras pessoas da collectiVl
dade, óujos ·direitos não podem 
ser sacrificados ao bem estar de 
um só. E' sempre· em ·razão ·do 
homem que se subordina Q ho
meni, dentro da sociedade. Da 

Principalmente na época e:n que vi
vemos, penso que não deve haver, para 
o catholico, preoccupação mais viva e 
mais constante, do que o incessante rc
Yigoramento dos laços esplrituaes que 
o prendem á Santa Igreja . 

Disse ato. Agostinho que ninguem po
de ter a Jesus Christo como Pae, se 
não tiver a Igreja como Mãe. A medi· 
da de nossa união com Christo se cal
cula pela medida de nossa união com 
a Igreja. Se, de accordo com a para
bola da vinha, o fructo que produzirmos 
na ordem sobrenatural e espiritual, está 
na proporção de nossa união com Chris
to, está tambem, imp1icitamente, na 
proporção de nossa união com a Igreja 
Catholica. 

Ora, para um cathollco, não é suffi. 
ciente que essa união se traduza na 
crença em algumas verdades de Fé, e 
na pratica de alguns Mandamentos. Ou 
ella é inteira, ou não existe. 

No emtanto, não é diffir.il verificar 
como o mundo, o demonio e a carne 
conspiram, em nossos dias, para des
truir essa união sobrenatural. E, quan
qo não a conseguem destruir, ao meno: 
sua conspiração se Y0lta para o obje• 
ctivo de a debilitar de todos os modos 

' possíveis, com o intuito de desferir con .. 
' _ tra ella, mais cedo ou mais tarde, um 

;;;-olpe mortal. 
'ó. A todos estes perigos, o cathollco não 
· deve oppôr uma attitude simplesmente 
minimalista. Pe'lo contrario, longe 'de se 
contentar em se manter dentro dos li
mites mais largos da orthodoxia, e cons
tantemente debruçado sobre o .muro di
visorio que o resguarda do a_bysmo da 
heresia, deve elle timbrar em tornar ca
da vez mais intima tal união com Chr!s
to. E, evidentemente, para isto, não po
de ser sufficientemente recommendada 
a pratica espiritual consistente em apro
veitar todas as occasiões para intensi• 
ficar em nós o amor á Santa Igreja. 

E,· como o presente Concilio nos offe
rece para tanto uma preciosa- opportuni
dade, não deixaremos ele a utiÍisar me
ticulosamente. 

• Disse alguem, não sem esplrito, que 
o Brasil é um deserto de homens e de 
ideias. Graças a Deus, enti·etanto, o 
presente Conc!l!o constltue para essa fa
mosa affirmação um desmentido irre
futa vel. Effectlvamente, o que· é elle, se
não uma imponente assembleia de ho
mens do maior valor. que consagram 
todo o brilho de sua lntelligencia, todo 
o thesouro de sua experlencia e todo o 
vigor de sua vontade ao serviço de uma 
ideia, de uma grande Ideia, da tinica 
Ideia que - contendo, como contem, a 
Verdade - sabe suscitar e pode mere
cer a oblação de tão inestimaveis offe
rendas espirituaes? 

O "Leg,lonario ", levado pelQ legitimo 
incondicionalismo de seu devotamento 
á Santa Igreja, jamais descambaria, en
tretanto, para o terreno da louvami
nhança convencional e officiosa que pa
rece, hoje mais do que nunca, ser a pra
xe do jornalismo no mundo inteiro. A 
Igreja não precisa e não quer taes recm·
sos de apostolado. Não precisa delles, 
porque sua divindade se provaria cabal
mente, ainda mesmo que os dignatarios 
da Hierarchia Ecclesiastica deste ou da
quelie paiz não merecessem louvores hy
perbolicos. Não os quereria, porque a in
sinceridade não é arma de combate to
lerada pela Verdade, e Aquelle que é 
a L1.1z do mundo não precisa de artifi
cios .insinceros, para darem testemunho 
d'ElÍe. 

Não é, Pois, o desejo de fazer um elo
gio de encommenda, que ninguem solici
taria e ninguem apreciaria, que nos mo
ve a fazer este commentarlo. Mas a ver

-dade ah! está a nossos olhos, e nossa 
tarefa consiste apenas em chamar para 
ella a attenção de todos, 

• Independentemente de qualquer con-
sideração polltica ou de qualquer pre
ferencia por esta ou aquelia forma de 
go".erno, todos os br'asllelros tratem 
de .um longo passado, uma penosa tra
dição sobre· o systematlco tnsuccesso da 
adíninistração publlca na solução d• 
múitos x,roblemas sociaes ou economicos. 
E', possível que esta ou aque~ altera
çãh' constitucional, ou a ascenção ao -POs 

der deste ou,daquelle homem, tenha tra
zido neste ou naQuelle periodo alguma 

c.E:GIONARJO 

melhoria sens!vel em nossa vida admi
nistrativa. Isto não obstante, as d!ffi. 
culdades com que o apparelhamento ad
ministrativo do Estado esbarra a todo o 
momento, são taee e tantas, que, ain
da mesmo dentro de um grande apreço 
a esforços officiaes, se poderia frequen
temente affirmar a incontestável supe
rioridade das iniciativas particulares so
bre as do Estado, em muitos emprehen
dimentos de interesse publlco. 

Sem. falar em outras questões, e sem 
lepi,brar o delicado probiema do Lloyd 
Brasileiro, basta fazer um confronto en
tre a Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro e a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, para impressionar, a este res
peito, qualquer observador. o que de 

Pllnio CORR!A DE OLIVEIRA 

NO DESERTO Df HOMENS 
--- \( OI IIAS ,... 

'-~,~ t,,, ... ~-~. 

esforços pertl,nazes, de programmas no
vos e de reformas regulamentares se 
tem feito para remecliar á desastrosa si
tuação da Estrada de Ferro Central do 
Brasil? E, no emtanto, não está ahi, 
bem patente aos olnos de todos, a des
propo1•çã9 entre os esforços noticiado;; 
e os :resultados obticlos. 

Evidentemente, estes insuce8$0s têm 
causado tima situação de desanilno e _de 
abatimento que, na psychologia charla
tanesca que por ahi corre, se chamaria 
facilmente um "complexo de inferior!~ 
dade". Esse pessim!smp preliminar (' 
inicial que acolhe todas as medidas de 
envergadura emanadas da administração 
publica é um 'cto& tropeços mais fortes 
que um reformador de boa \'0ntade po
deria encontrar em se11 caminho. E for
ça é convir que as appai-enc\as são taez 
e tantas, que dlfficllmente este "com
plexo" se podeÍ·ia remediar.' 

Exactamente o modo pelo qual a opi
nião publlca acolheu a "b1àgue", segun
do a qual somos "um deserto de homens 
e de ideias", é um indice expressivo des
se pessimismo multiforme que nos !nfes-
ta. o remedia, entretanto, não consist"" 
na diffusão de um optlmismo official P 

de encommenda. sejamos positivos. o 
mal existe. Sua debellação está neces
sariaménte subordinada á debellação de 
sua causa. E é para este ponto qne de
vemos voltar nossos olhares os mais at
tentos. 

Para Isto, o Concillo nos offerece uma 
opportunidade exceliente. 

Dizer-se que o Brasil é um deserto de 
homens e de ideias, equivale a dizer que 
está povoado de homens sem ideias. que 
por isto mesmo não são verdadeiramente 
homens. 

Infelizmente, esse pessimismo negro 
chega ás vezes a um ponto tal, que, li
gando-se a doutrinas materialistas, en
gendra a balella monstruosa do brasilei
ro raclalmente infedor, irremediavel
mente mediocre, condemnado até a con
sumação dos 1;eculos a fazer parte de 
uma especie de sub-humanidade, segun
do degrau do genero humano, para o 
qual cahem de quando em vez, e são avi
damente recolhidas, as migalhas parcí
moniosas do festim de espirita e de ri
queza dos povos fortes. De sorte que o 
fructo de tudo isto seria um doloroso 
cruzamento de braços, lndolentement,.<1 
feito sobre os escombros de nossas am
bições, emquanto de nossos labios desil
ludidos partiria a famosa cançoneta, ho
je um pouco antiquada.: 

"Eh, vida malvada, 
"Nem dlanta fazer nada, 
"Pra que trabalhar? 
"Nem dianta a gente se esforçar! 

o 

Realmente, das multas mazellas que 
- nos affligem, voltemos os olhos para o 
Episcopado Nacional, e contemplemos 
seu valor e suas obras. Atravez desta 

contemplação, poderemos _ver fac\J.m,im
te o q11é pode o Brás!Ie1ro, :quando vivi
ficado e transfigurado pcir '\1ma ·-grande 
ideia. 

Para evitar o terreno ingrato dos elo
gios ~ssoáe_s, failemos collecfivamente 
do Episco:pado, sem destacar em suas fi
leiras as figuras mais salientes. 

A grandeza dos homens se mede pelo 
valor de suas obras. E, atravez deste 
padrão, a. grandeza do Episcopado bra
sileiro constituo certamente o mais legi
timo florão cie nossa. Historia contem
poranea. 

Como bem lembrou s. E. o Cardeal
LegacÍo, em 1890, eram 11 os Bispos do 
Brasil. A Religião, apresentada pelos 
meios de diffusão da imprensa coµio 
uma tradição - veneravel que se estiola 
e que de um dia para outro será apenas 
lembrada nos museus, soffria evidente
mente de uma asphyxia de que a "ques
tão religiosa" 6 um indice muito expres
sivo. Nas classes intellectuaes, as socie
dades secretas inoculavam o vii-us dai 
impieda~e em larga esc\l,la. No sector 
e~nomiéo, no'ssa independencía mur
~hav'a dia a dia mais, e a quéda da 
monàrchia teve, a este respeito, um 
sentf4o c~tastrop\1ico que os . historiado-
rés contempOl'l\lleÓg já começam a per
ceber com nit"(dez. E o que, sobretudo, 
importa a nos&o caso, é que nossa in
depemfoncia era transferida para mãoi< 
alheias que, manejando . os cordeia de 
nossa bolsa. tinham implicitamente em 
mãos, e não raro, as rédeas de muito:, 
de nossos acontecimentos políticos. Fi
nalmente, a americanisação dos costu
mes. que veiu depois; arrancando nossas 
tradições e deüfigurando nossa vida do
mestica, matava um passado que esta
va impregnado de nossa mentalidade e 
de nossa Fé. A tal ponto que, do alto 
das cathedras universitarias. em São 
Paulo como no Rio ou em Recife, não 
faltava quem proclamasse bombastlca
mente a ruína do Catholicismo no Bra-

• Contra um tal é\c:umulo de catastro
pnes, o q11c fez o Episcopado? Re:wu 
e trabalhou. Ou :nelhor, rezou, traba-
!hou_ e venceu. 

Effectivamente, hoje em dia as insti
tuições pollticas çahiram. o scenarlo po
lítico do J)ll,iz se transformou, um im
menso cyclone espiritua·I se· desen·ca
deou sobre · o mundo Inteiro, a corrup
ção dos costumes attingiu seu paroxis
mo, todas as forças conjuradas em pa
vorosa tempestade assediaram a Igreja 
no mundo inteiro. e a açoitaram furio
samente no Brasil. E hoje·, 50 annos de
pois, a Hierarchia Ecclesiastica a bem 
dizer decuplicou o numero de seus mem
bros. havendo mais de 100 Bispos no 
Brasil. De um lado, no interior de nos
sas missões. novos Anchietas dão ori
gem a novas Christandades, extendendo 
em nossas selvas o reinado pacifico c 
glorioso da' Esposa de Christo. E, do ou
tro lado, no amago das_ grandes cidades 
como no mais afastado dos log-arejos 
civllisados, as organisações catholicas se 
espraiam pujantes, contando em suas 
fileiras. não apenas os anciãos cuja Pé 
resistiu a todos os vendavaes, nem só os 
homens de idade madura que educam 
em suas familias o Brasil de amanhã, 
mas ainda uma mocidade vigorosa e 
energica que é capaz de transformar o 
proprio Brasil de hoje. Tudo isto sem 
fal1ar em uma infància esperançosa, que 

·terá, no exemplo dos moços, ·um esti
mulo para a virtude, qUe os moços de 
hoje raramente tiveram quando foram 
meninos ... 

Tudo passou, tudo cahiu, tudo · se 
transformou. E a Igreja? A I~ja não 
se limitou a resistir. Elia cresceu na 
tempestade, e hoje canta ·o "Te-Deum" 
de seu grande progi;ecso, pela bocca de 
seus Bispos reunidos em conclave, á 
sombra de S, Pedro, que até aqui se 
projecta na pessoa dó Legado Ponti
ficlo. 

• No silencio, e ás vezes no esquecimen-
to geral, o Episcopado lutou, agiu, sof
freu, e sobretudo orou. No momento em 
que um .l)alanço geral se. impõe, vemos 
a messe que se apresenta carregada de 
espigas e de grãos. 

Não é este o melhor ·elogio 'dos JÍ!,S• 
tores atravez dos quaes 'agiu o Divino 
Pastor? 

ilaÜto, 16 de J'al!t"t; ele 1989 
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• 
parece ter _sido dirisida a toda a 
Maçonaria do Brasil. :recommen
da a prestação de um novo· com
promisso de solidariedade: á · ?&,
çonaria, dentro de 00 cllas, por 

l 
todos os "irmãos" a. eJJ;. flllados. 

Ninguem ignora que, se bem 
que o pode11io maçoiliC_o no mundo 
continue em plena pujança, é ho-
je em dia a Maçonarir. de .. àr_ 
riêre-loje" que aotua, sendO pou
co influente essa Maçonaria \'\11-
gar, que vemos montada com lo
jas publicas, etc.. , 

Isto não of>stànte, a noticia 
o,cima significa o remiclo da-s 
actividades maçonioas; e'rião dei

-xa de ser interessan'te. 

• 
'.,' Deploramos profúndamente que 

tenha sido conferido pelo Gover
no Italiano o Collar da SS. An:. 
nunziata a Ribbentrop, insigne 
p_erseguidor dos catholicos al:le-

i mães. 

1 ' o 
' ' Lamentamos vivamente que a 

França promova com tanto bri
lho os festejos do 150.0 anniversa
i'io ela Revolução Franceza. Sem 

l éntrar em digressões historicas 
1:>ara provar o caracter diaboli

! co da Revolução, bastará olhar 
1 para as ruínas que enchem o 

mundo contemporaneo, para que 
al1rnern se persuada da inoppor
tunidade dessa commemoração. 

_ 13:' certo que ellas têm algu-
ina vantagem internacional pá.ra 

1 
Fn, nça, por servirem de occasião 
para manifestações patriotlcas no 

j momento critico que atravessa-
mos. No emtanto, nem asstm se 
póde justificar q:1e uma Revo
lução que attentou contra os mais 
sagrados dh-eitos da Santa Igreja 
ele Deus, uma Revolução que foi 
anti-catholica na sua essencia e 

1 assim se conservou até o fim. se~ 

1 

ja de tal maneira commemorada 
pelo Governo Francez. 

1 .-
1 
1 Isto não obstante, achamos per,;. 

feitam011te ridículos os commen
tarios que o ministro italiano Sr. 
Farlnaccl publicou em um jornal 

1 

fascista, contra o Congresso Eu
charlstico de Nice. 

· Entre outras coisas, diz aquelle 
, 1 político q:ie os catholicos !rance
\! 1 zcs sii0 quasi. todos judeus e ma

çons, pelo que insinua que a San-
1 ta. Sé não deveria permittír a rea

lisação daquelle Congresso. Con
clue o sr. Farinaçci affirmando 
que os catholkos italianos devem 
desviar suas sympathias, dos rs
tholicos francezes para os da Hes
panha. 

Não ha motivo para que os ca
tho!iços italianos amem mais os 
catho1icos hespanhoes do' q'.ue. os 
francezes. Todos são filhos eia 
mesma Mãe, a Igreja, e estão por
tanto integrados no .Corpo Mysti:. 
co de Nosso senhor Jesus Chris
to. Por que razão amar mais a 
uns do que a outros quando para 
isto só existiriam razões pol!ticas? 

Aliás. os catholicos francezes 
siío por demais valorosos, e os da 
Italia por demais zelosos e lntelli-· 
gentes, para que essa manobrinha 
do sr. Far!naccl surta effeito. 

• 
sempre sustentamos que é ape-

nas de fachada ·o anti-semitismo 
·ao sr. Hitler. 

Um.curioso lndlclo disto é o fa-
-cto de· ter sido agora condecorado 
com a Gran Cruz da Ordem da 
Aguia allemã ... um judeu, o sr. 
Hirschfeld, que é funccionarlo do 
Ministerio ·c1a Economia na Hol
landa,. 

~r~!:ªrtia:e~~:::~;t~ ~ e A-. T H. O L I C O S 
abstracta, bu:rocratica, num Mol- . 
Joch estúpido e inutll. 1 

Emquanto isto, o sr. Schuséh
nigg-é torturado e martyr!sado ... 
sob o pretexto de não ter sido sur. 
ficlentemente hostil aos judeus. 

• o homem não é um àccldehte 'e ~ .. ' . ' ' 
da sociedade, a soctedade é que é I _ Otnprem 
um acc!àente do homem. Acci-1 

EXCLUSIV ANIENTE suas Joias e seus -Presentes 
---- JOA.LHARIA; _ 

fla COllll~Cida A presença da actrlz Josephlne 
Baker no Brasil «evou um de nos
sos I,eitores a nos dar uma· 1nror
maçdo curiosa. Diz eúe ter lido 
em uma revista européa que 
aqijella actr.lz, devendo effectuâr 

dente 11.tcessarfo, é certo, mas 
sempre tnrt accldente. Tambem i 
a al!mentação 6 irrefragavelrnente 
necessaria ao homem: nlnguem, l CASA CAST--RO' 
entreta,nto, Irá subordinar todas 
as eo!sas aos Interesses da sua l R U A 
alimentação. 15 DE 

Vivemos, porém. num tempo de 
eon!usionlsmo. Primeiro, veh1 o 
Jlbernllsmo, que lgnoravá o so
cial. Como reacção, surgiu o to
taHtar!smo, de esquerda ou de 
direita, que desconhece e indivi
dual. Ambos, entretanto, sacri
rjcam o oue ha de mais bello, 

Unicos 

mais nobre e mais admlravel 110 

universo: o homem. 
SEMINARISTAS SAL\'ATORJA-

NOS QUE NOS VISITAM 
Durante os traballws do "Le-

ba.ilaã.os em _ um lugar da. Europa OFF!CíNAS PRQfRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da: Rua :Anchieta) 
relogios " E L E C T R A " concessionarios dos AFAMADOS 

central, receberam: os catholicoll 
do lugar uma estr.icta prohibição 
de comparecerem aos seus espe
ctaeulos. E, na hora em que estes 

gionarlo'', na 5.• feira ultima, pe
la manhã, deram-nos o prazer de 
sua visita os Srs. Men. Geraldo de 
Andrade, Clgo. Antonio Nunes 
Gui·u;el e Sem. Adalberto de Pau-

la Nunes, do seminario dos Rvmos. 
Padl'es Salvatorfanos em Indfano
pol!s. 

Os lllustres visitantes, que são 
ifandes amigos do "Lea'ionario", 

se realisavam, o Bispo da Diocese 
visitaram, acompanhados por re- mandou tanger todos os sinos, 
dactores deste orgão e funcciona- afim de recordar aos fieis a pro
rios da administração, as diversas hibição diocesana. 
dependencias da redacção, geren- Incontestavelmente, a notio!a 6 
c~ e officinaa. , <liiUa de :reaJ.m.o. 



Sã9 Paulo, 16 de Julho de 1939 r; R r: T o '1'T .a. T? r n 

Os 4~ Martvres ~o Brasil Encerrou-se ·o grande Congresso 
ibero-americano de estudantes catholicos de Lima 

Após ter desenvolvido com labor dos representantes das na- ' ruana, Sua Excia. Reverendis
exlto brilhante os seus trabalhos, ções catholicas da America, en • i sima o sr. Dut!lhac, reitor da 
que deverão trazer para a mo- tre os quaes figuravam elemen- \ Universidade Catholica e desta
cidade estudiosa da America os tos de destaque r.omo o dr. Her- · cados representantes do Clero 
melhores frutos, o Congresso nan Vergara (Colombia). dr. Vi- peruano. (ommemoraçõés lie uma grande data) 

Passou hontem, 15 de Julho, o 
dia em que a Ig_reja Catholica 
celebra a festa liturgica dôs 40 
~artyres do Brasil. 

Recordando o que foi esse 
episodio a um tempo terrivel e 
glorioso da nossa historia, trans
crevemos abaixo o relato do 
n1artyrio daquelles heroicos mi~
sionarios. victimas do furor cal
vinista, como é feito no fasci
culo "Os 40 Martyres do Brasil 
e a Obra das Vocações", edita
do pelas offlcinas da "Ave Ma
ria.'': 

MANHÃ DERRADEIRA 

Deus me fez vosso Pastor; bem Ibero-Americano de Estudantes ctor A. Belamide (Peru'), etc.. A' sobremesa, após a sauda
é que vâ 

O 
Pastor deante das Cathollcos encerrou-se solemne- Antes de encerrar suas actlvi- ção de Monsenhor De Sanctis, 

ovelhas: eu vou preparar-vos as mente no Theatro Municipal da dactes, as de1egações elegeram fa.1aram outros oradores, tendo 
moradas". Foi aos poucos ex- Capital Peruana, em sessão pie- para séde do proximo Congres- constituído original e interessan
vàlando-se e, fitando a imagem narla abrill1antada pela presen- so, a cidade de Bogotá, capital te commemoração de Pentecos
da Virgem que ,sustentava no ça da mais selecta sociedade ca- da Colombia. transferindo para I tes o facto de se terem feito ou
braço energlco placidamente ex- tho1ica de Lima e irradiada pela lá o comité directivo da CIEC I vir as varias línguas am reprc
pirou. Seguir~m-se mais seis 

1 
.. Radio Nacional". . . ( Congresso Internacional d 'Es- i sentadas: hespanhol. portuguez, 

victimas e a' refrega suspendeu- Entre _os assumptos d1scut1dos tudantes Católicos) e que func- ' inglcz, italiano, francez, allemúo, 
se momentaneamente com oito nas sessoes ordip.arias, destacou- clonava anteriormente em San- quechua. guarany e latim. 
martyres. se o thema "Acção Cathollca do th!ago do Chile. Em seus ultlmos dias de per-

Universitar!o" sobre o qual to- manencia na Capital peruana os .º barco portuguez e5tava ren- elas as delegações presentes tive- ALMOÇO NA NUNCIATURA ,
1 

congressistas realizaram nume-
dido. : Sobre ª tarde, acalmados ram opportunidade de decorrer, rosas passeios e visitas ás insti• 
os odios, quando entre france~s expondo a situação actual da Sua Emin. Revma. Monse- tuições religiosas e aos pontos de 
assaltantes ·~ port~ezes sub- acção cathollca entre os unlver- nhor Basilio de Sanctis encarre- maior attractivo de Lima e seus 
mettldos pau-ava social harmo- sita.rios dos palzes representados gado de negocios da Santa Sé, arredores. 
nia, Sourle friamente. ordenou ª e estudando sob os mais varia- offereceu no palacio da Nun-

..... , ~ -
Quando o Figado 
está doente o Esto
mago e os lntesti~ 
nos tambem sofrem 

Fige.do doento, dolorido, crel'l
cido, boca com gosto ruim, fas
tio, nervoso, .insonia, gases, es• 
tomago que dlgére mal, intes
tinos que ,não ;funcionam bem, 
péle feia, iterici,a ... Que horror! 

Você já verificou si o seu fi
gado está com i;aude? Olhe que 
o fígado do~nte ·produz isto e 
mais .algun1a. eoiso. H.emedio p:1-
ra, o figrclo s(, t·ernedio v0.getnl 
e ren1edlo vf"gc.t . .-'ll só a. ultirr1:1. 
tlcscohcrh, que ó a Alca.chofra. 
O Hepac-holan Xavier tem por 
baôc a AleJchorrn. e 01it1·0s nw
dicamentos ;;ó para o fígado. O 
Hepacholan Xo.vicr cura, mas 
,cura de fáto, as molestias do 
fígado. O Hepacholan é fabri• 
cado em liquido e drageas. 

Fôra ·na manhã de 15 de Ju
lho de 1570. A náu portugueza: 
"santhiago ", desprendendo-se 
por interesses commerciaes da 
esquadra do novo Governador 
do· Brasil, D. Luiz de Vascon-' 
cellos que ficava na ilha da Ma-· 
deira, bordejava a ilha da Pal
ma, no Archipelago das Cana~ 
rias. · 

seus homens acabassem com os dos prismas os methodos com ciatura Apostolica, um almoço 
restantes m!sslonarios. O mo- que os estudantes vêm exercen- de despedida, ao qual compare
tivo era glorioso: "Não convi- do o apostolado. ceram numerosas personalida- ,--------------------·---
nha que viessem pregar a fé ro- Numerosos outros pontos de des, entre as quaes os srs.: dr. 
mana no Brasil." relevancia e palpitante interesse José F. Aramburu, ministro da 

CONSUMAÇÃO DO 
SACRIFICIO 

occuparam a attenção dos con- Justiça e dos Cultos; dr. Crls
gressistas nas ultimas reuniões, 1 tóbal de Lesada y Fuga, presi
caracterizadas pelo mais inteiro dente da Acção Catholica Pe-

Furor satanlco apoderou-se da 1_·,111n111111111111rn11111111111ci11111111111011111111111m111111111111n1111111111im1111111111111i1111111111111i1111111111111i111111111111c_@ 
marujada calvinista: aos mais E ~ 

Fretada por metade, conduzia I Jovens, lançaram-nos simples- ~ Gazolina - Oleo - Lavagens - Lubrifica- -
a maior. expedição missionar.ia· mente ao mar·, os outros mais § - V 1 • - i 

1 

== çoes - u camzaçao de carnaras, etc. § 
que naquelles tempos arrancava: adultos, partido o craneo ou ; g 
da Europa para augmentar o, atravessados a punhaladas, fo- ·f:1 SO' NOS POSTOS DE JERVIÇO ~ 

MAMTEIGA DE tA• 0.UAIJITIADE 

~URA E SABOROSA 

Clero conquistador de Christo 1- ram .sepultados no oceano. O g g 
Rei nas terras de além mar. Su- fogo do martyrio ardia por sorte ·- St THEREZINHA L I M E I R A ~ 
perior de todos era. o Padre: que o Irmão Gregor!o Escribano ; a. T . 

3
.
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de Setembro I l FINOS PRODUCTC'.3 r.:;z ACCEITACÃO GERAL 
Ignacio de Azevedo, ex-Visitador! levantou-se da cama onde jazia = U. Dr. raJano, = · -
que regressára do Brasil para l enfermo, vestiu a batina, mistu- ~ P:issando por Limeira, dêm os snrs. automobi- ~ 1 F b - 1 
solucionar º premente problema , rou-se aos companheiros e con- - - = a -m-1ca.n es .. 
das vocações e agora, Provincial,,. quistou . nesta arrancada genero- ~ listas preferencia aos pioneiros dos postos de ~ r .!!. • 

conduzia 70 jovens religiosos e sa a párrma cubiçada. Um me- ~ abastecimento e reparos, estabelecidos no in- ~ e 
muitos candidatos, ainda secula- nino de nome Joaninho, cerca de l;l • lê Ih & B b 
res, para serem admittidos em 15 annos, sobrinho do capitão 1g tenor. § !lrva o ar . os m 
nossa Patrla. da "Santhiago", alma prendada, I_ S ~ L . V·.· A & C I A :~_= u. . . ,. ·. ~ (.~· 

Dessa expedição (pa13sante de que pedia com insistencia a Aze- P t'lr. 
70 pessoas), viajavam na "Sar:- vedo o recebesse, affirmava aos i Os v.ostos SANTA THEREZINHA E. LI. ~ 
tl i " 40 li · com O Pe herejes ser da Companhia; ven- - t" 

A~!~o. E~~a!~~~~s em a mi~ do-se descrido por falta de bati- iêi MEIRA são os que melhor servem. j 
capitanea do Governador J?· na, correu; vestiu-a, apresentou- ; Preços modicos :~ 
Luiz de vasconcellos, ficavam no se e foi martyrizado. Um a um, !,:! _ 

porto da Ilha da Madeira mais os jovens destinados ao Sacrif!- . fi111111111111afl1111111i1itm11ui1111itJ11li1111ii1iãflliliili1ilfilÍ!llii11111mmi11111111211111111111112111pu111111.111111111u111111~ 
de 20 com o Pe. Pedro Dias; em cio do Altar nas terras do Bra~ 
:iutra caravella, mais uns poucos sil antecipam seu saoerdocio, 
religiosos chef~dos pelo Pe. tornando-se victlmas palpitantes 
Francisco de castro. na ara 1mmensa do Oceano. 

Enfunadas as velas, estava a 
"Santhiago" bordejando para 
ferrar o porto de Santa Cruz de 
La Palma, , quando do alto da 
ga vea grita o vigia: "VELA 
AO LARGO". Pouco depois, 
;ia.ir.ava majestoso o "PRINCE", 
commandado pelo famoso cor
iario Jacques Sourie, almirante 
de Joanna d'Albret, rainha pro
testante da Navarra franceza. 
sourie despeja na "Santhiago" 
sua . àrtilharia de bronze, abor
da-a, lança-lhe dentro seus ma
rujos blindados de cotas de ma
lha, capacetes e armas brancas. 

A luta entre francezes e por
tnguezes foi rija. mas era o só
menos. Havia 40 religiosos, es
perança do Brasil, cujo ardor e 

O DEDO DE DEUS 

O desbarato da expedição 
missionaria parecia uma catas
trophe. Ruia uma soberba or
ganização. O plano grandioso 
para o augmcnto das Vocações 
no Brasil parecia irremediavel
mente desfeito; humanamente, 
um fracasso. 
- Ma1;ty1·io-éãsuãi?"" Pãrn Deus 
n<io ha casualidade. Estes he
róes recebiam o premio da fi
delidade á vocação e a scena 
sangrenta do Atlantico se trans
formou cm seiva para o futuro 
da: Obra das Vocações no Brasil. 

dedicação á oe.usa da Igreja era -- ........... ,..--.. .... ....,, _ __..., 
1m1 escandalo irritante para os/ D,. Durval 1>rado 
protestantes. Azewdo, com o OcuHst.a 
rmadi·o da V!rgem, animava seus I R. sen. P. l!:gycU., .l5 - S. 
filhos a darem o sangue genero- 513114 - 14 a. 1, horaa 
sarnente pela Fé. Os cal vinis- Telephone 2-7313 
tas, excitados con1 o · es1Jectaculo ~.,. ... ~ ... ~.,,_,,_.., _______ ....,..,._.,.,.,"'"'~"_.,.,......,. 

de sacerdotes e irmf\os a confes- , ================ 
sarem a propria religião, a aju- i 

. \ 

A lição de Fred S
\ . 
n 1t 

"'"e 
Terminou a novena de acção de e1oquentemente o attestam cente

gracas de Fred Snite, o homem nas de cartas, quotidianamente 
do pulrnão de aço. Uma commu- l'Ccebidas. 
nhão fervorosa concluiu a acção Lourdes ficará, para sempre em 
de graças que foi fazer na Gruta seu espírito, terra de luz e de 
de Massabiellc esse gro,nde sof· consolação. 
fredor, de pe,·petuo sorriso a Que distancia do scepticismo 
pairar nos Jabios. frio, ou do calculismo interesseiro 

E uma m11ltidão emocionada e ou mesmo de um pseudo-catholi
recolhidit re~.ia contricta a "Ave cismo pequenino e immedfa.tista, 
Maria" saudando a sua partida. que. sonha com uma cura que il-

Fred Snite não foi a Lourdes lumine a fé e sirva para larga 
pedir a saude corporal. Pensou mésse de conquistas em um mun
semJ)re, que Deus lh'a concede- do quasi pagão. 
ria, se fosse de sua santíssima Grande lição deü-a. Fred S1Ute, 
vontade. sem que a pedisse. alma privilegiada, quando, nó ini-

0 fervor de Lourdes em nada cio da enfermidade, a quem lhe 
mudou esse heroico dcspreendi- perguntava como Deus podia tan
mento. Se amigos o acoru,elha- to provai-o, respondia: "Não po
ram a que rezasse pela sua cura. demos prescrutar a vontade de 
fel-o sem enthusiasmo, sem gran- Deus." 
de emoção. Quantos pobres gozando bôa 

E com captivante espírito de fé saude, perante tal provação phy
e de caridade, levou por toda par- sica julgaram-se ricos e prinei
te seu luminoso sorriso: á piscina piaram a agradecer á Providencia 
onde foi banhado t.res vezes: á pelos dons recebidos. 
Gruta, onde, no domingo da San- E quantos adivinharam com o 

LATICINIOS EM GERAI, 

~UA CANTAREIRA, 523 SÃO PAULO 

, PHON,~: 1,_-6y~l 

~IIIIC!lllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllCllllllllTIIIITTlllffllntHCllllllllllllllllllllllllffCllllll!lllll~lllllllttlllW 

1 Alfaiataria "Esperança'; 1 
g ~ 

= TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeir,as il 
1 elegantemente executadost, sob medida em ~ 
ª ~ ~ 10 PRESTAÇõ~. sem alteraçã~ ~e preço ~ 
;i; .. . .,.~ .. :. . .... ' ·= 

j * ~ ·~ . 
! R~ âa Consolação, 156 ~ Phone·~~7034/I ã . .. ' - . rt 
~ ------- S. PAULO . . i 
~ . . -
;.IIIIIIIIIIIIIClllllllllllllCJIIIIIIIIIIIIClllllllllllllCJllllllllllll!JlllllllllllltlllllllllllllCIIIIIIIIIIIIIJlllll/;1m11llllT!lm111aml 

~arem os feridos a bem morrer.! ALUGA~SE - Familia 
investem com furor satanico. brasileira 
Bento de castro, ferido, é lan- dispõe dc um optimo quarto de 
çado ao mar. Azevedo, aberto o frente para ra11a·,cs <lo commcr
rraneo, tem ainda tempo de cio. - Ver e tratar á Rua Mar
ab. raçar a seus filhos que cho-J tim Franeisco, 298. Preço 

tíssima Trindade. assistiu a tres seu contacto, que a alma immor-1 
missas; ás procissões do Santissi- tal sobranceia e avulta apesar de I 
mo Sacramento. um corpo desfallecido. 

ravam: "Filhos, não temaes. modico 

SEC<;AO ESPECIALISADA EM ARTIGOS 
PARA NOIVAS 

A viso Annexamos A 
nossa seccão de lã uma 
aula de t.'i· i e o t gratis. 

Completo sortimento de arti
gos para modista, costureira 
chapeleira e bordadeira -

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 ~ 2593 São Pau I o 

Sem cessar, offereceu o seu sa- Bernadette dizia sorrindo, ao 
crificio pela paz do mundo. por bispo de Nevers: "E' minha pro
S. s. Pio XII, pelas intenções da fissão. . . o estar doente". 
sua 1onginqua diocese e por todos Com peregrino sorriso aquelle 
aquelles que o encorajaram e au- que partia da,01, a mesma res
xiliaram com suas preces, como posta e identica, lição. 

_, ___ ... ··-is;fÃ.Ro 6 
RUA lM 1>'E MAIO, 88 MODELO 5 R 313 
P•oau, 6-8CS87 e ~ O d J ai;,.;...:.i,.--.~1,J1.a1Ma..---~ .. -------------~ 

1
, n as ongas de 545 a. I. 740 E.C. ___ . , (550 a 172 metros) 

Simon's School of Languages 
ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON" 
FISCALIZADA PELA DIRECTORIA GERAL DO ENSINO 

Cursos Diurnos e Noturnos para ambos os sexos. 
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, etc. 

Os cursos são organizados em pequenas turmas homogêneas. 
Ensino essencialmente pratico, adequado com a capacidade e 

conhecimento de cada aluno. 
TURMAS MIXTAS - TURMAS SO' PARA MOÇAS 

Matricula sempre aberta, Mensalidade modica 
Pode-se começar em qualquer dia 

RUA PARAISO, 572 - antigo 75-A - SÃO PAUJ,O 

1 

Corrente alternada - 110/220 voltG 

~uperl1fte1·odino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel reproauçao ne 
som 1,or alto-falante eléti-odinâmico de 5 ". Gmnde alcance e 
seleth·idade em ondas longas. Sintonização automática trans
noutincntal 1iara 4 estações, Belíssimo mo\'el moderno de Bakelit4 

de 3lx20x16 cms. 

Peçam demonstrações sem compromisso pelo 

Phone: 1-4423 

AMERICO NICOLATT~ 
li .. l.º R~mos de Azeveg_Q_ ,,. ½-'f'SIE.NM?'i(. 
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A BOLS -~lU~~-J\ 
~~o EL~MEJros /-

ME/4 
QUE DEFINEM A- I 

I / 1 
ELEGANCIA FEMININA 

ti l 

• Venha ver, em n9ssa 
Secção de Novidades 
para Senhoras, o moder
níssimo sortimento de 
artigos e a variada col
leccão de cintos, lenços, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 
evidencia nos centros 
que dictam a moda. li A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

EVANGELHO 
-

Os PfOPbetas 
Em todos os tem- SE'l'.JA!Q DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES falsas, as mil e uma 

f)OS a,ppareceram na seitas protestantes, e 
Igreja, impedindo-lhe São Matheus, VII, 15-21 as variadas e bizarras 
· a acção, ou inutili- religiões orientaes ; 
zando-fille o esforço Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discipul0 s: ainda que seus fauto-
santificador, os falsos Acautelae-vos dos falsos prophetas, que vêm a vós res muito falem em 
prophetas, contra os com pelles de ovelhas, e no interior são lobos rapaces. "Christo", invoquem 
0,uaes premune o Di- Pelos seus fructos podeis conhecei-os. Porventura po- seu nome com fre-
vino Mestre aos seus dem-se colher uvas dos espinhos e dos abrolhos figos? quencia, ou procurem 
dtscipulos, e, de modo - Assim, f.clda arvore bôa produz bons fructos, e f.clda desviar no seu senti-
geral, aos fieis. Estes arvore má produz maus fructos. Uma arvore bôa não do as determinações 
falsos prophetas são pôde produzir maus fructos, nem uma arvore má pro- pontiflcaes, tal dou
os peiores inimigos, duzir bons fructos. Toda arvore que não produz bom trina, dizemos, não é 
porque- se insinuam no frucf.cl será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por a doutrina de Jesus 
reba$ó . dé J e s u s seus fructos podeis conhecei-os. - Nem todos os que Christo. Quem a pré-
Chrlsto como homens dizem: Senhor, ·Senhor; entrarão no reino dos céus; ga é um falso prophe-
de Deus - com ves- mas aquelle que faz a vontade de meu Pa<> que está ta, contra o qual nos 
tes de ovelhas, na ex- nos céus, esse entrará no reino dos céus. previne o Divino Mes-
pressão· do Salvador- tre neste Evangelho. 
trazendo apparencia, ele orthodoxia doutrinaria e.,,,.._ li: a razão é facil de se vêr: Deus Nosso Se-
integridade de Vida, Assim, facilmente, illudem nhor, que revelou sua Re!ig'ião, as verdades para 

. incautos e, ·com frequencia maior do que se de- crêr, e o modo de servil-o, não póde tolerar que 
veria esperar, co:i:1seguem attrahir mesmo almas seus divinos ensinamentos sejam collocados, em 
recta,s, bem intencionadas, mais ou menos escru- igualdade de condições, ao lado de todos os partos 
pulosas ein não se afastarem dos ensinamentos do abstrusQs da falibilissima razão humana. 

O CARDEAL VERDIER l 
ACCUSA,DO DE SER ·.. . .. JUDEU . . .. 

O jorna,l anti.semita, "Sturner", 
orgão do sr. Julius Sbreicher, 
"notabilidade" do 3.0 Reich, in
veste agora contra o Arcebispo 
de Paris. A'llega o perspicaz 
sherlock ariano, que Sua Etn. 
o Cardleal Ve.rdier é jude.u, por· 
que ~permi'tt1u· que uma cel'imo
,nia religiosa-musical, fos;e di
rigida (a .pa,rte musical) .por um 
judeu, com a. collaboração de 
duas judias. 

Após essa iSensacional desco
l:i2'!"t,a, aliás muito diffici! para 
o ,sr. Stre'icher, tendo-se em vls
ba que a cerimonia foi publ!-ca, 
como_ <!ão todos os a.ctos da Igre
gveja, :notou ai'nda o arguto dt
rector do "Stu-I'ller", qite nws 
arma-s die S. Em. o arcebtitp~ 
de Paris, se e:i:1contram á d!Te1. 
'ba. e á esquerda, a -estrella de 
Dav.fd, al1ás encontrada nas ar
mas· de todos os cardleaes. 

Está, pois, de .parabens O sr. 
Hitler por contar com um coI-
1-aborador tão instruido na scien
cia _ he.rald'ica e na logica. 

.· · .. ASSOCIAÇÃO DAS 
.DAMAS DE CARIDADE 

A Associação das Damas de 
Caridade de São Vicente de Pau
la, realizará sua assembléa geral 
hoje, ás 15 horas no salão da 
Curia Metropolitana. ; 

poderd sua ksposa -manter 
seu filho na Escola ? 

-~COMO, poderã 
seu filho com• 

pletar a educação, 
si o Sr. vier a fal. 
tar-lhe ? Ficará sua 
esposa, sózinha, 
em condições de 
fazel-o terminar o 
çµrso? 

bê, e.mquanto é 
·· tempo, resposta 
favdravel a essas 
perguntas. Sub
\s~reva a nova Apo
fü:e de "Seguro 

,de Educação" 
e garantirá o 
futuro de seus 
filhos. 

Por occaslão da assembléa, fará COMP ANffiA ~ACIONAL 
uma conferencia, sobre o thema: < ·-· DE . SEGUROS;_1_DE VIDA · 
"Finalidade da Associação das l ~=---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiãiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Jiiiiii;;;;;;;a "· 
Damas de· Caridade", o sr. dr. , 
Antonio Carlos Pereira da Costa,!==============::::;::========•=== 

:i~~ ~: ~ii~ei~Ia~o~edicado vicen-1 Palavras·aos· Con.-regados. 

C O N F E D E R A Ç Ã O '.'r Meu Irmão, • 

e A T H o L I e A Quero ler comtlgo 'teu ., Manual! do Congregado" no que dia 
; Sob a . presidencla do Rvmo. respeito á pureza de tua consciencia e a teu crescimento na. vida. 

Pe. José do Amaral Germano, espiritual. (regras 38 e 39) 
realizou-se dia 2, a reunião da "E' multo bom conselho para todos, o que dá o Summo Pon, 
secção .masculina da Confedera- tifice Bento XIV, de que uma ou 4uas vezes no anno, lle faça 
ção. confissão geral, começando da_ ultima,), vez que se fez. Ora, isto, 

Ourante a reunião foram tra- cada um o póde cumprir facilmente, llo tempo dos Exerciclos Es
tados varios assumptos, tendo ini- pirituaes, no retiro do mez, ou no fim do anno. 
cialmente o sr. presidente falado Tenha como feita a si de modo éi.,peéial, a exhortação á, com .. 
1Sobre ó Primeiro Concilio Plena- munh!í.o frequente e quotidiana, dirigida aos fieis pela Santa sé; 
rio Brasileiro, concitando os pre- portanto, muito se · recompienda _a todós e a . cada um dos Congre-
sentes a orarem pelo exlto dessa gados, que não se contentem com receber o Pão · Euchàristlco só 

· magna assembléa. Referiu-se ain- nos dias em que podem lucrar indulgencia plenarla, mas procurem 
da ·aos 40 martyres do Brasil e a pôr-se no piedoso e salutar costume de se acercarem· muitas vezes 
Sant• Anna, · padroeira desta Ar- e até todos os dias, da Sagrada Mesa." , ·· 
chldlocese, e cuja festa é ceie- -' 
brada este mez. Após algumas r. Mariano. 
paUavras de um dos meml;>ros, i11n111111111111m11111111111u11111m111m111111111111c11111111111112111111111111c111111111111c111111111mrn1111111111RJllllllllll~

1 saudando·o sr. presidente, seguln- §!!= GRANDE PADARIA E CONFEI-do-se resposta deste, foi ventila- -
da a questão do trabalho nos do- G ,~ ' 

13; TARJA "MINERVA'· .·_,_ mingos, bem como nos dias san-
tificados, tendo :!'o.lado a respeito 
varios membros. Finalizando, o - Fabrico mecanico de p ÃO e BISCOUTO ª' 
-sr. presidente chamou a attenção si ,:e, 
dos presentes para essa questão, ~- }~abrica de marmellada - Biscoutos, - Bolachas : 
accentuando a necessidade da ag- § _ Doces seccos e em calda - : 
gremiação dos operarios na e. o. [§ 
P., afim de pleitearem suas jus- 0 Llcore-s e Champagnes - Salão de luxo para familias 

tas reivindicações. 3 Especialidade em vinhos finos e de meza 

Externato MnRQUfS DE no I GUIMARÃES, CASTRO&_ CIA. i 
1 I Para apibos os sexos s VENDAS A VAREJO _. .ili 

Internato Familiar - Semi- §=======_· ASSUCAR - CHA' MANTEIGAS - VELLAS ;1-== Internato - Externa.to - Ap.\'omptam-se e~commenclas para casamentos e baptisados 
Curso Pré-Primario - Pri-

'~ar;a~~0;:fi: ~º~::~~~ AVENIDA TIRADENTES N. -~ 
grafia. ~ EM FRENTE A' ESTAÇÃO DA LUZ :: 

Diretor, H. Blackman j ~ TELEPHONE 4-3778 - SÃO PAULO ~' 
R. Bento Freitas, 250 " = 

.fflllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllClllllllllllllr.tllllllllllllCIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIII~ Divino Mestre. Esta a razão porque o Salvador 
recommenda acerca destes inimigos da alma, uma 
vlg1lancia especial. ' -

.• * • , 
A melhor maneira de evital-os, a estes Robos 

vestidos de ovelha, é uma adhesão irrestricta aos 
ensinamentos e prescripções de Jesus Christo, ad
hesão não sómente á sua doutrina explicita, como 
a -todas as conclusões logicas que della decorrem, 
e ào espirlto que a Informa. 

··---··· _ !IIIIIIIIIIICllllllllllllltlllllllllllllCllllllllllllnlllll)!llllf.UIIIIIIJlllllUl!!Ul!l(IIIClllllllllllJICllOIIIIIIIIICllllllllllllltlllllllllllllClllllllllllllU.111111111111ClllllllllllllCIIIIIIIIIHICllHIIIIIIII-I_ 

Como a doutrina de Jesus Christo e sobre~ e 

natural, exige uma submissão da lnteII!gencia ás~ CA·SA Ml·UD,-EZA·s ~ 

••• 
. E: ·prec~meiit.ê" o ~ue ...,pa~~épre-êêitüiii) õ 

tltvino Mestre, quando prescreve os meios para 
se conhecerem a estes falsos prophetas. - "Por 
seus fructos os conhecereis". -"Por seus fructrs" 
não se e:i1tendam suas acções isoladas, ou su::.s· 
lavras e pensamentos esparsos - que podem, acci
dentalmente, ser bons e dignos, separadamente, de 
approvação. - "Por seus fructos" significa as 
conclusões ]pgicas do seu systhema de doutrina, o 
espirito tod.o _que envolve e anima suas idéas a 
respeito das questões que se relacionam com a 
Fé e a Moral. 

· Assim, um systema de doutrina que 4ogica
mente termina no "indifferentismo religioso", na 
iquiparação da Religião Catholica, unica verda
deira, com todas as outras confissões religiosas 

verdades que lhe superam a capacidade natural, §. DAS Ci 
o espírito que dominá todo o christianismo é de 9 · 1ª1· 

~::i~~d:0:~~:;1\g~ef:!eição ás disposições cti- :='====·: .DISTRIBUIDORES DOS 1~=: 
segue-se que toda a doutrina que elevar a = 

razão de maneiraª não Qhe reconhecer superior. Productos Miramy:J - Saponaceo, Ol~o e Canivetes 
que procurar explicar todos os problemas com as 
T"'lSSibilldades naturaes àpenas, tal doutrina tam- = ARTIGOS p ARA CAÇA E PESCA EM. GERAL ;;;; 
be1:1 não é de Jesus Christo. Procede de falsos = - ' 5;< 

;;;g=_- FERRAGENS - UTENSILIOS DOMESTICO$ ..;_ LOUÇAS - VIDROS IEI propheta:, 
§ - ARMAS E MUNIÇÕES - FIOS - BARBANTES - CORDAS - = 

As ultimas palavras deste Evangelho são mais I CABOS - R~DES - ENCERADOS - ARTiGOS DE PAPELARIA EM i 
geraes. Não se applicam apenas aos falsos pro-, g GERAL E LIVROS EM BRANCO - CACHIMBOS =! 
phetas cujas frequentes invocações do senhor não ~ E DEMAIS ARTIGOS PARA FUMANTES - i 
nos devem impressionar; mas referem-se outro- s :s. 
sim aos fieis que, embora repetidamente clamam ã M I U D E Z A S E M G E R A L 1 
pelo Mestre, em orações continuas, descuram de f5 j 
suas obrigações, da pratica dos mandamentos, es- § FR ATE L LI. D E L G u ERRA Ei peciaJmente da caridade que os obrigam para com ê i 
os parentes e demais pessóas. - Estes taes terão ~ ~ 
grande surpresa quando. no dia do juizo, virem ª ~ 
cerradas para si as portas do céu. ~ IMPORTADORES E INDUSTRIAES ,§ 

. . ~ 

~ = 

============~Lêr e propagar O I RUA FLORENCIO DE ABREU Ns. '111 e llQ · 1 
Col'•eg,·o Stafford Secção masculina i = 

• · LE. GIQNARIO ~:ª' TELEPHONES: .4-58-08 Vendas - 4-58-10 Escrip. -i~, 4LAMED4 OLEV)j:LAND, 463-S. PAULO- 'Jielephone, 5-3355 

Jardim da. Infanc1-Curso Primario -Admissão ao Gymna- C a i X a ~ 0 S t a } , 2 3 3 3 S ã O· ~ a U } (} 
lll1o e Commercio - Externato - semi-Internato - Internato ê ª E' DEVER DE TODOS =e= , __ e - Matr1cU!las em qualquer época do anno. 

ps e A T H o L J; fJ o li Bl!l!lll!!!llQJ!!(IIUIIIICIHlllllUUtJUIIUIIUUtJIIUIIUIIIIClHIIIIIIIUltllllUlllllllCllllllllll:llllllllllllltlllllllllllllClllllllllllllCllllllll!!JllallllJUIIUJalllll1llllllDlll~ 1 
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Alcanca _ Significativas victorias ô aposlolú catholico ~a Ceará· 
·- Uma. entrevista com o Revmo. Padre 

·· Pedro Perdlgilo Sampaio 
ã,s 60'1.e-mnidades marca.da.s, · Est-ev,e em vlos!ta. ao "Leg.lo-

111e.rio", o Bevmo. Pe. P-edro Per
tdigll.o Sa,mpaâo, da. Congregação 
.ios Lazaa<i,sta.s, no Oeam. O il
lustt,e v1si'tante é professo·r 1t10 

JSendnar.lo de Fortaleza, e está 
~ frente da. Juventud,e :M3iscull
,ne. Cathol!ca em Forte.leza.. 
l Depois de ~Ollg\a visita ás de
'tpend-encia:s e macllinardo do jor-
111e.I o Revmo. Pe. Perd.fgão Sam
ítalo, oonced,eu-'llos uma entre
,vista. onde. a.bordou alguns as-
1!)ectos do 11:no,imento catholico 
;1110 Ceará. 
~ .A finalid,a.<fe ae 1Sua 'vlagem 
J-píii Ea1ados d~ Sul, tPrin.ci:pal· 
. ,-

«nente Rio e Sito Paulo, é o es
ltudo do trabalho rea.llzado pe-
0a Acção catho!ice. e Congrega. 
ções Maria.nas, rpara app'lical-o 
ltla medida dó poss!vel, ao Cea
i·ã.. 

A mocidade ca.tho!ica de seu 
!Estado, segundo nos affirmou 
S. Revma., encontra-se agrupa
da na União dos Moços Catho
Jicos e nas Congregações Ma. 
a·ianas. 

A União abrange cerca d,e 
800 jovens, já fichados, na Ar
tehidiocese. As obrigações dos 
seus membros se reduzem a 
uma communhão e missa col
~ectiva ,mensal. 

Dfspõe de ampla séde cons
truida especialmente para essa 
finalidade. Nella., a União man
tem .4 escoias -para mentnos, on
de não .só o ,ensino é inteira. 
mente gratuito como os profes-

-:- ·=· 

sores são ,pago.a pelos moços. 
Além disso, a União fornece 

e.os escolares rou-pe.s e livros. 
A União prepara os moços pa

,ra as Congregações Ma11anas, 
pois seu maior amblto d·e acção 
ipode me.is facilmente desenvol
ver o seu apostolado entre os 
jovens não catho'!icos. 

Fortaleza conta com um nu· 
mero approximado de 800 con
gregados. 

.A Juv,entude Universitaria Ca
tholica -está. ainda. inoip!,ente; 
existe, comtudo, um ,circulo .pa
ra estudantes e um .circulo .pa.
•ra dntellec~.waies., 

Por'· E•ssa razão, muitos rapa
zes commungaram antes da.s 4 
horas e outro.s esperaram em je
jum o fim da cerimonia militar 
para se approxlmarem da mesa 
Eucharistioa. 

Uma eerle de C0111foerenclas re
cem realizada,s onde o oonf-e
renci-sba... blasphemava contra 
.._ Santíssima. Eucharlsti-a, foi 
int-errompida pela attltude ener
gica dos jov>ens, 

Da mesma fórma, !POr occaslão 
de um congresso !Protestante 
realdzou-se uma solemne ,pro
cissão em desainn-avo onde en-

Nesses ckculos, seus compo- toando hymnos a Ma.ria. Santf.s
nent-es apresentam uma these, ,sima ,e vivando o Santo Padre 
que depois de amplamente d€- desf!J.a.ram 16 mil 'J)essoas. 
batida e <Jxaminada .'J)ela auto- Taes factos demonstram a 
ridade ecclesiast!ca é dacla á ,existencia, no Ceará, de um Ça
publlcação. .tholfolsmo combativo, fóra do 

Realizam tambem conferen- respeito humano e capaz de a.f
eias e annualmente uma semana flrma,r ,mergicamente a sua fé. 
de estudos sobre problemas se- Os catholkos :possuem um dia
xuaes, examinoados princlpaJ. !l'io, dotado de optimos machina
mente por medicos, entre os rios e de maior tiregem do Es
quaes um especialista :no as- tado, o "Nordeste". 
·SUmpto: o Dr. Francisco Arau- A influencia do "Nordeste" se 
jo. foz ·sentir em todas as esphe-

Dessa mocidade catholica. e ras sociaes. 
de seu valor e combatividade Mesmo olhando só o lado ne
sã-0 indices -expressivos os se- gativo de ,sua acção o a.cata
guintes factos. mento que goza :na imprensa de 

Na ultima Pascoa a trensfe- Fortaleza já merece registro. 
rencia. imprevista da cerimonia E' urna so.c.iedade anonyma, 
ão juramento á bandeira das .sob a direcção do dr. Andrade 
Unida~es d~ Quadros _do Exer-1 Furtado, sec1setario de Justiça 
cito, impediu que va.r1Os rap<i.- e professor da ·Faculdade de Di
zes comparecessem á Missa e rei to. 

~ ·> ·=· 
. ----

Outra ve ' .. .. --
CAMPEõES DA SORTE 

N ol[es frias:1 

O que de m-ezh·or produzem as manufac• 
furas do Velho-Mundo, em pura lan au.s

~ traliana .ou em genuino pêlo de. camêlo: 

:COBERTORES de fina Ian ~spês
.3a e macia, côres claras e unidas, 
esplendidQ abrigo •. 
.,_; ' . ~-;?.J 

;para solteiro ••..• , , , ·• 150$ 
)?ar.~ ~l.t~~l ...... , .. · • 250$ 

COBl!lRTO:tl.ES de pura Ian da 
Australia, bonitas côres lisas, de
brum de seda nas extremidades. .... 

Para solteiro . • . . . . • . • 195$ 
fara casal .......... , 315$ 

COBERTORES de Ian · firlissiMb~
d~uble-face, tons delieact~. ;fita. 
~e seda em toda a volta. , 

Para solteiro ••••••• • •. 300$, 
1 . , 

Para casal ......••.• ·• I 420$ 

COBERTORES DE P:êLO-DE-' 
CAMÊLO - Excellente escolha de 
typos e qualidades. Côr natural. 

· ,Barras em desenhos modernos • 

Para solteiro, desde . . •. 340$ 
Para casal, desde . . . . • 530i 

Secção de Roupas de Camà e Mesa '(1.a sobr.elojar 

.• Para vendas a prazo com ·Credito Pessoa?. 5.0 andar 

SllCC E SSORA Of. 

MAPPIN STORES 

,., 
. ; : Ili sJ!f 

LITURGIA 

• -Homil 'ª ·e pregaçao 
A leitura do Evangelho feita part-es: oraçoes, avisos e instrac- nla o rigor ea penitencia cano

durante a Missa tem um fim çâo. 1 nic:&, como deve nos iitemorisar 
pratico para os fieis: Meditar e As orações. são um vestigio da a I~ral'lça da pureza e dlsp o
procurar viver segundo as nor- preoo solemne com que começa- j sições que a Igreja exige de seus 
mas contidas nessas preciosas li- vam outrora o Offertorio. Os i filhos para merecerem partici
ções que nos deixow o Divino Avisos que o sacerdote faz so- par da Oblação Santa! 
Mestre. bre jejuns, casamentos projecta- comquant.o t-enha sido abran. 

"Uma só palavra do Evange- dos .. horarios dos officios etc., dado O rigor desta disciplina, 
lho, diz Bossuet, tem mais poder lembram cosbumes bem antigos. não devemos pensar que mudou 
sobre nossas almas que toda a No dia da Epiphania o Arcedia- 0 espírito da Igreja ou que <t 
vehemencia e todos os recursos go revestido de pluvial annun- sant.o Sactfflcio não seja. mais 
da eloquencia." clava solemnen:ieht-e a data das tão sublime. 

E' conveniente explicar sem- festas mo~eis qo anno. Devemos antes temer esta 1n. 
pre o Evangelho aos que assis- _ Instrucçao -., seg~ndo a tra- dulgencia se ella não despertar 
tem o Santo Sacrific!o da Missa. d1ção, sempre se. explicou o ! em nos senão essa t-emei1dáde 
Já nas synagogas se fazia a ho- ME~angeluho aos f1e1S d~urantte a I sacri!ega e saibamos aproveital• 
milia. Desde os primeiros tem- 1ssa. ma prova isso emos 
pos ella foi uma das partes da nas homilias ·deixadas pelos pri- a levando ao altar a innocencia 
ante-missa. Depois de lido o melros padres da Igreja. reparado:ª' ou pe~o menos um 
Evangelho era muito natural que Como o Evangelho, a homilia arrepend1mento efficaz. 
o Papa ou o Bispo tirasse dessa deve ser simples, mas sempre 
leitura appl!cações praticas para grave, pratica e cheia de une-
os fieis. ção . 

Era ao Evangelho que se liam\ Feita a pregação, o diacono, 
nos primeiros tempos da Igreja levantando a voz, mandava aos 
as cartas dos bispos e do Sobe- ca.techmnenos e penitentes que 
rano Pontífice. se retirassem dizendo: "As cou-

Vida de Christó. 
Está alcançando rea1 sueces.so 

o interessante trabalho de arte 
m•,·c-a.nica. "Em Jerusalém !la. 
2.000 anos" em exposição á. il'Ua. 

os 
VENDERAM E 
JA' PAGARAM FEDERAL 15~356 

500:000$000 

O uso de pregar, depois do sas santas são :para os santos. Direita, na antiga Casa Me.pp!n. 

l
· j Evangelho nos dias ,de festa e Já vae começar O grande sacri- Apresentando 500 figuras em 

· aos domingos, á Missa parochial, ficio, vós que não pertenceis á movimentos constantes e natu~ 
está em \'igor. Esta prega,;ão sociedade christã, vós que vos raes que ,1'epresentam 36 phases 
agradou sempre aos crentes. preparaes á graça do baptismo, da Vi d a e Mo r te de Chrillto, COM 

SAB·BADO OUTRA VEZ_!_ 
YENDI·mAO - FEDERAL 

500:000$000 

ANTUNES DE, ABREU. & Cia. 
1 5 NOVEMBRO 3 5 

Muitos christãos, porém, igno- vós que pardestes essa graça e tem obtido a sympatbia de di~ 
ram o Evangelho, e mn maior quereis recuperai-a pela peni- versos collegios, Rvmos. Srs. 
numero delles, não o compre- tencia., _retirae-vos! As cousas I Padrps >e do publico em gerai. 
hende. Não é pois de admirar santas_ sao para ?s santos." 1 que diariamente a visitam. 
que os ensinamentos, que esse I Havi_a u~ movim~nto geral_ na I Este exito é ana·Jogo ao que 
divino livro contém, sejam tão j ~arte mfen~r do templo. Pagaos, obteve esta curiose. obra de art'ei 
pouco praticados. 

1 
Judeus, ~en1tentes e ~atechume- mecanica, na Hespanha, Italia, 

,, ,:, • 

1 

nos retirava~-se ficando ~s e outros grandes centros dvilil-
- portas da IgreJa fechadas e cm- / sados da Europa, a-ssim como 

A palavra pregaçao vem ao I dadosamente vigiadas. em Portugal, onde foi .prjmoro-
grego e lembra o costume que t1- ! Tão solemne e tocante cerimo- same,nte ,::onstruid-a. 
nham os primeiros bispos da ! nia é que deu seu nome ao Bsta exposição perma.necerA 
Igreja de subirem ~ _ um pulpito : Santo Sacrifício, que per isso se poucos dias nesta caJ;>ital, indo 
~o!locado em frente a nave parai chamou Missa que_ quer dizer/apóz.a.outras cidades; antes de 
~xplicar o Evangelho. "despedida". l em novembro, ir para ,a fei-1'8. ~ 

A pregação consta de trcs I Si juntarmos a essa ccrimo- amo,~tras do Rio d~ -!~~ 



Nõtãs =ecoifü'fuiêãs' e1 
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Commerciaes 

•.rem sido notavel a. d!mlnui
·c,üo das rendas aduaneiras do 
naiz. No primeiro trimestTe a 
~rrecadação elevou-se a 345 mil 
contos, contra 364 mil de egual 
periodo de 1938. Tanto no Rio 
de Janeiro como em santos a 
queda foi superior a 11 mil · con
tos de réis. 
·@ Em sua ultima reunião ~o 
conselho Federal de commerc10 
Ei:terior estudou importantes 
qacstões, como as das difficul
dacles da. exportação do milho e 
da banana, propondo as medi
c.a.s necessarlas para ·seu incre
mento. 
C) .· A-=--cõinmlssão ·ao- -sân.ãrio Mi~ 
nimo do Pará concluiu que o 
!I'.aior grupo de salarios a secco, 
no Estado, está entre os limites 
de 50$ e 150$000 mensaes. 

o Foi creado um addicional 
de 5% sobre os impostos de 
transmissão inter-vivos e causa
.mortis, pelo governo do Estado. 

(;) Em Alagoas o salario mi
:nlmo, a secco, na Capital foi f!
:rndo entre 50$ e 150$00 · men-
1mcs, e com bonificação entre 
1J e 100$000. 

No interior do Éstado o maior 
grupo de salarios a secco está 
situado nos lilmtes de O a 100$ 
:mensaes. 

Conde Aff ôriso Celso 
=,-----------
Por :motivo do 1.0 anniversa

. rio da;. morte do Conde Affonso 
Celso, o Instituto Historico e 
Gcographico do Rio de Janeiro 
promoveu uma romaria ao seu 
tumulo, no cem.iterio de S. João 
Enntista, fallando por essa oc
cu,::ão o seu presidente e o sr. 
octavio R. Amadeo, embaixador 
da Argentina, em nome da Aca
demia Nacional Argentina de 
Historia, de que o Conde Af
f0nso Celso era mempro corres
pondente,. 

2ºº Congresso de Cirurgia 

'1 
Inaugura-se hoje, solemne-

mcnte, no Palacio Tiradentes, no 
Rio de Janeiro, o 2.° Congre~so 
Br8.sileiro Americano de Cirur
gia, que reunirá os mais famo
sos operadores da America do 
Sul, representando seus paizes 
neste certamen. 

Governo dos Estados 

o commandante :AmaTa1 Pei
xoto, interventor do Estado do 
R!o de Jan!eiro, deverá entrar 
ama,nhã ·em gozo de licença,, 
,sendo' substitu1do no cargo ;pe
lo sr. Alfredo Neves, secreta
rio d•a. interv\entor-ia. 

® Já foram nomea,dos pelo go
ve:·no federal os membros dos 
D0)Xl,rtamentos Administrativos 
dos Etados. 

0 O sr. Manoel Riba-s, !nte:-
vc:o.tor f,ederal no Para,ná, con
tinua no Rio de Janeiro, · onde 
tem ,realizado varias conferen
cias com altas <autoridades. 
0 Foi exonerado, a -pedido, do 
cz.r·go d!e secreta:-lo do -interior 
o sr. José Maria Alkimim, sen
do nomeado :pa-ra substituil-o o 
.er. Mario Mattos. 

Roforma do Departamen

to Nacional do trabalho 

Foi 3;presentado a-0 Ministro 
do Trabalho o projecto de re
fm·ma do Deparba.merrto Nacio
n:1\ do Traba.lho, que será des
d8brado :em 4 departamentos: 
dr, Coordenação do Traba,lho, de 
Hy_::;iene do Trabalho, de Identi
fic:> cão Profission-al e de Fisca
l!saçiio do T,rabalho, cuidando
s_c ainda o Conse'lho Technico 
do Trabalho. 

r; E G I O N A R I O "a.o Paulo, 16 de Julho de 1939 

Outrosim, esses paizes meno• 
res, que estão tendo os seus no
mes envolvido11 neste pacto, não 
cessaram de exigir a sua neutra
lidade, 

O lnquerito do Thetis 

As delegacias do t,rabalho ma-, 
,ritimo passarão a se articular 
.com o Depa-rtamento de Fisca
!ização do Trabalho, que· será 
con-stituido pela Inspectori-a do 
Dis'tricto F€deral com as i-nspe
ctorias ,egionales, criando-se de
legaóas e .portos d·e fiscaliza
ção -nos Esta<los e no Distrlcto 

6RASIL 1 
Assim é que as negociações tro

peçaram em detalhes menores, e 
as d!vergenc!as referiram-se an-

As autoridades navaes brits.n-
nlcas prosegul.ram durante esta 
semana o inquerito para apurar 
as causas da tragedia do subma• 
rino Thetis. 

tes á expressão do texto do pac

6 Noticias 
do Brasil 

to, que ao princlllI9. 
1 4 RUPTURA - Devido a uma ... ' - - -·- -~ .-- -----• _ Dest'arte, e que a !"rança e 

~·uptura nas in5ta1laç~s I Inglaterra, comprehendendo a 
electncas da Central do Brasil, necessidade desse pacto remet
o trafego ~esta estrada ficou pa- texam aos seus emba!xad~res e ao 
ralyzado dia lO, por muito tem- enviado especial br!tannico em 
po, _ causando O facto gran~e agi- Moscou novas instrucções, as 

Assim é que foram mterroga• 
dos o s1·. Frank Shaw, funccio
nario da firma que construiu o 
Thetls e o unico sobrevivente e!• 
vil da hotí·ivel catastrophe, o 
tenente Coltart, que se achava 
a ·serviço' a bordo do rebocador 
que acompanhava o subma1·ino 
naufragado, commandante Mac. 
Vlcker, official incwnbido de 
ensinar o ~.,Pl> apparelho "Da. 
vis", e muitas· outras pessoas. 

Federal. · 1 · HORTHY Chegou dia 

,Departamento Adminis

trativo do E.stado 

• 11, pelo "Comte Grande", o 
sr. Nicolau Horthy, novo minis
tro da Hungria no Brasil, e fi
lho do regente daquelle paiz. 

taca.o popular, pelo que fo1 esta- ' • 
belecido um policiamento de quaes propoem ~ conclusão de 
emergencia pela Policia Espe- u~ pa~to prelimmar de ass!.sten-

c1a militai· mutua em caso de 
c;ial. aggressão directa, deixando para 

Foi solemnemente installado, 
no dia 11, ás 14 ho:ra,s, 'o Depar
tamento Administrativo do Es· 

2 VISITANTE - Chegou a . 
esta Capita1 dia 15, em vi-

5. NACIONAL - Foi assigna- discussões futuras :.' espinhoso 
do um decreto-lei estabele- problema da aggressao indlrecta. 

tado, 
Ao acto, qllie se realizou no 

edlficio do Depart:a.mento das 
Municipalidades, onde aquelle 
orgão da. administração func
cionará :provisoriamente, com
pareceram· o sr. intJerventor fe
deral, o,sr. Seci·e~ío .:da Agri
cu1tura '.e·.:altas aufu~idades, ten
do USadC> · a ,p-alaVT)j;'..O ipresid!en• 
te e o vice~re:sidente do Depar-

sita offioial ao Estado, o sr. 
Nicolai Aaall, ministro plenipo
tenclar!o da Noroega junto ao 
governo brasileiro, 

cendo que só poderão tirar car-1 
teira de motorista profissional =========~.,...,.-:::======s-,=========-

3 CREDENCIAES - Apre-
• sentou suas credenciaes ao 

presidente da Republica, em 
audiencia especial, o sr. Turenne 
Carrie1:. ministro oleniootencia
rio · do Haitl. 

os brasileiros natos ou natm·a!i-
zadoa. 

6 ALA-LITORIA - Foi assi-
• gnado um decreto autori

zando a Ala-Litoria S!A. a esta
belecer a linha aérea entre a 
Italia e o Brasil, a titulo preca
rio, e sem monopo!io. 

:;~::: d:~:;:;:i~- I BOM E O P A T H ~ A 

---...-..-· ,, 
ARTIGOS PARA ES~bRTES 

-.'.i 

YENDAS POR ATACADO E VAREJO 

Os melhores e mais em cqnta 
,. 

Brasão 0:!7:mpico 
RUA JOÃO BRlCCOLA N.º G -~ SÃO PAULO 

..... ,_ 

P,rocedente <le Poços de Oal
das, chegou ao Rio, por _avião, . 
o sr. Cesar, Charloníe, Ministro 1 

da Fazenda e vice-presidente do i 
Urugu-ay, tendo .presidido a ses- ; 
são de le.'lcerramento da Çonfe-1 
rencia dos Peritos Aduaneiros, \ 
no ·di,a 12,;_. e discutido com o mi
nistro da , Fazenda. varios pon
tos do infercamblo entre o Bra
sil e o U~uguay. ·,+,· 

. }t:•::+;~.;+;;+;:•;:•;:+;:+;:+;:•;~;~;:+::+::•::•::+::+:~:+::+::9.:+::+::+:~:+::+::+:~:+::+::+::+::+::+::+::+::+::-.: ... ~: 

~i M@J~anha~ Ometto Lida. ; 

-.·.-.. 
Dia 14'\fóTatn offei:<ecldos ao 

.sr. Chari:l.Qile , um almoço, no Pa0 

·1acio Gui.'naba'ra; e um banque
te, 11elo :',W;lnlstro da Fazenda, no 
Ite.maraty~· .. 

E· X T,E RI O 
Hoje êer;.lhe-á offevecido um 

almoço .no Jockey Club, pelo mi
,nisbro .. do Exterior. 

O sr: Charlone àeverá regves. 
sa1· na proxima i:::uinta-feira pa
ra o Uruguay. 

Noticias Militares 

A situa~ão de Dantzig 

O que · mais .>,e· ,accentuou,,n~~ 
noticias divulgadas nesta ulti
ma s"ma,na <'I. proposito da ques
tão de Dantzig, foram: a) as 
medidas militares preventi'vas as
sumidas pelo governo de Varso-
via; b) a militarisação da Cida

. de Livre, pela Allemanha; c) a 
.!!'oi promovido a general ele confirmação insistente das ga-

brigada o coronel Miguel de rant!as militares anglo-francezas 

pelo Japão, no dia 6, a proposito 
do 2. 0 anniversario da Guerra na 1 
China, durante as quaes eviden- 1 
clou-se o odio anti-britannico 11 
dos japonezes, com a manifest~ -
ção que fizeram em frente a em
baixada britannica de Tokio. l 

Nesta data, tambem, o generni 1 
Chang-Kai-Chek rcaffirmoi.; a de- ' 
terminação de proseguir na guer
ra de resistencia . 

O Pacto da Tri!1liec Castro Ay~es. á Polonia. 
9 Foi exonerado do commando ----------- ·" 
d,a, 5.• Região Militar O General Foi divulgado, tambem, que a Alliauca 
Manoe'l Rabello, e nomeado ins- França auxiliando a Polonia nas 

1 
' 

~ ~ 

~ Depositarios de ~ 
} AGUARDENTE - ALCOOL - ASSUCAR E ;! 
,, CERVEJAS ~ i Rua 13 de Maio n.º 29l Phone: 188 S 
._,, LIMEIRA EST. S. PAULO :~ 

{,,;:+::•::+::•::•:~::~::~:1-::•::.i-::~::-,;:,-::•::,.;:,i.::~::~::<l,::~::.-::+::.-::+::•::+::+::+::+::•::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:~ 

1-~t!.JJROS. E VlTRAES 
1 Galliano & Comp. 
' 1 
1 VWRüS PARA VIDRAÇAS EM G~UAL 

V I 1' R A E S ARTISTICOS P A R A 
i'.tESIDnNCIAS E IGREJAS 
QUADROS E ESPELHOS 

RUA D A LIBERDADE, N.º 5 9 O 

TELEPHONE: 7-0544 SÃO PAULO 

--; 

pector da arma de •engenharia. suas medidas militares preventi-1 

e o general Emilio Lucio Este- vas, estava tratando da remoção. As negociações desse pacto "!- . =============~~;;;;;~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~=:i 
ves, <lirector de Engenharia, foi de viveres, armamentos, tropas, nham l< ndo um andamento mo-1 ·,-:=====::;:::;:::::;::::::::=== 
,nomeado commandante d•1- 5_. etc .... para os montes Carpatho'J. roso, que mais lento se tornau 
Rl!:gião Milita,r. no tria11gulo montanl1oso, onde I na ultima semana com grande 
~ Para o cargo de director da O .ex~rcito polonez teria ª sua! vantao-em ara o sr. Hitler uan-

prmc1pal base em caso de guerra. 1. º P . • q engenhavia foi nomeado o ge-
neral Raymundo Sampa.io. Até agora, Varsovia não en-1 do <1 Russia, apos concordar com 
e Deve1·á ser lançado ao mar viou qualquer nota ao Senado de . o que se referia á situação dos 

1 
amanhã, na Inglaterra. 0 con- Dantzig protestando wbre a ma l)aizes Balticos, Polonia, Turquia, 
tra - torptedei-ro "Java.ry", cons- militarisação, porem, ª impren- Rumania e Grecia, não concor
truido para a marinha br«~ilei-, sa poloneza não cessou. d<).ª. cr,u_-

dou com o que se referia á Holra, sendo sua. madrinha a sra. sar a Allemanha de tal mrlLtan-
Darcy Vargas. . sação, que viola os estat•1tos da landa, Suissa e Luxemburgo. Pois 

1 Cidade Livre. a Inglaterra e a França, depois 
VIII. Esposição Nacional A França e a Tng'laterra não de garantirem as -fronteiras rus

de Animaes 
cessaram de renovar a~ suas ga- sas com aquel!es primeiros paizes, 

os·~1ÉtHORES PREÇOS 
. . E A MELHOR QUALIDADE 

Generos alimentícios, Vinhos, Frios, Fructas ... 
Biscou tos 

EMPORIO MONTENE:GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Ltúz Coelho). - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
A\'. BIUG. LUIZ AN'l'ONIO, 2.098 - (Em frente á Igrc;a. 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 
distl'ibuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

Inaugurou-se dia 15 a VIII." 

rantias á Varsovia, assim é que 
e.té o proprio- Sr, Chamberlain 
em seu discurso na Camara dos 
Corrimuns. no dia 10, disse: es
tamos resolvidos a cumprir nos

exigiram della Igual garantia pa

ra as fronteiras francezas com es-1 
ses ultimos paizes. ~===========================::.1 

sa palavra. 
Exposição Nacional de Animaes 
e Productos Derivados, na qual 
estão -expostos cerca de 2. 000 
animaJe.s procedentes de varios 
pontos do ipaiz. No pavilhão de 
pesca ha cerca de 200 aquarios, 
com .peixes raros, inclusive O$ 

já famosos peixes elcctricos. Em 
outro local !estão os animaes 
silvestres, como veados. onças, 
jaca.rés, etc. São cxhibidos lrnf
falos de creaçiio naciona 1, cana
rios cujos preços variam de 3 a 
6 -contos de réis. 800 viveiros 
com curiosas -raças d•e aves exo
ticas, etc. 

O que causou certa admiração [~ú\'i~~{fül1\ú, )',{(t'1·,1 \Ji\t;~-íi'fé)Vfi• i',Jfb:W1t'~(;· t ,v.; 
nos circulos internacionaes, f::li · · .. 
a affirmação categorica da im- 1 

prensá italiana. de que a Italia 
pegará em armas ao lado da Al
lemanha caso a questão de Dan
tzig venha ,·edundar ·e·m guerra. 
Esta admiração justificou-se pelo 
facto de ser esta a primeira vez 
que a Italia fez uma declaração 
neste sentido. Tal declaração de
cepcionou pronfundamente · os 
amigos do Sr. Chamberla.h1 que 
apontavam como pretexto de sua 
politica pacifista a necessidade 

~anificação e Confeitaria BRASIL 
de não atacar a Ital!a para con
seguir finalmente para que esta 
se dissossiasse da Al!emanha. 

FORNECIMENTO PERFEITO PARA 
QUALQUER FESTA 

PÃES E DOCES FINOS 

Ferreira & Pires 
L1;irgo. Riachuelo, 14, 

)'elephone, 3--1020 São Paulo 

A Guerra Sino-Japoneza 

Nestes ultimos dias, o q:1e .de 
mais importante registrou-se no 
decurso de$Se conflito, foi o bom
bardeio de Chung King pelos ja
ponezes, que causou grandes es
tragos à ciclade, e os violentos 
e intenso3 combates verificados 
ao longo de uma frente de 16 
kilometros, na fronteira entre o 
Mandchukuo e a Mongolia Exte- ------u .. . . . . . 
rior. I . 

Foram noticiadas latgamente 

aa .. commemora~~3 reallzaàa:, ~V'!_\~WLM~™M4"8Jlfei\\f~if½@P/MA~5V?fíffffW1\W#ASAS!,. 

' 
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, ES~ECIALID.ADES 1 . e. eraçao 
i Massas com Ovos ~ Massas de pura Hemola g 

Mariana 
ã Filha de Maria: enferma i - Pastinhas com gema. s de Ovos. - Pas~inhas ~ I pala. VJr êiS 

~ Glutinadas Cabellos de AnJo Glutmados ~ 
- li t "R · }''' - ~alve Mariaf mos a saúde.·d.o cor"o. E' J·usoo, uma creatura v1s1tacta por Deus, - E' este o n.o._••" .. ae.sejQ~P .. ir.i c;u.ii.'_1 1 '.'T. agl_ierini" - "Cappe e ti" - · _ç1.,.v1Q 1 ':". ·;::;== ,., .,.,,., . :1 
!!: - • .1.. .. Ha muito que te afaState da é humano. TÓcjo~, porém, dete~ ·e vestida com âs vestes d'Elle. realização solicitam:os1 de_pois co,i.j 
li j Pia União, porque a enfermidade mos revelar a saude da alma, na Quango Nossa Senhor já. estava auxi.li,os poderosos dê .resW? e de: 
li PASTA HYPE-RGLUTINADA ··= e,-e.rce 1tnperio sobre teu corpo. enf\il'lllidade do corpo. E' nobre, crucificado, foi declarado rei, mes-, Ma.r.i.a, túa propria c.Q~çãd~ 
li PARA DIABETICOS ~ Enüiora esteja lon~ de nós tua é ohristão. mo pqr seus !nwigoi; PQr is,so, exprêssa. na obediencia @:>. accei:i:' 1 I! -imàg!r,_m,_piedosa, sentimo.nos stlm- Na escola de s. Francisco de as aiinas que eatiio na cruz são tar, remeciios, applicações, trata~ 
I';. p a S t f f i C i O A n 1 o,n I n i -!= pre urúdas a ti, t>o1s, i:ías nossâs saües, o chríStão doente é um ooc1aradas rainhas". inentos e regúnens que .a scieirc~ l = rêúnJões ~levánio,i;,. frequentes ve- membro padecente de Christo. En~ as Filhas de Ma.ria tu_ te orderuu'. . 
,: i zés, a àl:ma a Dêus, numa prece Mais do que nos dias risonhos éi;, àá~iiµ, a raipba de t~ ~a E$as ~as são para ti, Pilh~ 
E LA V JERJ & MONA CC H J .. pêJo teu restabe~edrwe:nt6; iinplo- e aiegres de sa,9de, em que des- União. Tna paciencia no soffri- de Max.la Enferma, que está:s n°' 
j ,- ~ i#tlo tão grande favor por in- envolvias grande áctividade, en- me.rito 'é á moeda com que copl- teu lar, rodeada do ~o do~ f R. Lffl. BAl)ARO', 356 R. SEMINARIO, 2 i tei:medio de Nossa Mãe Santissi~ ferroa, estás hoje unida a Nosso pras, no cé'6, morada para ti e te~, como para t~ qtte buscast~j 
~ Teleph. 2-8484 Teleph. 4-1986 ~ ma 1 Senhor. Desta união vem a. tua para muitos. ,~ Sl!,Ilatotio distjlnt~; pattea ti~j 
ã 1ª Temos certeza de que, agora, nobreza e dignidade! Filha de M.arJa enferma quanto t.~. qµe ra.ras J~ Ie;.;; 
~ Fabrica: R. PADRE CHICO, 551 - Teleph. 5-4215 â em teu leito de dores, tens sa- Minha nobre irmã, tua alta ouro acurilulaste em teu ~oi-a,ção Vàntas, co:tno par.a ~ <1~ passai;;, 
- - bido edlflcar aos que te cercam. posição no reino espiritual, d ·· . te t l T I Âss'fin' da cama, para, .a, caciell'a de ;rodas, 
1ª Ca1'xa ·Postal, .. 2246 - E_nd. Tel~g. "Lavinacchi" § tanto ql1anto ,nos dias tranquil.os per- uran eu ongo exi 1º.· ' ...,,_ta. ti Filha. de Maria Enfer · e - ;;; mitte-me dirigir-te, neste mo- são todas as rainhas Nós preci """" ' · •. ê_- -.~ de saude pela resignação com · - ma a '"º'":\'ra de confotto de to..;· 

~ ' mento, as mesmas palavras que o samos do thesouro que és tú. ' .,..,.. ;. ,: · . · · ; 
,n111111111111rn11111111111c11111111mlk11m11111111ci111111111111rn11111mmcmlmu1111c1m11m1111c11111111m!m111m111mci:ií~ que recebeste, das mãos do Se- manso e humrlde bispo de Gene: Por isso de joelhos sÚpplicamÓs da.s as tuas ilm~ ~-'º $aço de 

nhor os soffrimentos que te ap- bra endereçou a uma pessoa a Deus 'pela tua s'a~de pela, t~ wa. hmnilde IS{l:cyai em Jes~ 
proximam da· PaÚ'ÍÍO do Sa:lvador. doente: , · · '.· .i • · · Ôllristo ' 

federaça-0 ~~-s egaçnfJs lj~r,-~ft~s vld:· f:ir:~:::1a~: :;le~rr~~ lei::m~:;~:-~-~ v~e:!!:t~a~ ~~:1r::i :;:~~:!e!:!:· .a. Palll~ u.de J~ ~ev:::~· 
. lil, lilu uh~ doeMas, app~àeu a so~frer e hom;a extraordinaria.s, como a Pae. . . F'o M, F, 

. U toriiou'.rse me~t;re admirãvel na 1 
- "arte de estar doente". E' elle ========-=-=:.:::=== .. ,.. , Paaclwa dOQ ~omens l sidere o_ facto _de qu: todas quem nos fala, suavemente, da ..... · -·· 

A Directoria. da F. -IC. M. com- as p~·och:as da ci_d~de tem suas 
I 

enfermidade, como escola de 
munica que tem recebido das di- congregaçoes femmma_s .. , Desde , santificação. 
versas congregações :rííarianas res-1 1~21 as congreg~d~s dlVldiram ª ! c·. onheço tua. piedade, minha 
postas. á sua ultima circUlar, a cidade em" 30 d1stn~tos c?n;ando boa irmã em Maria, ~as pénso 
propos1to das Paschyas de ho- cada um ~o membios. A .rente I que te 1'-~ria salutar a leitura (em 
mens promovidas peias diversas I destes está um membro do Con- 1 doses diarias mínimas) de um 
cong~gações. .,;, ! ~lho. Esta org~~ização das e. M. j opuseulo. escripto por um oblato 

Nestas respostas, ·conforme o, e_ ~e grande tttllldade porque fa- 1 de S. Francisco de sanes, o Pe. 
desejo da Federação., apparecem ! c~l!ta O ~o:ltrole, e, por inter_me- ; T. Chambelland, sol) o titulo "Da 
p.lu-ases dos Revm(ltl. PP. Directo- ; dio . de 1ilsita~ _ d~s conselhell'as, ; arte de estar- doente", e editado 
1·es contendo apreclaç'ões sobre as i fort~frca ª uma.o (:las cong-reg:;.uas.; pelas "Voies de Petropo!is". Tra
mesmas paschoas realizadas em I Muitos ~embrQs. da C. M. ortere- j ta-se, sem duvida, ela "arte chris
suas Parochias. 1 cei:i regti,armen.e ª S. Commu- ; tã e sobrenatural de suµortar a 

Essas apreciaçõe.l! têm sido mui- 1 nhao em desaggravo dos horre.n-; doença e de transformar os sof
to significativas, revelando o al· f dos delictos que se ccmettcm con- frimentos do tempo ,em thesou
cance religioso e moral del,Ses mo-! tra Deus Nosso Senhor e tambem' ros inexgotaveis pai:a a eten1ida
vimentos de aproxúnaçiio da Sa- , \ec~l~e~ esmola~ pa~~ encomm~n- de". Disto, apenas e não da arte 1 
gra Eucharlstla. : <,~i_ Misvas e~piatouas. Varias. de procurar e al\mentar c\oenças;, 

Conforme appello, da Fepera- . scnes de Retiros fechados e pu- ' pois, o grande doutor da Igreje. 1 

c,ão, as diversas 0111anizações têm . b:icos, como t~~llem cursos _espe- · nos afflrma que "a caridade no;, 1 
tambem mandado a importo.nela · ciaes para . dmgentes, . contm~~- ·, obriga a amar noS,<;o corpo con
angariada no Dia 1Mundial do mente reavrvaram ~ Vld_a espi~i-. venientemente, emquant.i é neces
Congregado Mariano; importancia ; tua_!. Algumas secçoes sao mmto sario para as bôas obras, em
essa que será mais tarde e1wia- ; a~trva_s,_ J?Or exemplo a E~charls- quanto é parte de n~-sa !l€f'lºª 
<la ao Secretariado. Mundial de· ti_a, dmgida por uma irma Bene- e. portanto. com direito a partici
Roma. . 1 q1ctlna, o grupo d_as aspirantes. par da felicidade etern.a. Por cer-

. Da mesma forn1tl; a import~n- das c~ntoras, das Jove~s congr:- to, o christão eleve amar o seu 
eia. da assign/.tu1·a da revista gadas, _ha tambem um .,r~po pai_a corpo, como imagem viva do Sal
" Acics Ordinata" nos tem tam- aprendizagem de gymnastica e fl- vador Encarnado. sobretudo, de-· 
bem chegado com certa regulo.ri- nalmente um outro denominado O pois de renovada a allianc;a com 
<lacte. de S. Martha, cujo fim é ensinar Nosso Salvador. pelo l)aptismo e 

Pedimos, pois, ás Congregações ª arle de bordar· A C. M. tem pela Eucharistia". Todos deseja
que ainda não satisfizeram esses I uma actividade_ muito gra_nde no 
dois compromissos, que o façam campo da caridade. Assim por 
quanto antes. ex ... as congregadas dispenderam PRECISANDO 

Transcrevemos abaixo um tre- mais de 3.000 marcos em favor 
r.ho extraido da revista "Acies das congregadas pobres; e para DEPURAR 
Ordinata": J as Missões extrangeiras, do ann0, O SANGUE 

de 1934 a 38 recolheram nadai TOME so 
t\ ACTIVIDADE FRUCTUOSA menos de 6.158 marcos, muitos 1 1 f 

DE UMA C. M. DE .JOVENS paramentos. objectos sagrados, ' , ! E L I X I R 
Por occasião do seu i_ubileu de etc. Estas offertas são muito pre- · ~7' OE 

diamante, a e. M, de Jovens ela ciosas porquanto são obulos de : ..:;;; 
igreja da Immaculada Concelçi?, I senhoras pobres, de empregadas, 1 NO G UE IR A 
em Friburgo, Brasil, commum-. etc." . 
r.ou-nos que desde a sua funda- j · · ---· 1 

ção até aquelle di• havia_ admit- lndi·cador Commerca·ai i tido 1.964 membros. Muitas ou-
tras congregações se aggregavam 

a esta c. M. que actualme~te ACCESSORfOS I BICYCLE'fAS J 

conta 443 que moram em F11-- TODOS os PREÇOS 
bltrgo e 201 que são de fóra. PI automoveis . TODAS AS MARCAS 
Este numero é extraordinaria- ____________ ISNARD & CIA. 
mente grande desde que se con- 0 MELHOR SORTIMENTO -------'-,-------

FRACOS e 
.ANEMICOS 

TOMEM 

Importação Dirccta 

ISN ARD & CIA.. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMC 

Importação Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

·casemiras, Brins 
· .. padrões, 

e Linh'os, nos mais . va.riáH9S 
Y. S. encontrará rla 

VINHO 
CREOSOTADO CASIMIRAS 

CAS·A ALBERT~o 
de João· da :;uva 

Silveira 
STOCK COMPLETO 

Aurora - Prin~.x - Plrl&11b, 
Naclonaes e Extt,angel111,s 

LARGO s. BENTO N.º rn RUA FR®I GASPAR 
Phone 4-4 76.~ 

GRANDE-T0HICO 

CoJ18111tem a , 

CASA AL.BERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

CASA ALUERTO 
LARGO S. l:lENTO N.• 10 

Phone 2-2336 
S. PAULO 

ADVOGA:00S 
w Dr. Vicente :M~lillo ' 
~ da 86 N.0 1 - 12.0 anda.? 1 .dlc d r Prof lssional1 

Sala 11 , 

r 
DR, CARLINO DE CASTRO 

DR, PA~~~A:=JTZSOHN ENGENH-EIROS Pelo. curso de doutorado da Fa-
B. da Quitanda, lJt - 2.º andar · · · · · culdade de Pharm. e Odpnt. de 
Piione 2-6'169 - s. PAULO AMADOR CINTRA . no . PRADO s. Paulo - Cirurgião Dentista 
. Dr. . Plinio Corrêa de Engenheiro Architecto ,;. diplomado em 1914 - Ex-den-

oliveira 
Architectura religiosa, . collegios, tista do Lyceu Cora_ção de Jesus. 

1 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

e o s DR.· R~NAT~ L. MoaAÉs 
---------.-----. Molestias das crianças 

G E R A L Cons.: R. Libero l;ladaré, 488 
------------- Das 2 as 4 horàs 

MEDI 
CLINICA 

CLINICA GERAL residenclas collectivas. Especialidades: P1vots, . Coroas, 
• QutntlDo :SOoayuva N.º 54 Rua Libero Badaró N.º 641 Pontes, Dentaduras anatomlcas 
~ - -~ 121 -; Tel. 2-7278. SAO PAULO e sem abobada palatina. - con- Dr. Celestino Bourroul 
-:- Dr. Miltôn ele Souza suitas: Dás 8 ás 12 e das 14 ás Resldencta: Largo s. Paulo, 8 

Res.: Rua Tamandaré 11.0 S'17 
. Phone 7-3128 - s. ~AULO ·,.. \ . 

GYNEôOLOGiA 
· 19 horas - Cons. Ruá Direita, Meirelles Oamargo, Corrêa & Cla. Ltda. Telephone: 2-2622 D ~ 

D,i. · ~··-o· '-~ ...... ,va N,º 6.. Empreiteiros e constructores. 64• 2·º ªndª!', si 7-7 A. Res.: Al. Cona.: R. Quintino Bocayuva, 36 r. Barbosa de Bar~ 
,.._ .... ....._., - .. Barão de Piracicaba 499-S. Paulo n... 3 ás 5 h Cirurgia molest'ªª de senhotaa. 1.• - 319 • Tel. 2-0036. Ellgenhelro :rcsp.: Mario Cala- ..,_ oras. · · ' ~- · . r~fl-c1·1 . . . Cena.: Rua Sén. L'-elJ9, 205 - ... 
. Jooquím P. i>utra da Silva se.ns - Projectos e construcções ~ Arnaldo . Bartholomeu MOLESTIAS DO APPARELHO Predto Itaquerê - Phone 2-2 41 

- Concreto armado - Escrip.: Clrurglão~Dentlsta Resid.: Ru.a Alfredo llillis N.º 301 
. •,. ·. ~-Janwi_ ~mtan . ..,.,. t 3N1 I' 

23 R. Barã.o de Paranaplacaba, 61 Bafos X _ Diathermla....:. Clinica DIGESTIVO Phone 7•1268 
• • andar ........ · Cons.: das 10-11 e das 14 ts 17, Plú>ne: l.•19tl6 3.0 and.-Phone, 2.6279 - s. Paulo • Dentaria em Geral. sabbadoa. 10~11. 
DR, FBANOISCO · p, REWAO -==:::::::;:==::::;======= Rua Frederico Abranches n. 467 

· ÍIEÍLMEISTÉR D'.EN.J'J STA$ (provisoriamente) 
R. São Bento, 214' ~ i.0 andar.. ____________ Telephone, 5-5476 

sf 3. - Phone 2-7Q9- S. PAULO JOAQUIM SERRA . Molestias do App. Digestivo e 
D;R. CARLOS MOBAES DE Clrurgi'ão Dentl ta. R iDR.XVICENT1;) BALZANO ano-rectaes. Hemorrhoides, fis-

• s a os - Cirurgia - Dlathermia 

DR. MARCOS VINICIO 
l\lOREIRJ\ Lêr e propagar o · ~Ó:· 

LEGIONARIO 

:,.~! 
,. 

~o::.; ·,i, 

DR, VICENTE Dlit OLIVEIRA 
B&MOS .. 

Da clinica Obstetliicâ rui Fa
cuidadé - ~ ~ca -
Hy~~e ~~~ta;l - Pa;-tos 
....:. *limtlaB de $e11llor~s -
q9~i.: ~- t•v1êr de Tole-
4.ó, 1iJ~ 31° à, - D~ 13 i.9 
1~ h~ ~ ~;,: À'Vel)!dfl, 

. ?;Yg~~j' ~t- ~e~, '1.()4%:. 

,flOMEOf ATHIJ}~. 
,DR. 1'EZ}Í;Nlil1l ~o. 

Ex:-Asslstente do Dr. :Muti;fo,io 
N(Thre ·· 

Cons,: Rua Sen~.jor F~.lJó, 205 
2. nndar - Phone 2-41880 

D~s 16 J11 18 'iior11s 
Resld.: 1t11iJ. ea,.tr-0 Aives, 591, 

Phqne 7•81~!,. . 

PROFESSORES 
PROF . .JO.ã.O TB.IVINO MOU1>i.11. 
pela Univerddade ·de S. Pa;.;lo, 
Aulas particulares de: Mathe:in~ 
tica, Physica.-Chulica, H. Ns.t;,-. 
ral, Musica e demais :rnateria::; elo ANDRADE Especialista em Dentaduras - Vitalidade Pulpar l suras, etc. - R. Xavier Toledo, 

Rua. Benjamin Cóns'tant, 23 -1 _ o '·º &Dàar -eale. 38 • Phone 2-1986 R. Manoel Dutra, lOo - Phono, nua da Liberdade 512 - Sobr. 98. 4. andar Res. 5-3332. 
. S., P'Ã'OLo 7-6969 - São Pa.ulo Telephone 2-1346 S. PAULO i;. PAULO 

--- Curso Gymnaslal. ---'• 
&' DEVER DE TODOS AVENIDA lU..NGEL PlllS.TANfl 
os QA,:a Q LI~ O$_ N,~. 257-~ho~, ~::.[4!l~S..,1:'~t!f!9.J • ;."""":".,, .• ,-, r -·-· ··-~· 
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Ante a pressão drt opinião pubUca, Chamberlain foi obrigado 
ti. nwdifica.t ,rna politi-ca· ext,;,1-iór, .pa.ra evitar a qu~da do ,seu go-
ve·rno. ,j. 

Depois do f.racasso esLrondoso de sua política <lEÍf Munlch, cujo 
resultad-o foi a a.nnexação da Bohemia 10 da Moravie, ao Rei-eh, 
penl'tendou-~e publicamente, dizendo em bom portu·~uez quie- fôra 
um pohlti-Oo ingenuo e imprevjd1ente, deixando-se enganar rpo.r Hi
tler, e promettendo emend-ar-se. Fel-o pe;ra. ievitar ·-0 ostro.oismo, 
e iniciou uma política ma,is fkme. Apesar dlisSo os ingl)ezes con
tinua.raro, -multo justamente, a nii.o confie,r nelle, porquanto va
:rias veze,s tentou volta.r á sua política de apazi,guamento, só não 
o fa.zendo dev,i;do ao clamor· .provocado por essa,s tentativas. 

Para ee· ·sus~tar no .governo e.ocedeu em crea.r o Ministerio 
dos Abàstlecimento&, e em fazer a conscripção mfütar obrlgator>ia, 
que os consewadox<es exigiam - esta espere.nça de ama reac
ção dos ingli.t:es, tão sciosos de suas ai:berdades. 

Apesa,r d-e tudo. coono não :póde merecer confüanca, conltinwa 
e. càmpanha con-s-e.rvadwa pele. i.nelu.são Ele Churehill, Eden e 
Duff Coo.,per :no gabime'\!e. Esses elementos, e&beças do movi
mento de ,r6a.ccão ccmtI111, a ,pt:,1itica. ge-rmanoph11a, e os dois ultl
mos, ministros d'!'llnisstonamos ,por discorda:rem de Cha.m.berlain. 
•e '!'el.tumfülos no gabi.nete l)BISS0;r.!am a dominaJ-o .. 

'!1eanendo dfl'.to o german0iphilo Cha,mbeDlalin in,ic'iou uma cam
panha -contra o Relch, a.mm de. conv:encer os 1.nglezes da. ~ma boa 
:fé, _ em que já não acreditam. E tanto e'lle .não t-inha ra.zã·o ,em 
IBUa pól!Üca de Munioh que a campanha actus.1, apesar de sua 
rná. f~, <tlStá. apreSl<'ntando seus resultados em Dantzlg, onde, se
·~unoo ,pa.raoe., ohegar-se-á a um -aocordo, não tendo ainda o Reich 
dado dos -sewi f.amosos golpes, ,para os qua.es pl'-<'dsa a cumpli
cidade 4>CUUl'ta dos gove:mos democratlcos. 

O Drimeiro BiSDO negro 
do continc:ate africano 
Sua Excia. Revma. o sr. Dom Jõsé Kiwanuka 

Foi este anno sagrado o pr!
tnelro Bispo negro do continente 
a.frl.cano, S. Excia. Rvma. D. Jo
sé :iawa.nuka., dos Péres Blancs. 
Eis alguns dados biographicos de 
s. Jillroia. Rv.ma.: nasceu em 11 
de Junl:10 de 1899, isto é, vinte 
~9B após a chegada dos pri-

v!ado para Roma, onde seguiu o 
curso do Collegio Angelico, des• 
tacando-se pela sua extraordina
cia facilidade com que ensinava 
o latim. Em 1932 doutorou-se em 
Direito Canonico, com a nota 
"magna cum laude", na orao.. 
Logo após fez o noviciado e ein 
1934 fez os votos solemnes sendo 
o primeiro sacerdote negro a en
ttar para a Sociedade dos Pé
res Blancs. Depois seguiu para 
a estação de Bujuni, onde exer
cia seu minist.erio apostolico, até 
ser nomeado, em inicio deste an
no, professor do Grande Semi
nario de Katigondo, sendo ago
ra elevado á dignidade episco
pal. 

O novo Vicariato de Masaka, 
para onde foi nomeado, é um 
territorio de 25.000 Km.2 e uma
população de 180.000 habs, dos 
quaes 102.000 são cathdlicos, 
6.000 preparam-se para sel-o, 
12. 000 são mussulmanos, 16. 000 
protestantes e 50.000 são feti
chistas. Onze estações de Mis
sões, são occupadas por 38 sa
cerdotes indlgenas ajudados por 
317 catechistas. Possue, ainda, 

!!,:,-,:::;::--- o novo Vicariato, 63 escolas, com 
mefros Péres manes ao reino de 13.603 alumnos, o que evidencia 
~. na vllla de Nakibari, em o desenvolvimento da instruc
'Oganda. ção e educação nesse trecho da 

De paes ca.thol!cos, foi bàptl- Uganda, 
tado no posto mlssionario de Mi- Esse é o Vicariato do novo 
~ Maria. Fez seu curso se- Bispo que tão brilhantemente 
~arlo no Pequeno Seminario . tem galgado as · diversas posições 
lle Bukalasa, entrando a seguir j! que teve que atravessar, até ser 
para o Grande Seminario de Ka- sagrado o primeiro Bispo negro 
tlgondo e a 24 de Maio de 1929, · da Africa, após sessenta annos 
era. ordenado sacerdote na Igreja da chegada dos primeiros m!s
~ Vllla-Maria. Em 1930 foi en- s!onarios em Uganda. 
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OS CAO[lf S CAJHOUCOS DE Wf Sl POINI PRA HCAM INJRf PIDAMf NIE A SUA f E~ 
E' uma revelaçao pifra muità 

gente, saber que em West Point, 
a Academia Militar da Amerlca 
do Norte, a religião não é de 
forma alguma descurada. Pelo 
contrario, ella recebe ahi um cui
da.d-O especial e este aspecto re
ligioso é uma faceta gerailmente 
desconhecida na vida da famosa 
Academia Militar. 

-Não I1a domingo ou dia santo 
de guarda, que ·não vão os seus 
cadetes catholico.s participar de 
sua missa, onde geralmente 80 % 
recebe a Sagrada Communhão. 

Em West Point, a pratica dos 
deveres religiosos constitue uma 
parte integrante e indispensavel 
na formação dos futu.ros gene
raes dos l!IStados Unidos. Lá não 

se comprehende que de um ,n.· e 6fãcões âiariãs 
differente em assumptos relig!o-- mento com uma 
sos e, mais ainda, de um atheu, cante. 

ao S.S. Sacra .. , 
piedade edifi•1 

possa surgir um militar conscio West Point apresenta desSEI' 
e fiel ás suas responsabilidades. modo, ao lado da be!lleza e ef• 
De tal modo cercam de cuidados ficiencia conhecidas, uma no~ 
a formação religiosa dos cadetes, ção exacta do valor da Reli~ 
que não raro fortalece e abraza gião. E neste facto está, indubi-1 
a sua fé. E' commum entre va- tavelmente. o segredo de se14 
rios cadetes catholicos a visita sue cesso. 

Os cádetes...,..de West Point, em- unta: parada milit~r 

Os protestantes 
de Christo· o· u 

negam oc n,i!o.g·res 
sua· Reisuri-eição 

· Surgltt, ha pouco, na Ingla
terra, um livro intitulado _"Dou
trina da Igreja da Ing1aterra", 
onde se encontram as conclu
sões a que ch~ou, depois de , 15 
an-nos de estudo uma. commls
são de 15 bls.pos e 20 · ~peolalis
tas, representantes das diversas 
correntes prot&Sta.nte.s da In
glatel't'a. 

·E' ,pois um estudo prolonga
do - quin11e annos - sobre os 
effeitos de ma.,is d.e trezell,tos 
annoa de erro em que a Ingla
ter,ra se encontra. 

A·s prl-noipa>es oonolusõês ãao 
a.s seguinties: 

"A BibU.a, para os ,protestan-

Christo foi mythologie.. e nao 
-rea.'l." 

1 

"Não se sabe se os santos ou 
defuntos ouv>e,m nossas orações 
e não ee sa.be se algumas almas 
se condemnaram eternamente." 

A simples ·enume=ção dessas 
"verdades" qu,e os 35 luminares 
,prot,esta,ntes encontram em uso 
no seio - do povo inglez · e agora 
,erigem em dogmas "que .podem 

ser reforma,dos", do protestan
tl-smo, basta para se compre
hender ,a que .ponto chegaram os 
sequazes de Luthero. 

mnrmaçoe-s que "'ª destroem ,pe
la base. 

A affirmação de que a Bibiia. 
''lt. luz d.a. ~d(·Ii.cia mode?·na" es
tii. cheia e'!(; erro, nega a origem 
c1lvina do,s livros sagrados, ou 
collooo. _

1
Deus abaixo da scien

cla mod,~rna, creando o absur
do de Deus ensinar mentiras ou 
se c01;itradlzer em duas verda
des. 

".p;·ocesso eter,no" affirma pelo· 
menos a ,existencia de dois deu .. 
ses ou -simplesmente O nega. .N 
materia existe, pois sem ncces• 
sidade d.e Deus creaaor e e 1lIQ 
outro deus. 

Cahem aissim no ma'berialiS• 
mo. 

Não é só, porém: querem o.$ 
.protestantes, com sua "!'azão 
alta.mente esclarecida" dictal.' 

Demonstra, tambem, tal affir- normas de acção a Deus; e 
mação, um fraco conhecimento acham que é muito ma.'i.s digno 
d,e, soiencla, · o que seria ainda de Christo não fazer milagres ... 
d-esculpavel ,se fosse humi'lde- Vã.o, assim, mais longe qu41 
mente i-eoonhecido. os proprios inimigos de ChI'ls• 

E' a principal conclusão a o I i t th 1· a apo og s as ca o 1cos pa- to na sua vida teri,en,a, ., esse .. 
que se .poderia chegar a.travez m h lt Ih "' rece con ecer mu o me ora attrlbulam a, Sa'ta.naz 09 ml1n,. 
do estudo dos 35 protestantes: i · •- d f "" -so enc,..., porque es azem com .gres d.e Ch1'isto,·· oã.o os ~-Ag•nn• 
mas de antemão já. Bossuet a f llid ,. t t .. ~ "" ac o.we as ·a,pparen es con ra- do, porém. 
.previra qwando affirmou que "o di õ t B"bN li 
llvre exame da. Blblia ter.mina- cç es en re ª 1 ª e e ·a e A concepção· norma'! de Chrls .. mostram os erros de hypothe-

".A' s vezies as palavras attri- rá no athelsmo". ses scientificas anti-christãs, to é mais frequente· ·entre olf 
buidas nos Eva,ng'elhos a Chrl-s- A·s conclueõe-.s_ protestantes se posteriormente confirma.das pe- ,proteSt antes; muito ma.:!.s .nota.• 
to não &ão d'Elle, ma,s sim de entrechocam; constituem uma l 'ª prop!'ia. scl-encia como a ge- vel é negar a resurreiçÍio ·con~ 

tes, não esté. livre de erros, 
examinada á luz dos act:uaes 
conhecimentos' aoienUfioos". 

pessoas que O conheceram". il.egaçlio de Deus, u.m endeusa- ração esp'ontanea, etc. siderando-a como symbolica. 
"Livremente se poGle c11~ quie mento d& sclencla, uma. serio de A .crea.çã.o do mundo por um Pode-se invooar à. a.utorida.d• 

não houv-e .oreação do mundo de São Paulo, DrUita,s vezes mal 
por Deu~. separa.u_iló-se a.ssim ~-'~ [)elos pr~tiantes, pa~ 
dij\, a.ttirmaçã.o bt~ e a.dm!t- c~undil-os. 
t!Mo 1!18 o untv,erso >existe por A Benaca do Santo Padre Diz o GlP(>Stolo iem uma de

1

!SU841 
, ' procas«o eterno". epistolas que 11em a ~urrett 

... ~!.: "Pode-se admittir • evolução aoJ escriDtores da "CivHtá ção de Chrlsto_ a~ M -~ 
:$:'l•:: d~ eapec.J,es, pois as varla.oõea vil,, · 
:q·:!- 1 blblicas são symbolicas e não tattoHca" n~' 90. o ann·i· A Resurreição symbolicà se., 

hlstorlcas, i·sto é, não referem r.ia a negação illão só ~ todo 4,l 
! faotos reaes ma,s sim ficções, ai- versario da revista Evangelho ,e dl8cS pro~,co~' 
: legor.J:a,s ou lenda,s !nv-en'tadas mo da divindade de OhrisfO, qU4. 

1
, ,pe:ra expor ensinamentos mo- se alioe:r"" p-'--•:pa•--.. - 111..,...l , raes." Pio XII, por occasião do 90.0 Depois de congratular-se com a · ,... · .,,.,_,. ............, --,, 

anniversario da "Civlltá Oattoli-1 Revista, tanto mais - affirma. se milagre. 
"As narrações biblicas que se ca", endereçou ao director dessa Pio XII _ "porque no estirpar Sem a.polo :na verda.die: duvt..) 

i;,eferem e. anjos e ª demonios, Revista, uma Importante e longa I os erros antigos e renascentes, ha- daind? dos proprios livros: 4ml 
são fictiolas e não reaes. N!.o carta de felicitações e de ben- veis empunhado e empunhaes as "livremente esa.mi11.amº; @nd~ 
existem por consegu.i.ntle es.ptri- ção.s. armas . da verdade, apoiando-se tam'ba,s dout11.inas <;ltieJt~ fu~ 
toe angelicoa ou d~moni,s,coe." De inicio, afflrma que no mo- solidamente sobre a dó'utrina re- 14gMcias; 0 ,protest.aDtiislttO L9l!ll 

"Pode-,se a.dmlttir que J,.;4!JU,s m.ento em que transcorre o anni- velada e sobre a phlloaophia_ pe- esborôa ie secoa. oomo ó ea,r;.'1 
Chr.isto não fez mils.g:-es, pois versa.rio dessa Revista, a.presenta- renne, applicando-vos com grande mento sSEWM'~ do :t,ronco (}U~ 
é mais digno de. Abedoria · de se á Santa Sé a opportunidade de louvor e com não menos fruto á é ª Igreja. Ca.tho&e.. ' 
Deus servir...se da.e leis naturaee manifestar a paternal benevolen- divulgação e â defesa da doutri- Dahl ,se e:x:pÜCISlr de uma. m4'111 
que alt.eral-a.s"I "Não ha dis- ela e de continuar assim com na de Santo Thomaz de Aquino", n,eira. ma,is !P:roflmda. a. sy.mp~ 

1 tlncção entre peoc&do mort.a.l e aqueHa tradição de singular af- Sua santidade envia suas bençãos thia. que os ing'le&es ;e, ~ 
i venial". "Os dogmaa religiosos feoto que vem sendo demonstra- qual premio do futuro apostola- nos here;tee Ü"Nft41l ~ 119~ 
• pod-em ser &'ef-ormadoa." "Pode-. ! da pelos seus predecesSOl'es des- do e qual encorajamento em no- blioanO'S heapach,oee p IIO'b t 
, ee &4m.lttk> que e. ocmoe,p11ão 4e de P1o IX, ao dlrector e "âquel• va& e maiores empresas para, inspiragão doa ,sem »eu =-. ~l .. M~ • alo .ol>N- les que o precede1·am em tão no• maior alorla de :ceua e pela paz soa, incen~ ~ 

'!._ MF91RfA.__At. ln..• ~O<ttraba~o"L HiboUG& &tte QI llOVO&. l • .,,...._,., • -~~-, 

/ 
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O ENCERRA ENTO DO.,P IMEIRO 
SI.LEIRO 

/ 
'Os. discl.Ú'sos pronunciados du

rante o banquete ofierecido pelo 
E~. Sr, Presidente da Repu
bli~ a.o Episcopado Brasileiro fo-

CON_CILIO· }PLEN 10 
ram dignos de nota. '._(Do eriviádo ,_especial. do ei\ro • dos- Ré~mos. - Pad1;es·:· Friin-~ Mons,· Himrique Mag"aJhíi.és . pe1 . offioia'es elo Instituto, saudando 

A oração do Sr. Dr. Getulio Legionario). . cisçanos de Petropolis. ;.-. de ~o povo que faça, o maio1· Sl· respectivamente S. Em, o Car-
Vargas foi attenc!osa e correcta. imaionente aspecto aprese.nta- lendo, quando o ~ntissimo Stt- ruml Lendô e o Ep.iscx>,p~o Bra-
A mag!lifica oração do Exmo. Em meio de grandiosas maru- va o cortejo ao aproxirna.1·-se .do c_ramento. é .. co.· n. du.z.itlo ~_º .;;_1·ta·r sUelrq, 
Revmo. sr. D. Alvaro Augusto da festações de fé, encerrou-se, nesta altar da esplanada. do Castello. O côl'.O c}os Franciscanos ent6a. o ~decenuo, pronubelOU 6ellis-
Silva, foi uma proclamação elo- semana, o 1.º Concilio Í>Jenario Annuncia-o Mons, Henrique "'Salutaris" e o "Tantu.m ergo" imo e eloquente discurso O Exmo. 
quénte e incisiva dos direitos da Brasileiro, realizado no Rio de ~_ag.iJlm_tis, ...'.'.~-- b;\ndeifM! j~. ~- e_ t.~ a. b~çi!O -~-S~tissi~o vano. Sr. D. .! ~ ~s»a.L~e 

Pllotographlas 
do Concilio 

Com o Revmo. D. Plaoido, 
do Mosteiro de S. Bento, do 
Rio, podem ser obtidas excel
lentes photographias de todos 
06 actos publicos de Ooncll!o, 

Santa Igreja de Deus, e :!e sua .Janeiro e de que temos dado aos 
benemerencia para com a Patrla. , nossos leitores amplas informa.-

Os topicos 40 discurso do Che- ! ções. 
fe da Nação, em que este mani- Publicamos hoje as noticias que 
festa a sua sympathia para com da Capital do paiz nos manda o. 
a obra da Igreja Catholica, tão nosso enviado especial ás solem•· 
digna de profunda admiração, nidades publicas de encerramen~ 
continuam a alimentar .a espe- to do Concilio. 
1·ajnça de que diversas questões 
sociaes de importancia vital para 
os catholicos, questões estas que 
estão pendentes de solução legis
lativa, encont1>em brevemente so-
Lução favoravel, · 

.. * • 
\ 

Destas questões.uma, aliás abor
dada pelo propr!o Pio XII na 
carta que escreveu ao Episcopa
do por occasião do recente Con
cilio, está agora na sua phase 
culminante. 

' A GRANDE PROCI.SSÃ.O 
EUCHARISTIOA .' 

DOMINGO, 16. - Embora a. J 
muitos escape o grande signiti- · 
cado do 1. ° Concilio Plenario Jha.
slleiro, a magna. : a.ssemblé& do .. 
nosso Episcopado tornou-se o 
acontecimento dominante dest,es1 ~ 
dias no Rio de Janeiro. 

Com desui,ado interesse popu• 
lar, vinha. sendó aguardada a pro-; 
cissão eucharistica à.este domingo; 
O dia apparl!Ceu com a)gu.mas nu~. 
vens ameaçadoras que se dfssl ;, 
param após um pouco de chU\1A{ 
pela manhã ... --E durante toda 11' 
tarde, um tempo multo agradavel 
contribuiu para o pleno exUo da 
procissão, · " ~. 

Os urteressados podem d:i:ri= 
gir-se ao Mosteiro de · s. Bento 
do Bfo, sendo o preço da. col
lecçã,o de 12 photograp-hias 
8$000, sem ser p!JOOiso pagar l 
o porte. . 

balhos do mesmo ConeilioJ de 
louvor :ws Revmos. ~ por 
elle eleitoo pelo effica.z desempe
nho das funcções que lhes foram 
conferida.!. 

• • FJnalmente, os pam-es uo tJ'On• 
, cllio agradecem á Benemerita Ir•' 
[ mandltde do SaBtissimo Sacra-

1 

1· )Dento da Caandelaria, a delicada; 
· e generosa, hospedagem que lhe!I 

foi dada durante os dias. !la, re:i,. 
lizagão de Concilio. 

Sala das Sessões do Ooneilfo 
Plenario Brasileiro, J.8 de 1111hG 
de ll)U. ....;, Alberto Gonçalves, 
bispo de R4J,ah,ão Pl-eto"'. 

Ninguem ignora a alarmante 
extensão que tem tido entre nós 
a propaganda espirita. De todas 
as partes tem chegado a este jor
nal noticias sobre a intensidade 
tio proselytialno espirita. Ainda 
ha poucos dias, o nosso corres
pondente em Araraquara nos in
ronna.va de uma verdadeira of
rensiva protestante e espirita na
quel!ia localidade, offensiva esta 
desfechada atra'\lés do radio e da 
imprensa, p1,1blicando as folhas. 
protestantes e espiritas os hora
rios- de taes irradiações, e convi
dando insistentemente todo o po
vo ·a. ouvil-as. 

Na espla!WJi do Callkllo foi . 
armado um estrado, em 011» ~-
tro erguia-se uma. imponen1e cruz 

·Q Caz.ro processional com o Santissimo Sacramento~ S. Em. o oantea! D, Se!JastfAo 
Leme, ~ado de todelJ os 
Bispos eon~, esteve hontem 
i- tarde no Palaefo do Cattete, 
afim de agradecer ao preslden~ 

Ora, exactamente emquanto o 
Concilio se reunia para deliberar, 
entre outros assumptos, sobre a 
debellação do espiritds~; e ·em
quanto o Govemo do Pa!z mani
festava a, sua reverencia para com 
o Episcopado na sohlmniss!ma ho
menagem que noticiámos, dava 
entrada no Ministerio da Justiça 
UDUI, petição da Sociedade de Me
,dtc~ e Cµ-urgia, propondo a 
prohibiçãQ do proselytlsmo espi
rlta. 

Segundo :infOi'mam os jornaes, 
., direetor da Divisão de Assis
tencia. aos Psychopatas daquelle 
:Min~lo, op_inou favoravelmente 
-~ petigão, Aguardamos com a 
mais viva ansiedade o pronun
otamento do exmo. sr •. Ministro 
eia Justiça. 

(Conclue na 2.• pag.) 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 

de madeil'a.. · Âhi se achava O ai- ac'ham à pouca &stancia do &l• 
tar para a benção do. santissimo tar: a bandeira do Brasil, a ban
Sacramento ... - --, delra da Santa. Sé, a bandeira do 

Muito .antes iia, hora ma.reada., Santissiulo Sacramento,· a :bandei-·. 
para ~ sabida da procissão, che- ra dá Adoração Nooturna; é o 
gavam á cidade fieis vindos dé to- grande . abraço da paz!" 
dos os cantos do Rio, sem oon- Seguem-se, pela ordem, as Ir
tar os que vieram dos outl'QS Es- mandades, Ordens Terceiras, Cle
tados para assistir a essa, ceri-1 ro regular e secular, seminaristas 
monia. e, finalmente, os Revm.os. Padrés 

A's 15 horas preci~mente, teve 
Inicio o cortejo, l)IU'tindo da. Ca.
thedraJ. 

Após percorrer algumas das 
principaes ruas do centro da. ci
da.de, deu entrada na esplanada 
do Castello, pela Av. Appariclo 
Borges, onde grande massa. po
pular, formando alas, agUArda
va a passagem de Jesus Sacra
mentado. 

No estrado central, o Revmo • 
Monsenhor Henrique Magalhães, 
como "speaker", dava ordens e 
pronunciava as orações, emqUll,ll
to Monsenhor Gonzaga Carmo di
rigia impeccavelmente a coUoca
ção dos assistentes e das asso
ciações religiosas. Durante tocJo o 
percurso reinou a ma.Is compll!ta 
ordem. 

Aclamações ao Santíssimo Sa
cramento, tra.nsmittldas por po-
tlerosos alto-falantes colloca,d~ 

; em arvores de algumas esqu~; 
1 eram entremeadas (lOJn o '.l'erl¾O 
, dirigido por Mons. Henrique Ma-

l galhães e acompanhado por to
dos os fieis, e com os bellissinios 
ca:/ltos entoados pelo exoellente 

Conciliares, estes recebendo por 
toda a parte os aplausos popula-
res. 

A' medida que se aproxima o 
carro triumpha.l, com o Santisst
mo Sacramento, augmentam as 
aclamações, emquanto o "spea
ker" reza em nome do povo: -
" .Jesus, abençoae o, Brasil, .Jesus 
abençoa.e o Santo Padre! .Jesus, 
dae paz ao mundo!" 

Sobem os Exmos. Revmos. Bis
.pos ao Altar, achando-se já no 
estrado central, de um lado o 
corpo diplomatico e representan
tes das autoridades civis, doutro 
lado os numerosos photographos, 
entre os quaes, com a sua reco
nhecida, pericia, o Revmo. 1), Pla.
cido, da, Ordem de S. Bento, e o 
photogi'&pho do "Legionario". 

Logo em seguida ao c&rro tri
wnphal, em que o Exmo. Revmo. 
Sr. Nuwiio -"postelico traz o San
tiasimo Sa.cl!a.mento, segue uma 
guarda d~ honra; fonna,da. de 
militares e pessôiµ! gradas. 

Proseguem as ~,lica,&: ".Jesus 
·abençoae o netisG Eplscoj}ado! Je
sus a.bençoae o nosso Cardeal! ". 

pelo flxmo. ltevmo. :sr. NuncJo 
Apostolico, seguindo-se as oraçíies 
de costume. 

Ainda em : iiilencio o Santíssimo 
Sacramento desce para ser con
duzido á Cathedral, e a seguir 
dispersa-se o povo. 

Perderam-se tres creança.s. As 
mães afflictas accorrem para o 
"spea.ker", l,JBe pede para que 
ellas sejam asiiim que encontra
das, leva.das ao estrado. Alina,l, 
appa,recera:m. 

Affonseca e Silva. Suas p&lavras 
despertaram, no a-udl.t.orio, um en
thusiasmo dos mais caloro&(HI, sen
do interrompidas por · prelongadas 
e vibrantes applausos, Depois de 
haver feito tocantes referencias a 
proposito da reuriiã1> dos E,-'mos, 
Revmos. Srs. Bispos no Concilio, 
f.t'izou o sentide nacionalista da 
missão do Episcopado, exprimiu.,, 
do os mais opportunos e profwJ.,o ; 
dos conceitos, 1 

Neste mesmo dia, l'ealizou-se o 
banquete offerecido pelo Chefe da 
Nação aos Exmos. Revmos. Srs. 

da. Republica a ~menagem a eltesi 
prestadas pelo governo ao EpiSCG• 
Pado, no banquete do l~mru:at.y. 

; .'umii · ~ dos Exmos. 
Revmos. Srs. Bispos vislt:oa tam• 
bew o P.tefeito do Bfo ele Ja.neiro ..... 

A 

Os ultlmos automovels, com os 
Exmos, Revmos. Srs. Bispos e as 
autoridades presentes, vão a. cus
to rompendo a ma$a popular que 
se 1·etira vagarosamente. 

Bispos. O banquete foi offectuado A cerimonia, final de, Concllfo 
no salão nobre do Pala~io do Ita- a todos pareceu exceder, pe1-
maraty, decorrendo num ambien- pompa e gmndiosidade. Teve lni
te de grande solemnidade. cio ás 9 horas, na, lgl'êja. de Nossa. 

O Exmo, sr. Getulfo Vargas Senhora da Candelaria, :r,ara só 
Presidente da. Republica, compa~ 1 terminar depois de uma hora. ela, 

2," FEIRA - Estão terminadas reoeu acõmpanhado de General !ªrd
eio Ac~a-se ºte sumptuoso 

as reuniões conciliares. Agora, Q Fre,ncisco J .. Pinto e de comman- f'mp ~g camen . ornamen• 
Episcopado é alvo das homenagens dante Angelo Nolasco ajudante tado e literalmente occupa,do pe-

NO CORRER DA SEMANA 

- d d · . ' los convidados e o povo em geral. 
que lhe sao prest.adas a exempw e or ens. 
do que se deu . no domlndo dia 9, Por motivo de molestia, S. E. o 
em que as Congregações Maria-

1 

Cardeal D. Sebastião L~me não 
nas promoveram uma grande re- poude estar presente, sendo re
união em honra dos Exmos. presentado por S. Excia. Revma. 
Revmos. Srs. Bispos. e Sr. D. A. Alvaro da Silva, Ar-

Para este dia foi marca.da a cebfspo Primaz da Bahia. 
homenagem &0 Santo Padre, por Compareceram tambem o Exmo. 
iniciativa de um grupo de senho- Sr. Nuncfo Apostolico e os Minis
ras da alta, sociedade do Rio de tn>s de Estade. 
.Janeiro, 

Effeotuou-se ena 
ás lfí hor-a.s, tendo 
Exn:io, Revmo. SM. 

n& Itamaraty, 
& presidll-a o 
Nuncio Apos-

Fez uso da. palavra o Chefe da. 
Nação, tendo o Sr. Arcebispo Pri
maz respondido &gradecendo a 
homenagem. 

A' hora. marcada.. para. a Pon
tifical, os Bevmos. Srs. Padres 
Co11-0iliares ·deixam a. sach1istia. 
da Igreja, e atra;vessa.m, forman
do um corte.lo magnifico, a nave 
lateral e511uerda. Por ultimo vêm 
o Exmo. Revm<> Sr. Nunciv Apos
toHco e S. Em. o Oa.rdeal Legaeo. 
Os convidadoi, de honr& já se 
acham em seus lugares, entran
do agora o Prlnclpe D. Pedro d1J 
Orleans e o Presidente da Junta 
Nacional da. Acção Catholica, que 
fecham o cortejo. ' 

tolico, 
A sala de reuniões do palaoio 4.ª FEmA - Na sala ela, bl- Celebra a Pontifical o Exmo. 

de nossa "ohaDcellaria" foi to- bliotheca do P&laclo s. Joaquim, Revmo. Sr; D. João Becker, Ar
talmente occupada por numerosa realizou-se a ultima congregação cebispo de Porto Alegre. Dur~-nte 
assistencia. sec1·eta do Concilio, finda a qual a elevac;ão, a banda militar exe-

S E cuta o ffymno Nacional. 
De inicio, a banda de musica . m. o Cardeal Legado leu a 

do Corpo de l"uzileiros Navaes 

I 
Pa.s. tora.l Collectiva dirigida. ao Terminado· o Santo Sacrlficltt, 

executou 
O 

Hymno Nacional. Cler? e aos f~ brasileiros, da~. H. Magalhães, que dirige uma. 
Seguiram-se os disoursos. So- da a pu?llcaçao no dia. seguinte. Consagração ao' Coração Eucha

bt·e a figura do Poniülice glodo- ~ se!mda o Secreta.rio do _Con- risticó c1e Jesus,· feita por todo3 
samente reinante, falou.o Dr. AI- cE 1

1
~ lê o appello dirigido_ pelo os presentes. ·segue-se a. chaina

ceu Amoroso Lima. 0 Presidente P scopado ~ a funda.çao de da dos Revmos. Pes ConciHares 
da Junta. Nacional da Acção Ca- u

8
~~,

1
Univers1dade Cathollca no pelo Notario. · Em seguida, 03 

,_ Revmos. Padres Conciliares pro-
thollca Br&sileira discorreu sobre · 
a longa e brllhantissima. série dos I O Exmo. D. Alberto Gonçalves, cedem á assignatura da Acta rl~ 
Pios na historia da Igreja para bispo de Ribeirão Preto, apresen- Concilio. Em primeiro lugar, s. 
terminar exaltando as qualidades ta o seguinte voto, que é: Em. o Cardeal Legado, depois o 

, Exmo, Revmo, Sr, Nuncio Apos-
excepclonaes de S. S. 0 Papa "Proponho que nas actas cio tolico e a seguir todos os Bis-
Pio XII. "Concilio Plenario Brasileiro" se-. pos pela ordem da sagraçãG, 

S. Excia. Revma. 0 Sr. D. Atti-
1 
Jam inseridos os votos seguintes: . , 

1 co Eusebio d& Rocha agradeceu, , da mais perfeita obediencia e re- A Banda Militar, no exterior de 
1 em nome do C&rdeal Legado a I verencia ao chefe da Igreja Ca- Igreja, execúta os ·Hymnos Pon-
\ homenagens presta.das. ' s j' tholica e vigario de .Jesus Chrls- tificio e Na.clona!. 

to d t O Exmo. Re\.mo. Sr. D. Jos~ 
.. Por fbn, 0 Prof . .Jonathas Ser-

1 
.' na pessoa o ac uai Pontifice ., 

rano profeiiu um discurso de sau-: Pio XII; de profunda gratidão ao Pereira Alves pronuncia. 0 discur
dação ao Episcopado Brasileiro. 1 Exmo. Sr. Arcebispo Metropolita- so de encerramento. 

i no do Rio de Janeiro e Legado Canta-se o Te-Deum, O c&ro 
3." FEIRA, 18 _ Na sala de I Pontificlo, D. Sebastião Leme da dos Franciscanos de Petropolis 

sessões do Instituto Historico Bra- Silva Cintra,pela esclarecida com- entôa as aclamações e dá-se, por 
sileiro foram 

O 
E Re petencia. e ardente zelo com que fim, o abraço da. Paz entre ,_ 

. s xmos, vmos. Ir E -
Srs, Bispos alvo de nova e slgnl- preparou e d Iglu este Concilio; xmos, Srs. Prelados. 
,fica.tiva homenagem, 1 de elevada consldera.i)io ao Exmo. Está encerrado o 1,0 ConcllCo 

0 
1 e Revmo. Sr. Nuncto AJ;>Mtollco, 

1 
Plena.rio Braaflelro O heno 

.,,_~ s~rna;~~~ Maralhães e D, Bento Alolsl M_asella, pela sua de enthuatasmo., ~~ovo,.~ .... ~ 
' . ,,, . ,_ OI onâffaa Dl'tl~ • MOIM!raeh. UI .. .nmot ».u.,.. • ,.,..... 
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Redacção e administração: 

Sua lmmaculada Conceição, 59 
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A integra da Carta Pastoral do Cardeal Arcebispo do Rio 
e dos Arcebispos e Bispos do !Brasil poíl' occasiiffo do 

ramento do Concilio Plenario B1asileiro 

de Jàneiro 
Como dissemos. as palavras de 

Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas ac 
Episcopado Nacional fa2.em espe
rar uma solução favoravel a tal 

" exterior 
Semestre 

•• exterior 
\lfumero ávulso 

8$000 1 
13$000 

$200 

AO CLERO E AOS 
FIEIS DE NOSSAS 

DIOCESES 

nacion•a.l, o temor de Deus e o I ela religiosa! Para. applicar-lhe, lhos adoptivos de Deus; quem, ,na pedido. 
amor a Christo. Os missionarios porém, remedio efficaz, urge in- confissão restitue a paz ás cons- ' sem entrarmos no meríto dl
q ue, desde .os primeiros di-as de I vestigar-lhe as causas. Entre estas, cicn~h-s, perdoados vs p_ecc~dos e I recto da questão, sem discutirmós 
nosso despertar para a vida civi- a principal é, sem duvida, a pe- applicando-.lhes a eff1cacm re- a indiscutivel nocividade social 
lizada., num esforço .e,pico de ze- nuria de sacerdotes. Pela propria demptora do sangue de Christo; é da propaganda espirita, devemos 
lo dedicação e generosidade, 1 natureza da vocação sobrenatw-al elle quE,m, no matrimonio, implo- fundar nossa espectativa no facto 
pl'asm~ram a ·nossa vid-a espiri-1 pela missão, que ao sacerdote foi 1'a as bençãos c;ivinas para as fa- de ter s. Excia., implicitamente 
tua!, impregnaram-na itoda do confiada por Christo e peia Igre- milias; e_1le, ainda, quem, no de- em seu· referido discurso, reco
arom~ divino do ~van~elho. ~em I ja, pelo cuidado e esmero da cu!- clinar da _exilitencia, assiste, con- nhecido que O Brasil é catholico, 
perm1tt1u a Providencia. que ne- tura ecclesiastica, é o ministro de sola, conforta e. dilata-nos as es- ao cathnlicismo deve as suas me
nhuma prolongada ca.mp:a.nha Deus 'pregador authentico da Bô:l. peranças na paz definitiva da Jhdres tradições, e nelle procuru. 
anti-religiosa viesse, em nossa :Nova. A elle, principalmente, com- immor.talidade gloriosa. Em nome hoje as suas melhores esperanças. 
evolu?ão . Mstorica, -solapar _m,a peté o dever de annunciar a pa- dos fieis e juntamente com el1es. Se a obra do Catholicismo é de 
consciencia do povo, os profun- lavra de Deus e cultivar entre os O JJadre renova todos os dias, em tal modo benemerita, como ad-

Rogamos aos nossos assignan
tes éommunicar.em a. mud:mi;a. de 
seus endeúços para a Caixa 
J>ostal 2849. 

Anmmckls · 
Peçãm tabella, sem compromiSsO 

Não publicámos collaboração de 
pess8as e:rlranhas ao nosso qua
,dro de· redaetores. 

o LEGIONARIO tem o màxl-
1110 prazer em receber Visitas ás· 
lnstallações de sua redacção e 
off!cina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
4as. feiras, por exlgenclas do 
serviço. 

COMMENIANDO 
MACHADO DE ASSIS E A 

IGREJA 

Certo jornalista carioca preten.: 
tleu defender o grande estyllsta, 
cujo centenario ora se festeja, da 
pécha de indl:fferente, peior do 
que isso, da accusação de pensa
dor que não ousa expor aberta
mente as suas idéas, mas que as 
disfarça numa escamoteação ma
nhosa. 
· Registre-se o progresso. Hoje já 
se considera desmerecedor o facto 
de alguem ser julgado um. indif
rerente, a ponto de se artictrlarem 
defesas posthumas. 

Outr'ora ·não era assim. O que 
estava na moda .era o scepticismo 
elegante, a ret!cencra g1·anfina; á 

. hesitação delicada. O proprio Ma• 
chado, cremos não approvaria a 
attitude de seus advogados gratui
tos que, muito desajeitadamente, 
procuram descobrir o antidoto 
daquelle veneno subtil, cuja for
mula foi a sua maior preoccupa
ção e mais alta gloria. De facto, 
que seria o D. Casmurro, por 
exemplo, sem o veneno macha
deano? Apenas o relato insosso 
de um acontecimento muito vul
gar, barato mesmo, desprovido da 
menor originalidade. 

Entretanto, é verdade que, o ro
mancista escreveu paginas de 
!Írande firmeza sobre a situação 
da Igreja, no Brasil, no seu tem
po, . O jornalista carioca transcre-· 
veu-as em seu artigo de apologia. 
Para falar a verdade, não ·acha
mqs ·que · fosse. a melhor po:utica 
lembrar·· essés rasgos isolados do 
mestre. Nestas passagens, em que 
Machado se desfaz da teia bem 
ttrdlda. que esfuma os contornos, 
:rmra adoptar, surprehendentemen
te, a voz entonada e sem gague
jo!, de um Catão a exprobar o 
clero nacional, nota-se algo mais 
que o simples desejo de rehabili
tação da disciplina ecclesiastica. 

Multa coisa havia, nes,e Brasil 
segundo imperio, que estava erra
da, mais do que isso, rldicula. 
Wkt ê 1mpagavel aquelle sujeito 
qiJ.ê, modçstamente, pretendia re
vef ti; obra de s. Thomaz de 
A,qulrto, para ápontar-lhe M evi
dentes falsidades? Mém do mais, 
.â grànde voga era atacar a Igre
ja. Qualquer calouro pedante e 
corrofupido achava-se no dever 
tle ilÍuminar, com o facho da 
!clenc!a, as trevas da superstição. 

Havia, ainda, o regalismo. que 
desejava atrellar o catholicismo 
a.o carro da burocracia. Como ve
mo!, não faltava materia para 
um espirita ávido de moralizar 
a sociedade pelo brilho de sua 
íJennti. No emtanto, Machado, o 
nomem original cujo estylo unlco 
não pôde ser imitado, fol cahir 
na valla commum: só- foi preciso, 
reso'luto, claro, quando qulz, elle, 
Machado de Assis expurgar a 
!grel:t, justamente a Igreja, n 
v!ct!m:i. do seu seculo, a despro
tegida dos homens, dos males que, 
n'E'lla, divisava. Serâ que o seu , 
talento não poderia manifestar-i 
118, castigando corrupções muito 
certas, que grassavam emquanto 
vh·eu? Não acreditamos. r 

~tão ... por que? / 
Ora! Porque foi o jornalista 

~rloca levantar esta questão? , 
~. llmlgos ... estes amtaos... l 

Saudação, Paz e Bencão 
em Nosso Senhor 

Jesus Christo 
Irmãos 

Cbristo. 
e filhos, em J.esus 

Pela .primei11a vez, na historia 
da Igreja, no Brasil, reune-se 
·um Concilio Nacional. Espeta
culo -edificante e consolador o 
desta magnifica assembléa de 
pa,stores que, ~om as .Juzes do 
Espiii.to Santo e sob a .presi
dencia. de um representante do 
successor de São Pedro, se con
grega-raro de todos os recantos 
desta. irnmensa Patrie., no intui
to de estudar, resolver, e ·esta
tuir, em fraterna colaboração, o 
que :melhor contribuisse para o 
bem das almas confie.das á. ·so
licitude de seu zelo .pa1ttoral. 

A promessa da assistencla. de 
Christo á susa Igreja é indefec
tl~el: "Onde se reunirem dois 

·ou ,tres, em meu nome, ahi está.
rei no melo delles." (Matli. 
XVIII, 20). Em nome de Christo 
nos reunimos os que fomos cón
vooo.dos pela voz do Supremo 
Pastor, seu viga.rio na terra;· 
em nome de Christó . nos ·reuni
mos os que, zelando pela inte
gridade da fé e pureza dos cos
tumes. ,só vi~amos com a di
latação do reino de Chl'isto á 
!llais csplendide. manifestaçã'<:> 
da gloria de Deus. E Chri·sto, 
esperamol-o sem hesitações, !ls
slstiu-nos com a sua graça., suas 
illustrações e 'bençãos <h con
co.rdia, e de paz. 

Justo é, .pois, que, eo ·encer
rarmos -solemnemente os traba
;hos conciliares, nosso ,primeiro 
sentimento• í!eja de acção d,, gra
çia,s e.o Todo Poditroso, pae de 
todas as luzes e fonte de todo o 
bem. A Elle se elevam, em 
gesto -espon'taneo e fervoroso, 
nossos -core.ções .agradecidos. ·E, 
para que mais ampla· e ,profun
da ,seja ,a. manifestação de nosso 
reconhecimento, desejamos, ou
trossim, a ella se associem, em 
perfeita. communhíio <le senti
mentos, o clero e todos os nossos 
amados fieis. 

Este convite ao sÓlemne Te
Deum de todos os filhos da Ter
ra <le Santa Cruz é o primeiro 
pens,a.mento inspirador des'ta 
Carta Pastoral. 

Outro motivo ·qu·e a ditou foi o 
desejo sincero dé' ·entrar, desde 
logo, em communica'íião 'comvos
co, ,para dar.vos de coraçã·o, nos
sas,. be13çãos de pa7~. ~esl\il'itu,i ~& 

de ·voss<a.s alma·s ·e; ao" mr,~1r,o 
tempo, d!rlgi-r-vos qualquer pa
lav:ra de exhortação. 

Não é chegado ainda o mo
mento de vos tronsmittfr os De
cretos do nosso Primeiro Conci
lio e recomendar-vos a sua fiel 
observancia. Exige ia se.be1orin. 
das leis canonicas sejam clles. 
antes da solemne p!'omul?:a<;üo, 
vistc,s e approvados .pela Santa. 
Sé. A seu tempo, ~ peh. forma 
q•.lt? melhor cor.vier, -sedio as no
VA.S determinsções, lev1d,)s ,io 
vo~sc ·conhecimf.nto. P"-"ª er,trar 
na plenitude de seu vigor. 

Queremos, hoje, abrir ao nos
so iPOVO, ,patern•a.lmente., nossos 
·corações de bispos e .prelados, 
que velam solicitas pela porção 
do Tebanho de Christo que lhes 
foi :confiado. 

A grande necessidade do 
Brasil: formação relig:iosa 

Por de.diva singular da bon
dade de Deus, o Brasil é e con
serva-se slncet1amente religioso. 
Nossa formação hlstorica, ,toda 
e·na feita á sombra da Cruz, em
bebeu profunda.mente, na 0.lma 

dos alicerces, em que· <!escança, . . ' te d ' Ih 
· fle1s, a bôa semen o Evange o. nessas altares O ºTande sacrifi- mittir-se, em um Estado que em com a fé -em Deus, a grandeza . . · · ' " . . . 

moral da nacionalidade. · No Brasil, mfellZln:nte,. o nu~e- cio thcantlrico, cen,ro da h,stori_a suas leis repudiou o liberallsmo 

Mas o sentimento de si, não 
baste.: é mister cultivai-o, .para 
conservar-se, desenvolver-se e 
abrir em fructos -sazonados. A 
di·sposição -espontanea que nos 
leva. a. cumprir com fat>jJidade 
deveres para com Deus, 1.•ec»a.ma, 
por ;gual, a solicitude de u~ 
educação a.ssidue. e esmerada. 
Sem a preoccupação educativa, 
tL religiosidade inculta. definhar:í. 
raquítica, se não altmentar, com 
a pujança selvagem de sua. ,sei
v-a., fl'uctos venenosos da. crendice 
e da -superstil:ão. Sentimento i·c
ligioso e· instrucção religio.;a 
éompletam,se, pa:rà. o bern · elas 
almas, como o trabal-ho do ho
mem ·e a fertilidade da. terra, pa
ra a riqueza materi·al -das nações. 

Um exame imparci-a.1 e sincero 
lmpõe,nos aqui a lealdade de re
conhecer ,publicamente a granile 
lacun•a. da nossa vida espiritual. 
A lnstrucção T.ellglosa, entre n6s, 
não corresponde ás exigen·~:a., 
da grande .nação chratã q.1e é 
o _Brasil, Desde irn espheras mais 
cultas, onde, tàntas vezes, os 
conheci-r:rientos não se extender:1 
muito além ·dta.s formulas ele
menta.tes, m>al assimiladas, do ca
tecismo da primeira communhão, 
até a,s .camadas populares, onde 
não raramente se ignoram até os 
·mais indispensaveis rudimentos 
da doutrina evangelic<a., varias e 
graves defficiencias appresenta 0. 
formação christã do nosso po
vo. E, rio emtanto, -0 conhecimen
to da Boa Nova, em toda ia. ·sua 
lntegrldacle e ,profundeza, é con
d;ição essencie.1 da florescencia 
<NLS virtudes ·christãs. Poderemos 
acaso desconhecer, sem preju;_ 
zo para ia,s nossas almas, o the
souro das verdades que o Divino 
Mestre, das riquezas de sua. ~a
bedoria, nos -communicolt para 
a salvação dos homens? Poderá 
la. nossa vida religiosa cxpandi.·
se, em toda a sua. plenitude, fe
cunda e consofadora, sem o ali
mento desta •seiva sobr'i'nat:.ira1, 
que nos advem da união c:::-m 
Christo, da •a.ssimilação de sua 
doutrine., <la identificação co -n os 
seus sentimentos? Mais, no eon
flicto das doutrinas e na. p:-opa- · 
ga·nda de tantas ideologia~ hct.•
roclit,a.s, como ,preservar c>m sua 
pureza, incontaminada, o ~lo, 1 

.precioso da nossa fé; se não e. 
defendermos com o estudo since
ro e proporcionado ao gráu de 
cultura de cada !ntelligencia? 
Quantas crises religiosas tiram a 
sua origem <las falhas de uma 
insfrucção deficiente e mal 
orientada! Quantos naufragios 
moraes cauS'ados pelo desconhe
cimento dos .meios de salvação 
postos por Deus ao alcance das 
consciencias ! Qua.ntas almas 
cham!a<las a grandes elevações 
na virtude· rastejam toda a vida 
em deploravel mediocridade, .por
que se lhes não rasgaram ·em 
toda a su:a amplitude os hori
zontes da santidade christrt ! 

Causa principal da igno
rancia: - penuria de 

sacerdotes 
Mal enorme, de funestas e incal

cula.veis consequencias, a ignoran-

,o de sacerdotes esta mmto abaixo! do mundo e fonte primeira dn. v1- venenoso oue nos intoxicava, que 
das exigencias espi.rit!1aes do po- r dâ espiritual dos remidos. Na vida uma propaganda intencional e 
vo. O crescimento rapido da po- l de um povo, 0 sacerdocio consti- insidiosa venha tentar a destruí• 
pul~ção, a extenção immensa _dor tue, por. sua natureza e finalida- ção completa desta obra? 
terri_torio mal cortado por v1~~ 

1 
de, 0 escol de homens :micamentc ,. " * 

fac~JS e :promptas ~e commum-1 consagrados á elevação da mora- Os jornaes desta capital trou-
caçao, as repercussoes" das mal- · J\ctade geral. á pregação da paz, xeram. esta semana, noticias con
fadadas reformas da politica pom- ! da justiça. da concordia. da fide- fusas sobre uma resolução do 
balina, que se prolongaram, entre ; !idade c de todo esse cortejo de Episcopado Francez, segundo a 
nós, por 1ongos annos, bem expli- t virtudes humanas e christãs, sem t qual teria sido autorizada nova-
cam, além de outras causas, es~a , as quaes- a revolta dos instinctos mente a leitura do jornal "Actión 
desproporção aflictiva entre o pe- : indisciplinados e das paixões sem Française ., , leitura esta prohibi• 
_queno numero de operarios e .a/Jreio prepara, com a corrupção da para os catholicos h.a alguns 
grande mésse do Senhor. As con- idos costumes. a decadencia senão annos atraz. ··· 
sequencias dolorosas ahi estão: : :1 morte das. civilizações. Cler,J Sem pretendermos historiar no
freguezias ruraês, vastas como : santo e numeroso é a .maior graça vamentc, nesta rapida nota, aquel
dioceses ou reinos,, mal servidas I com que: a Prov1dencia abençôa la rumorosa e complexa ·questão, 
muita vez por um só sacerdote, [ um povo. accentuemos apenas alguns pon
que apenas pode. percorrel-a ªtoda j , varias- ~ã?. as _tormas por que Í tos que sã~ . bastante claros na
.na .roda do anno, grandes a,,glo-, podem os.' fleIS, éollaborar no re- ouellas noticias: 
merações urbanas, com as mul-1 crutamenf.o e na-forma.cão da mi- · a) A Santa Sé condemnou. sob 
tiplas necessidades do apostolado 

1 
!leia de Deus. · · Pio xr, os erros da "Action Pran-

moderno, entregues ao zelo de . çaise ,, . as obras de Daudet e de 
poucas dezenas de operarios evan- Auxilio ás vocações Maurras, e O orgão ctaquel!a cor. 
geliccis a vergarem sob o _peso de rente; 
responsabilidades superiores ás a) A o:ç,AÇÃO b) ao que parece, aque!ll~s dois 
proprias forças e possibilidades de · Pela oração, antes de tudo "En- eseriptores retrataram por escrip
acção. Quando nos lembramos to sE>:is erros, dirigindo a retrac
_que, nos Estados Unidos, p.:.ra 20 viae, Senhor, operr ... ios á_ vossa ta--ão á Santa Sé; 

milhões de catholicos, ha cerca 
de 25.000 sacerdotes; na França, 
para 40 milhões de habitantes, 
mais de 50.0000 s::tcerdotes; na 
ltalia, para uma população um 
pouco maior, 60.000 padres, e com
paramos estes numeros com os 
nossos escassos. 5.000 sacerdotes a 
servirem uma população de cerca 
de 45 milhões de, fieis, .dissemina
dos em territorio quasi tão gran
de como a Europa, sentimos, em 
toda a sua viveza pungente, a 

messe". Ante ci· ·esµectacúio. da " 
!{randeza da seára e do pequeno e) .esta, absolvendo-os de sua 
numero dos que nella trabalham, rebeldia, manteve, entretanto, na 
ensinou-nos . -0 proprio Divino integra, todas as condemnações 
Mestre a levantar para o a\to, fulminadas por Pio XI quanto ás 
olhos e mãos supplicantes. A vo- obras anteriores á retractação; 
ção ao apostolado é dom divino; d) assim, pois, continuá. abso
peçamos todos os dias a Dens que lutamente prohibida a leitura dos 
multiplique, entre nós, os esco1hi- exemplares do jornal "Action 
dos do seu amor, para a dilatação Française" anteriores :í. retracta
do reino de Christo, em nossa ção; 
cara Patria, e) como, porém, é de se sup-

b) O AMBIENTE DE FAMILIA por que, depois da retractação. 
o-rande necessidade espiritual da · Mas, á graça de Deus cumpre 
~ossa cara Pa tria. J associar a collabora<;ão do ho-

. 1 mem. E aqui, quão nobre é a 
O mal, é verdade, tem diminui-. missão da íªmilia christá' As 

d_o, , neste_s ultimes. te~pos. Mui- i bôas sementes, por Deus lan~adas 
tipllcam-sc os ·sem111a.1·1os e aug-1 - . no coraçao generoso de almas Ju-
menta, de anno para anno, o n:1- : venis pedem para germinar e 
mero dos que nelles se preparam ' ' · crescer terra bôa e ar puro. Nos 
para a lides do apoStolado e ap~- J~res ~nde não se vive com fer
ra-se conStantemente ª formaçao vor a vida christã onde o mun
lntellectual e moral dos e'leltos do danismo defo1·ma 'a justa 'apre
Senhor. ciação das coisas e enerva as von-

Na Cidade Eterna, ha ainda tades par,<t o bem. onde a tri.~te 
poucos annos. fundou-se o Colle- mediocridade dos ' pequeninos 
gio Pio Brasileiro, que começa já. egolsmos satisfeitos nunca é in
a dar os seus primeiros fructos, i terrompida pela belleza. moral de 
e para o qual tanto deseja o San- : grandes attitudes heroicas, como 
to Padre collaboração e auxílios i quereis que despontem e medrem 
dos fieis, afim de que, de dia para I desejos de vida mais nobre ins
dia, augmente O numero dos le-. pirada ·toda em piedade v~ronil 
vitas escolhidos. formados á som-: e dedicação generosa? E' nas fa
bra da Cathedra de Pe~ro .. ' ; milias fieis ao amor de Deus, 

Mas os progressos 1eallzados,, constantes na fidelidade ao dever 
por mais consideraveis que se nos : grandes na austeridade do sacri~ 
affignrem, deixam-nos ainda mui- ' ficlo, q:ie por via de regra, põe 
to distantes do ideal que importa I o senhor olhares de ptedi:lecção 
realizar, sem demora. i e escolhe os futuros ministros de 

As vocações e os fieis 
! suas misericordias. Não ha recom
i pensa mais bella, aos olhos da fé, 

1 que esta eleição para a dignidade 
Para a resolução deste magno' de servir ao altar. Que familia 

prob1ema - o problema do futuro brasileira não ha de aspirar para 
christão do Brasil - dev~m os algum de seus filhos, á grandeza 
fieis collaborar em estreita e con- desta honra divina? 
tinua alllança de esforços com a Aos desvelos dos paes, em crear 
hierarchia. Nada ha que tão de I ambiente favoravel ás vocações e 
perto possa .. interessar á vida preserval-as dos perigos que as 
christã, como o recrutamento e ameaçam, associem tambem seus 
formação do clero. Para as almas esforços todas as instituições que 
vive o sacerdote. Por instituição continuam a acção educativa do 
e vontade divina, elle é o instru- lar, Escolas e col.leglos, associações 
mento normal da graça divirta, na piedosas e patronatos, obras paro
obra da santificação. E' o padre 
quem, no baptismo, nos toma fl- Continúa na pag, seguinte) 

aquelles escriptores não reincidam 
em seus erros. não é prohibida a 
leitura dos jornaes que, daqui por 
deante, elles publicarem. 

Quando. porém. recebermos da 
Europa informaçõei, mais detalha
das, s:ibre esta Ímportantissima 
qUestão. transmittil-a•emos aos 
nossos leitores. 

A Universidade Catholica 
de Washington promove· ~i 
dif fusão da doutrina sociai. 

Catholica 
Nos dias que passam, só o catholi~ 
cismo póde trazer ao mundo a or
dem e, em consequencia, a paz 
de que elle necessita. E muito me
ritoria tambem nos parece a dif
fusão alli da sociologia catholica, 
por se tratar de um paiz p1-otes
tante, .onde maior é o numero de 
preconceitos que impedem a ac
ção da Igreja de Christo. 

A Universidade Catholica de 
Washington está promovendo, 
nos Estados Unidos, conferencias 
elucidativl!,s da dout1·ina social da 
Igreja, ao mesmo tempo que en
ceta a publicação de folhetos so
bre o mesmo assumpto .. 

Muito rrouvave! a inieil\tiva da
quella Casa de ensino americana. 

AINDA OS CRIMES DOS 
VERMELHOS 

··cATHOLICOS 
Durante n guerra hespanhola, 

foram innu~ oa horrendo~ 
assass!n!os de Padres e Religio
sos nas varias cidades da Hes
panha. Somente na provincia 
de Madrid, :,egundo annunciou 
officlalmente o seu Bispo, 236 
Padres foram fuzllados e ma.s~ 
sacrados. Comprem EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 

.JOALHARIA 

CASA CASTRO 
na conliecida 

RIJA 1 i:; DE 
OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 "(Esquina da Rua Anchi~ta) 
relo,;ios " E L E C T R 1- ,, Unicos concessi.onarios dos AFAMADOS 

Agora que já. voltou para a 
Hespanha a tranquillidade e a 
paz, não deixa ainda de ser op
portuno relembrar os crimes dos 
vermelhos. J!:Iles apontam ás 

~

ações o que significa, para o 
mundo, a victorla dos naciona
istas e o que slenificarla a sua 
eaota... 
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A Carta 

A Integra da Carla Pastoral do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro 
e dos Arcebispos e Bispos do Brasil por occasl§o do encer• 

ramenfo do~ Concilio Plenarlo- B1asllelro 
(Continuação dà 2.• pàg, tua.rloyonde almazinhas i1iriocentf)s 

qtJe d~abrochaw para a vida, 
ch!aes de oateci_smo, e a Acção aprendem p, eteJar ao Pae do céu 
Catholica, nas suas multiformes · · ho 
actividades, têm nesta nol>Ulssitna as prfüleiras .)nenagens de seµ 
-cruz-ada com O seu .qutn-llão de atnc»;-. Nen,~ outra pode.rt 
responsabi1!dades, a gloria d.e. -~)s ta.rd1 .tL · r de tc,-fo es'ts 

i;,rl.meira ._· fÓ. o rél~osa. o 
<Um apostole.do oobre todos ur,, '-arilor:'das-m~~~t~e. n6 coração 
gente e fecundo. ~rGi!·-tnbÔst,~w.i\h:ti~ ioo.çceasi

veis a ~Ml: ~fl~ncias. A 
@P..~XW.lt.t. cit3.2~Q~1w· qtàs mul-c) SOCCORROS MATER~ES 

de estudos. Com esta. resomç!ío de 
largo descortino polttico e social 
os que se acham á frente dos des
tinos da Patria attenderam á le
g!Uma e prcitunda aspiração da 
alma cathollca brllsileira, fazen
do ao mesmo telnpo juatiça aos 
mais imprescriptiveis direitos da 
Igreja de ensinar a seus filhos, 
onde quer que se formem, as eter
nas verdttdes do Evanirelho. Poz-

aperfeiçoamento dos methodos 
pedagogicos, pelo fervor da vida 
espiritual Intensamente vivida, 
=lhor correspondam ás espe~ 
ranças e exigenclas de uma for· 
mação -christã integral, á altu
ra das necessidades iroperi'osas 
dos ·nossos tempos Aos coilegios 
dirigidos f>Or leigos catho!icos, 
létnbrâmos a obrigação de ·Sé or
-®alnisa•rem de -rnddo que possam 
da·r plena satlsfü.ção ãs conscien-

·rr1111nuie R1tduso 
O .. Galenogal" em ~ernamouco 

O sr. José Pinhe-iro, ·residente em Campo Grande 
Pernambuco - escreve-nos: 

Ha cercá de um anrio, estava cond:emnado a morrer as
phyxiado. Soffria horrivelmente de uma moJ.estla que os .pro
prios medlcos não sabiam definir. Tinha um defluxo chro• 
nico que me- suffoce.va; qUátido ameaçava ,chuva oü resfrie:., 
va o tempo, sentia logo uma. coceira jnsup.Jiortav;;,J nos ou. 

·: vidos e no larynge. Se fumava -muito, apa:rthaWL chuva ou 
'- frio, sentia uma falta de á.r que me 0.sphyxiava, chegandc 
i uma noite a ficar 5 minutos sem -sentidos. Receitavam-me 
-Í.!avagens com agua oxigena.d-a., depois, Pulmocel, Pastilhas. :i 

de V6'lda e uma infinidade de dró'gas que de nada me va-: ~ 
leram. Desanimado, com soffrimento espan'toso, já resi
gnado a morrer, quando por um .providencial acaso me veio 
ás mãos um ,prospecto do GA-L11lNOGAL. 

Nem se esqueça o aspecto . ma
terial e economico do problema. 
A formação de um sacerdote· 6_ 
longa e dispendiosa; a manutén;· 
ção dos seminarios, C9m o seu 
corpo docente, sua bibliote'1eca e· 
todas as !n.stallagões uidii,.i::ensa
;,eis a bôa educação physicà., in
;ellectua1 e moral dos futuros mi
nistros de Deus, impõe sacrific!o 
:le despesas avultadas e oonstan
:es. Para que havemos de appel
lar, senão para a generosidade dos 
catholicos brasileiros? Não é para 
elles, que se formam os sacerdo
tes? Não é a vida religiosa e mo
ral dos fieis a. primeira beneficia
ria da formação de um· clero bem 
preparado, para o exerclcio, de 
sua mii3ão consoladora? Confor
ta-nos o coração contemplar o 

1 cías religiosas das familias de 1 
seus alumnos. Este:belecimenlos , 
de ensino religiosamente indlf-1

1 
: 

ferentes, ou, pior alnd-3. orienta- · 
dos !'lor seitas a.ca:tholicas, não 1 ,i· 
deverão ser frequentados pelos 
oo.tholicos. 

A ,principio não -liguei importancie., farto do ler annun
cios de remediós qu,e curam tudo e ,enganam a todos; po
rém, pouco a -pouco me fui interessando na leitura de tan• 
'los attestados e resolvi mostrar o dito prosp·ecto ao meu 
m-rdico e visinho, ,!:·. A. Vieira que, .pata ma.is uma ve.: 
me alentar, ac0:1 .. >ou-m~ a tomar o GALÉNOGAL. 

Ora, foi um v:·r,; :c,e'.c:o milagre; com um só frasco àl
cancei um resulb.do estupendo. Continuei a usai-o e posso 
afflrmar com o testemunho do referido medico, que já fumo 
bastante, apanho chuva, frio, na.da mais sinto e estou sa· 
tlsfeito e agradecido ao bom GALENOGAL. O dr. A. Vieira 
está assombra.do com o resultado .rapido, effi.caz e radical 
deste pod:eroso depurativo. 

e) -~ Universidade- Cnthollca 
De i103sas ~sco'!as e colleglos ,. 

trat,3_mQs como de um facto; da '. 
. nosaa. Unlver.sidade só nos é · 
perm·i,ttf.do falar como ·de Ulll6, 

e.speran~.- Esperança ainda, . mas , 
que se qu.er inniediatamente rea
·!lsada. Ao Bm!l.il catholico já : 

Ém compensação eu ·e '·õ ,fueu -medico vamos fa
zendo a propaganda -irietecida desse abençoado medicamento. 

;n~ci é posslv'el viver •sem esta ar-1 li 
teria vital de -seu organismo re-1 ·· 
Hzrio-so. Por sua natureza. a. Uni- ( 
v,rí!i-d•l.de é o cent1·0 onde -se I Í,; 
1,labor'.:im <1.s grand<.>,s ·synthes<!s , :, 
do ec.her, ó seminario d.e forma- Í ! 

Vou experimental-o em unia '.pessoa de minha, familia, 
,ta.cada de asthma e lhê communicarei o resulta.do. 

Campo Grande, 16 jc Junho de 1936. 
,. 

,(Firma ,reconhecida} JÓSE' PlNHEilW · 

O ·'GALENOOAL" unico classlflca<lo ·- Frepa1·ado Scfon. 
tlflco e premiado <1orn - DIPLOMA DÉ HO!'íRA - encon. 
tra-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil ~ da! 
Republicas Sul-Americanas. 

ij' 
{,; 

sem numero de obras de benefi- çilo dos '"abíós que impulsionam 
cencia, creadas e mantidas pela os progressos do conhecimento, 
liberdade dadivosa dos fieis. que o laborat.Q.rio em que se prepa. 
'1áo sabem fechar a propria boi- ra.m 08 elementos superiores dcll. ~~ (L, D. N. S. P, - N. 0 96?.' N.• 9 Ap.(<?, 
sa todas as vezes que a caridàde •3dmmistraçã.o e da. vida profi~ · 
lhes bate á porta. Obra de cari- siona.1_ do .paiz, numa. pa.lavr;i, o 
dade tambem é a educação do org-J.o · conservador e transmissor 
ministro de Deus, e tanto mais de todo o patrimonlo de um1,, ci-
nobr~ e meritoria quanto os va- vi.lizaçã:o. Reconhecf'r-lhe esta 
!ores da alma sobrelevari1 aós do / influencia eobemna nos destiP.os 
corpo. Quem poderá avaliar o de um povo -é firmar; ao mesmo 
bem immenso - miserias soccor- tempo. para a Igreja, a necoo-
ridas, afflicções consoladas, igno- sidade inadiavel de possuii- ,a, 

rancias instruídas, innocencias pre- sua Áima Mat.er. Como expres• 
servadas do mal, arrepenclimen- são cultural, superior, do Catho-
tos rehabilitados .para a virtude Hcismo e como in1,1trumento im-

!_ presclndivel de s·ua irradiação - que acompanha.como corte.io 
de . bençãos, a activida.de de um -,~-""""-'---'---"'"""'"'"""" · ampla e bemfasej-a.. em tod,j!;s as 
sacerdote 7..eloso? E quem não de- espheras -sociaes, e. Universid~-

de Catholica é, para o Brasil, ~ejaria participar desta. magnifi- \ I d ·Alt d ,,, la d d Castell" 
ca irradiação de bondade e de l:i r;ranc e cruz O . ar a ~sp na a O v, penhor de vida no presente e 
amor christão, contribuindo para tiplica as opportun!dades do en- se assim termo rellz a situação promessa de mais seguro .por
levar a bom termo vocações que sino integral, interessante. ada- dolorosa e funesta creada pelo vk. A .realização deS te ideal exi
Juctam penosamente, çom a escas- ptacio :\~ multipla,~ i,:dgencias laicismo, não menos contrario ás girá, como todas = obr.as ·<le 
sez de meios? Esta é a\inda a von- myst0 rioss.s do dPsenvolvimen- justas exigencias da consciencià Deu_s. grand es sacrificio·s, de?i-

•, 1 cr'J.Jv'a M·i's ciue 3 1. . d . d I ca<;oes ptFas e generosidades 1n-
tade expressa do Santo Padre, ' ' , a . ' . "' . ' ' ,. , . ' i·e ig10~a o pa1z o que noc _vo I esgota.veis. Mas o Bl'3,si! não 
que a este Concilio recommenda , inst;·ucção oral, o exemplo d(', vi- aos verdauelros interesses nac10- mentirá ás nossas esperani:as 
encarecidamente que ampare e! da christã. elevada e digna. cala n~es. Doravante, _nas escolas pu~ nem. -se mosti-a.rá aurdo á ,c;n. 
promova por todos os meios a I no intimo da alma como lição ?hc~s: p

1
oder-se-a _ ministrar_ a fiança do nosso appello. A fun

obra das vocações ecclesiasticas: ! eloquente, q:ie nunca mais se es- · conscxenc a dos cidadãos solldo dação da Universidade C-atholi
agendum profecto est de opere ; quece por entre as vicissitudes fundamento de vida espiritual, e.a será --.... gloria de nossa ge
vocatlonibus tuendls ecclesiasticis. da existencia afóra. Convém, pois, base de todo o progresso. e aos raçã.o. 
omnl studio ac ope proyeJle.nclo. · !embrar aos paes a nobre grande- pae., de familia não se negará o d) _ Assodai;ões catllollcns 
Que, portanto, a obra das voca- za ele suas rcspons,,bilidacies f' ') _direito ele integrar a formação, A formação religio,m, como a 
ções sacerdolaes. a fundação de deve,· d" se prep+u-a rem, com to- moral. e religiosa dos filhos no I form.1 çao humana, não te:·mina 
bolsas de estudo. a centri'>;üção do O esmero, para O dcsemi.>2nno k>d'l indivisível de sua educação nos bancoa da escola. Parallela 
esporadica ou periocllca para os. da mais importante missão que humana. e .posterior á acção do mestre 
~emlnarios encontrem, nos cora- lhes confiou a Providencia. Que R0stn. ag-ora. que seja trans- se exerce a multipla influencia. 
çõcs generosos e esclarecidos dos as mães se habilitem a ser as formado ·1 h, <' •. 1 r,~,i.J:j-.rJ 1 ~a~a educativa do ambiente social 
nossos fieis. o merecido acolhi- primeiras mestras ele catecismo vez mais effic!enti,. Pa.ra es'te pai(, oq;ão de su,a.s variadas 
menta. que lhes está a reclamar a do., seus filhos. Que toda a erga-: fim. ao lado dos rep,é.seutant-Ps lnstituic;ões. Vôa--nos ·a.qui es
urgencia. da maior necessidade cs-: n!zacão da familia seja, pela pa-: do Governo, com a sua. bo,1. von- pontaneo o pen-sarnento a esta 
piritual do nosso caro Brasil _ lavra e pela acção, escola viva e: tnde sincera, e elos pi-efessore-s magnifica flor.escencia de a.sso
a formação rapida de um clcrn · cohe:·cnle de Yirtudes christãs. ! de -Catecisrrx>. de formação ciações piedosas que, em tão 
numeroso e digno da excclkncia ·:;>ue os sacramentos. vehiculos da I aprimorada e incan<;avel dedica- g-rande numero e- te.nt,a. riqueza 
de sua vocação evangelica, ele luz 1raça divina. sejam recebidos -a· çã.o, contamos ainoo. com a eo- de formas, alimentam a vida 
do mundo e sal ela terra. tPmpo e com todo o fervor da! lahoraçiío c1<1s familias. Incum- e&pi:-itual dos fieis. Entre ·ellas, 

piedade esclarecida: não se pro-
1 

be-lhes rigoroso o dever de pedi- especial ·solicitude e carinho nos 
rolJaboracão com 

O 
-i, <lf'_Pr- tele, além dos primeiros dias im-: ;·em para os filhos 8. instrucção merecem ·as que, de -preferencí.a. 

mediatos ao nascimento. o bap-: religiosa. rle acompanherem de se consagx,a.m e.o apostolado da 
docio na formacão religio-' tismo, que nos faz filhos de Deus;/ perto os seus progressos e lev,an- l juventv.de. como a:a benemeritas 

sa do })OVC' , 1_1/io Sé' omitta, por negli;:;~:1cia, a 
1

. ~arem a_ voz contra as pos~iv~s Congregações . Marian~s, á;s 

l ~onfirmação. que nos prepara pa- rnfluenc:as hostis á integridade quaes o Brasil de hoJe tau-to 
Na economia normal da Pro- i ra a 1•lctorla nas luctas christãs; d·a fé e da moral chri-stã. deve do seu rejuvenescimento 

\•idencia, o sacerdote é auxiliado ida virtude: não se retarde nem i Para os paes que. na educ·a.ção catholico. E como não lembra,r 
rm sua missão authent!ca de. mes~ !. se descuide o preparo para a pri-1 dos filhos optare~ por_ colleg!º." o extrao:·dine.rio be~eficlo que 
tre da doutrina christã. por pes- ! melra communhão. q11e leva a particular<"s. a or1entaçao esp1r1- ao nosso_ -povo tem feito as ope
soas e instituições. que desem- ! .Jesus as a·JmazinhaB que se en- tua! de taes collegios constitue rosas Ligas de Jesus, Maria e 
penham na eclucacão das novas I treabrem para a vida moral. A, problema de conscienci-a. d:J.. mais José, os generosos Vicentinos, 
gerações, tarefa de imoortancia estes desvelos pl'sitivos aliem os: grave responsabilidade. As leis 3 s legiõe,; do Apostolauo d~ 
fundamental e insubst.lt:livel. paes a mais vigilante solieitude; da Igr<>ja, sabias. e prudentes, Oração, <las Senho_:as de ?ªM· 

Quanto mais ~<"n~i,·o! s" 0 ~~•-,. em afastar dos proprios filhos 1 :?roh1bem. sem hesitação, que fi- da.de, das Pias Umoes de F1Jhias 
tua, como entre nós. a penuria qualquer perigo que lhes possa : ;hos de ca!l1olicos seje.m educa-
do clero. avulta a accão beneme.>-1 ameaçar a integridade da fé ou' <lo.8 fóM. dos colll'gios c-atholicos. 

.&U ZLSW 4WB 

de Maria, de Mães Christãs, a 
Obra da Adoração Perp;e'tua, 
que, apesar de sua, :-ecente lns
t-ltuição em nossa P:i.trla, já se 
afflrme. com tão -sazonad-0s fru
tos, as Ordens Terceira,s, as· 
:qossas Irmandades e Confra-
rias, que. na. sua. veneranda an· 
tiguide.de tanto têm contribúido 
para o esplendo~· do culto, -e 'lan
t as outras associações fervoro
sas ,e ativas na dif!usão da 
piedade -christã? Continuem to
das fieis oo espírito de sua ins-
tituiçã.o :primitiva; afervorem a 
:piedade de -seus membros: dêem
lhes -a consciencia -solida· e es
clarecld·a formação: abram-lhes 
á ca.~-ida-de generose. todas as 
possib_lUd·ades de bem fazer; 
,accéndam-'lhes a ohamma do zelo 
murtiforme e incansavel em 
conquistar corações ,pa.re. ChrLs
to. E' neste. exuberancla de vi
ço e fecundidade das assocla
ções teliglosas que a vlct.a êhris-
·til. se consolida e e.profu\'da na 
intimidade das almas e se ex-

·----- ------- ... ....; ..;,. 
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e) - Acção Catholica 

Para melhor att$nder, na:, 
difficuldades dos nossos dias, a. 
-estas 1exi1gencias fund>.a:n)crrta~~ 
de formação interior e de irra
dlaçã,o e.posto1ica, a. Igreja., 
guiada sempre pelo ~splrit~ ._;$ 
Deus, instituiu ,a Aeçàõ Catlt,,. 
llcn. Com ia grande Jnklat.iva do 
VÍgario de Chri~to. e. ~Clr man. 
dato -seu especial, torne.ram;se 
os fieis participan:tes do ané.',str,.;; 
'!Qdo hlerarc1llco da S#~t.a." :r~fcJ• 
ja. Sob a direcção dos pastos 
res, pelo -Senhor ionstttuidos pa
ra ensinar, re11:pr e sányficar o 
seu rebanho, sã.o os f-lel-s · con. 
vidados ,a. tMbàlha-r na. -~is no
bre da,s missões: 1ev~r ·aos ho
n;iens e.s investigii.v,eís riquezas 
de -Christo, ,conso~o e "is.: 
tendendo, na terrá·, o· -r.~ino de 
Deus. Por isto, <:o.mo Pio xr; 
de santa memorla, nós quere
mos á Acção Catholica. como á 
pupila dos nos·sos olhos. Não 
temos mais sincero desejo que 

pande . mare.vilho_sa.mente , em vêl-a organizada, flo·resoente e· 
fructos d·e amor de Deus e ca- 1 
1·idade frat~-rna. 1 (Conclue na 7.ª pag,) 

Palávras aos (onsresados 
Meu Irmão, 

Honra, com todo teu coração a tua ·ina:e <ro V!l'U; para melhotl 
a veneràres, offerece-llte frequentemente tuas obras de zelo, Lê 
em teu Manual, n. 0 40, 43 e 45. 

"A. SS. Virgem Maria é Padroeira. principal das Congrega
ç·ões Marianas; os Congregados devem, p,is, ter-lhe uma devo. 
ção muito particular, esforçar-se por inútar suas eximias vir~ 
tudes, cO<llocar nelia toda a. sua confiança ê an.lmair.se mutua., 
mente a ama.l-a e servil-a. eom piedade filial. 

Procurem todos, quanto lhes :fôr possiv.el, exercitar o seu 
zelo, ainda. pa,rtlcnl31'mente, na'S obras de mlseri~ -~~Í
tuaes e corpora-es e de modo particular, em attrahlr á, ~
ga(,'ão os que virem ser apt,>s para ella. Asst,m, cada -we.
gado se tornará um verdadeiro apostolo da, gloria. de DeuiJ e 
de Sua, Mãe Santl~J~. · 

'l'ratem-se ~ns 3!~'_0:u~os _CJ?m ámor iratemo e caridad~:-~1ilh
tã e peça.m mmtas vezes a Deus Nesso Senhor pelas necet1sldaiie11 
da Congr-e,r-a~o e do:& Congregades, especialme~tep~lolfellfe~" 

Pe. MABl'AN(> ; 
· .;,,-.,. ~f1:~w,•°\ ~ · · 

· 1 (Canon 1.374). Nem podia deixa-rlta :destes collaboradores, tornan- empanar-lhes a pureza dos cos- 1 _ . c ' 
do-se então preciosa e indispen- 1 tumes. Contra a acção deleteria 'e ";1' ass'.'1?t· 0

1 
mdo se resignaria 

, . . . . a m&.e esp1r1 ua e nossas alme.s save1. Solicltal-a, desenvólvel-a, j das mas companhias. das le1tu- ·tt' ·-0 d 
HONTEM: 

. . . . _ a perm1 ir que, numa 1 •a. e sem 
apr1moral-a e, em taes Gu·cums-, ras corruptoras ou das d1versoes defesa 

O 
e ig d - fl . 

t · id d 1 : . . 'd . , a p r · o e m uencias 
ane1as. necess a e mper!osa de mcon_ve1:11entes, a Provi e11c1a Oi\ dissolventes se expusesse 

O 
the-

um dever. const1~mu anJos tutelares dos fi- souro da fé e da vida christã <k 
lhos, mcapazes ainda de se pre- seus -pequeninos filhos? 

a) A FAMILI,\ caverem contra males q~e desc_o- como poderio. ella soffrer qu-~. 
nhecem em toda a sua v1rulencia. -parallelamen'le á inst-rucção pro-

Primeira entre as instituições b) - Escolas e collegios fama, não se desenvolvesse a 
que devem_ dlstingulr:se, en: a! Não cessa, com a 'edade · esc~- form:açã_o espiritual indispeasa
nobre porfia de ministrar ms-: lar, a responsabilidade das fanu- veJ· às Iuctas da idade ma.dum? 
trucção rellgtosa, é a familia. Aos 

I
lias. Se,1 primeiro dever é aqui Graças a Deus, para e.tten'.'!P.r 1 

paes delega. de '1?ª~eira pa.rti- ª. preferenci~ da escola que con- ás exigencias de um<1. boa formo.- j 
cular, a Igreja a· m1ssao sobre to- firme, contmue e desenvolva a ção catholica já são act.ual,u"nte 
das honrosa e delicada de enca- orientação espiritual do lar. A em numero ·avultado o3 ,·o!le,rios 
minhar os fllhos. nos seus pri- situação do Brasil de hoje. mercê j dirigidos po,· benemeri~a. ~~n
mei.ros passos, para Deus. A inti- , de Deus, não é, neste ponto, a gregações religiosas. Fazemos 
midade dos affectos puros e con- i mesma de alguns annos atraz. votos porque mais e :nais se 
tinuldade da influencia educado-! Nos estabelecimentos officiaes de multipliquem os collegios catho
ra, a profundidade das imprés- 1 ensino prima.rio e secu11dario, a licos, e, de dia para dia, pelo 
:sões Infantis transformam natu- jl instrucção religiosa foi concluida numero suffic!entc de aulas_ pela 
~~_i;_te o la~ cbràtão em san- _como _materia do curso_~r(llnarl~~~~ncia ___ do!_!>ro~easore_u .. 

H 
SOMENTE SOB A FORMA LIQUIDA 

OJE .. -
.TAMRRM SOR A FORMA DE DRAGEAS 

E 
SEMPRE: 

ACHOLAN 
O Remcdio · que Cura as Molestias do Fígado 

...,,; 1 .... Li_ ... 0 li 1 U 

\ 
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Fabricantes: 

! Durante os cinco primelroo se-1 uso de rezar o Credo foi introdu- , 
culos da Igreja, quando, após a zido pelos fjp..~ do seculo vm, em.:; 
despedida, só os fieis permane- s!gnal de protesto contra a here- · 
clam no templo, é que começava 
a Missa propriamente dita, com 
a Oblação. 

,<\té essa época não se rezava o 
Credo na Missa, por parecer inu
til. Foi pelo anno 510 que, co
ineçando a se espaàhar muitos 
erros contra o ~ptrito Santo, Ti
motheo, bispo d.e Çonstantinopla, 
à.,et,eminou que se fwesse um pro
iiesto solemne com a recitação pu
blica do symbolo dos Apostolas. 

~mente no seculo VI começou 
a se cantar o Credo na Missa dos 
fiels, nas igrejas do Oriente. No 
fJm desse mesmo seculo a Hespa

sia de Fe'lix d'Urgel, que não ad- · 
mittia em Christo senão uma. : 
filiação adoptiva. 

Em 1014 aento vnI felil cantar 
o Credo em Roma, em atten.ção a/ ,; 
um pedido do Imperador Henr,l,.. · 
ql)J) da Allemanha. Só mais tar- :i 
de é que se lntróduziu o Credo 
em Roma por estar ella isenta. 
de heresia. Desde então,' este uso· 
se tornou universal, sendo o sym
bolo dos Apostolas usado logo de- i 
pois do Evangelho ou da préga .. : 
ção. Esta foi a regra que preva
leceu no rito romano. 

• • • Carvalho · a . Barbosa ~ imitou os Gregos nesse cos- o Credo é a expressão, o for- , 
tmne. Estes cantavam o Credo mulario que contém os principaes 

-11/Tltes do Prefacio, isto é, imme- artigos de n08Sa fé. 

-· 

LATI'OIN.IOS 
cllatamente antes do sacri.ficlo. Embora. quanto ao fundo s6 · 

!
Na Hespanha, elle era- recitado exista um sYmbolo, elles são quâ• 
antes do Pat:.er. '.Por deliberação tro quanto á forma: o SYJllbolo 
do 8.0 Concilio de Toledo, 589, é dos Aposf.olos, o de Nicéa (325), 
que se começou a cantar ·o Credo o de Constantinopla (381), o de RUA ~AB~_ •528-· ..... SM> l'~l'JLO 

ffiONJ?#.• ~~JU 
T, na Missa. . _-_ ' ' . Santo Athanasio, em usó na Li-

. . Na ,Frainç!),· e -na, .Allema-nha o turgla desde o seculo DL 

_ =.,.::::::::::::~::::::::::::!::::::=:::::::::::::~::::~~~~~~~~~~~~~~~=~~~==:==-·· -O symbolo dos Apostolas; -q1,1e é -e o mais antigo, pois data da fun-
dação da Igreja, é tambem cha, 

'A Exposição: que creou o fübj 
8 demo e vantajoso systema de 
1 ~endas pelo Crediario, põe ao seu 
'alcance, no variado e moderno sorti
mento de que dispõe, qualquer obje-
cto que deseje adquirir para a sua 
familia, seu lar ou seu proprio uso. 

:'Lembre-se de que o -seu nome vale 
dinheiro! Faça o que já estão fa. 
zendo mais_ de 50.000 crediaristas 
aàtisfeitos. Inscreva-se no Crediario 
da A Exposição e aproveite a op- . 

, portunidade para comprar' tud~'- é,
- ,!lUC precisa. .._, -

..... .... 

CRED IA Rio 

:4 EXPOSICÃO'} 

.; 

mado Symbolo Romano. Faz par~ 
te do Breviario, tres vezes ao dia 
os padres o rezam no Offtclo Di
vino. E' ainda rezado ·na cerimo
nia da , ordenação . sacerdotal, e é 
elle que rios ensinam quando estu-
damos catecismo. 1 

O symbolo de santo Athanasio 
se recitava antigamente todos os 
dias no Officio de Prima. Hoje, 
elle só é rezado em alguns do
mingos, á mesma hora. E' cha
mado de Santo Athanasio, não 
que seja ene o seu autor, mas por 
ter elle sido o mais ardoroso de
fensor_ da fé contra as heresias 
refutadas nesse symbolo . 

/ 

muito 
mais fortee _ 
mais pratico! 

s. s A/ e a s. a ~~~ ~,~ p r ·a t t 
RUA JOSE' Bo.NlFACIO, ~2i, 

SA.O PAULO 

O symbolo ou o Credo caJ1tado 
na Missa é uma fusão dos sym-,· 
bolos de _ Niceia e c_ons_ tanUnopola. 
Elle é.·mais co'mpleto, -mais expli
cado qüé o dos Apostolos, pois 1 
foi composto pa.ra refutar as he- - · a;;if 
resia.!l que sugiram na Igreja. dos papas desde siii Pecirb â.J 

l;)q'rante os cinco primeiros se- Uma interessante Pio XII. 
cuíos não se cantava o êi-edo na ., Apezar de ser• distribuido <lE' 
Missa, pois elle não era mais que pul:J/ICSÇã@ casa em casa, se o leitor se inte• 
uma profissão de fé para os que ressar pela pubiicação, poderá pe,. 
iam receber o baptlsmo. Não tem Acaba de ser publicado O novo dll-a ao Departamento de 'Pi.tbú .. 
nenhuma relação especial com a cidade d.e J. O. Eno (Brasil) Ltda, 
Eucharlstla e a Missa, pois não almanach da "Emulsão de Scott" á rua General Bruce, 52, no Rt(i 
se refere a el!es nenhum de seus para 1939 e 1940, que está sendo de Janeiro, que receberá 1mme• 
artigos. distribuído em todo _o palz. diatament.e a ultima publtcação 

O Credo é um compendio da Entre as suas ma.terias acha-se pelo correio. 
doutrina christã. Chama-se tam- a referente aos papas, onde ha Além desse assumpto interes• 
bem symbolo dos Apostolos, por- sante, o almanach da Emulsão· 
que delles é que veiu até nós. um relato resumido da historia de Scott traz um calendar!o per-

Nos tres primeiros seculos só , do Papado, publicando-se a lista petuo, etc .••• 
havia um Credo que os fieis todos / 111n111m111111r,11111111111rn11111111tt11m11111m111n111111111111c11111111111rnJ111H111111cJ11111111111m1111111m1cnuum111v• 
aprendiam de cór. Não o escre- § • • 
viam para que e11e não fosse co- g Gazohna - Oleo - Lavagens - Lubrif1ca-
nhecido pelos pagãos. § ções - Vulcanização de camaras, etc . 

SO' NOS POSTOS DE SERVIÇO 

~ta. fHEREZINHA e L I M E I R· A 

Os autores modernos não con- lã 
cardam quanto ao tempo em que 

1

9 
se começou a rezar o Credo na ª 
Missa. E' certo porem, que quan- ~
do este uso se introduziu na Igre- is 
ja Romana, era só para certos dias ~ R. Dr. Trajano, 335 R. 7 de Setembro 
de festas, tanto assim que o Sym- §- g 1 
bolo ficou sendo um índice, um § Passando por Limeira, dêm os snrs. automobi- _ :j i 
signal de maior solemnidade- ili li~tas preferencia aos pioneiros dos postos de 5 

~ abastecimento e reparos, estabelecidos no in- §' 

ALUGA-sE -;,::.--:: i S'i L v A & e I A :1--
illspõe de um opttmo quarto de I Os postos SANTA THEREZINHA E LI< ; : 
frente para rapazes do commcr-1- MEIRA são os que melhor servem. - 1--
cio. - Ver e tratar á Rua Mar- · p d" . - reços mo 1eos 
t,m Franctsoo, 298. - PrP,ço I _ · 

mod '"º· 1.i'ilim11nmtim11m1mmm11111111o~mn1111m11111111mtJIHJJIIIIIIICHIIIIUIIIICUllUIHlll0!1ll111IIIUDIIIIIIIIIIIIDIP 

ADVOGADOS 
..__ Dr. Vicente Melillo 
~~ da Sé N.0 1 -- 1.0 andar 

Indicador Prot~~ 
o 

1 
DR. V'te'ENTE DE OLIVEIRA 

liAmos-
na Qlinica Ob$tet:lca da Fa
ctildade j_ Clinica M'.edlóâ -
Hy,ene Pre-Natal - Yàrtos 
- Molestias de Senhont.!I ..:. 
Coni1,: Rua Xavier de Tole• 
do, ,:6 .. A. 3.0 a-. - Dás U ú 
15 hp~ -:- Res,: Avemda 

AN DR.:, D g Pelo curoo de doutorado da Fa-
8aia il DB, CARLOS JlfORAES Dl!l l DB, CARI,INO DE CASTRO 

Dlt, PA~OO~BBTZSOBN Rua Benjamin Constant, 23 - culdade de Pharm. e Odont. de 
4. 0 andar - sala 38_ - Phone 2-1986 l 8 ; Paulo - Cirurgião Dentista R. da ~uítanda, 139 - 2.0 -anaar s PAUL<, diplomado em 1914 - Ex-den-

Phone 2.6769 S. PAULO - , tista do Lyceu Coração de Jesus. 

Dr. PUnio Corrêa de 
- Oliveira 
~ Qulntmo . Bocayuva N.0 H ª·º - Sa1a 323 ~ Tel. 2-'1276. 

Dr. Milton de So~ 
- Meirellés 

Rua Qulntino Bocayuva N.0 s• '·º - 8aia 319 - Tel. 2-0035. 

Especialidades: Pivots, Coroas, 

ENHEIROS Pontes, Dentaduras anatomicas ENG e sem abobada palatina. - Con-

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, 
residencias conectivas. 

Rua. Libero Badaró N.0 4l41 
SÃO PAULO 

DENTISTAS 

sultas: Das 8 ás 12 e das 14 âs 
19 horas - Cons. Rua Direita, 
64, 2.0 andar, si 7-7 A. Res.: Al. 
Barão -de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
ClrUrglão-Dentlsta 

Raios X - Dia.thennia - Clinica 
Dentaria em Geral, 

Rua Frederico Abranches n. 467 
(provisoriamente) 
Telephone, 5-5476_ 

1 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

M E o I e o s D»._ ~ENATO L. MORAES 
------------- Molestia,s das crian_Ç$s 

CLINICA GERAL 

CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Rea!dencla: Largo S. .Paulo, 8 

Telepbone: 2-2622 
Com.: R. QUintino Bocayuva, 36 

Das 3 ás 5 horas. 

Cons,: R. Libero Ba'dar6, 488 
Das 2 as 4 horas 

B,es.: Rua Tama.ndaré n.0 !!:7-7 
Phone 7-3128 - S. PAU:t:b 

GYNECOLO~IA 
,( 

Dr. Barbosa de 8arros 
Cirurgia, molestlas de senhoi:,as, 
Cons.: Ru.i. Sen. Feijó, 205 - µ. 0 

Predio Itaquerê - Pbone 2-21,1 
MOLESTIAS DO APPARELHO Reaid.: Rua Alfredo Ell1s N.º 301 

DIGESTIVO Phone 7-1268 
Cons.: das 10-11 e das 14 ás 11. 

DR, MARCOS ; VJlllICIO 
MOREIRA 

Babbadoa, to-11. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
~ Benjam!n Constant N.0 23 

6.º andar - Sala 38 
Phone! 2-1988 JOAQUIM SERRA Molestias do App. Digestivo e 

;°R· VICENTE BALZANO ano-rectaes. Hemorrholdes,- fis- LEGIQNARIQ 
DR, FRANCISCO P. REIMÃO Cirurgião-Dentista. Ra10s X _ Cirurgia - Diathermia 

, '_:~ii,_ 00, - Tel~ '1-04')1 

··oPATHIA' 
• :Q,lt. ~~ZENDE FILHO.

Ex-As11l stiln'te .d.o Dr. Mnrtinh111 
Nob:r~ 

Co:q,11.: ].tua Senador Feijó. 1105 
2. andar - Phone 2-0839 

D~ 15 ás 18 horas 
Resid,: Rua Castro Alves, 597 / 

;J>hone 7-8167 

. PROFESSORES 

-- HELLMEISTEB Especialista em Dentaduras - Vitalidade Pulpar l suras, etc. - R. Xavier Toledo, 
e. São Ben_ to, 224 • 1.0 and __ _ ar -J R. Manoel Dutra, 105 - Phone, Rua da Liberda.de, 512 - Sobr. 98. 4.0 andar - Res. 5-3332. 
Â~~~.s. F.\~ --.. ~;.-9- Paulo_ ',1::9le~~-~-l34.6 :::- S.!' ~ULO _ _ .s. t~.Y~9 .. J, 

E' DEVER DE TODOS 

-~~~~ Q !!HLQ 1 

PROF. JOAO TR~O MOLINA 
pela Unlverrldade de S.. Pauto. 
Aulas particulares de: Mathema
tica, Physica-Cm.nica, H. Natu
ral, Musica e demais meterias do 
--- Curso Gymnasial. -
AVENIDA RANGEL PESTANA 
-~ 257-Pho~Hl.__~lg,0, 

/ 



Slõ Pattto, 23 de ;Julho de 1939 L-"'GTôNA'RTO -··-
1 E V A N § E L H_ O 

Em oommemoração do 28.º anniversario de sua f~ndação 1 

AS RI-QUEZ-AS, 

AC Paralso ,.. ~ ' . -· . . , 

OJ!F'ERFJCE O SEtr·'G:RANDE S.TOOII n~---tlALi)A.Dt)s 

S~Q,RAS '.S :PBI~C~S1 4, . P:B~QS. e . .QWff BAZ-QAVEI~. 

- ' p J1l!l!P. Casa,) .···· ara1so 
,\ Rainna itos Q\Jçi:ttlõs Jla Cldade 

RUA. VERGUEmo N.º ª~ e 221,' 

SA() l:l:AULO 

.ACÇÃO CATH:OLICA 
4 

\Jm importante commun1caao ·,aa 
Commissão Cardinalicia que dirige 

·a. Acção;} Cathollca Italiana 
'r Como é gera.Imente conhecido, 1 membros da Acção Catho!ica pa- go insiste vivamente sobre a d!s
ô saudoso Pontifice Pio XI re- ra que "se ponham á dtsposlçoo cipl!na que a Acção Catholica 
l!!ervou-se a si proprio a direcção da Autoridade Eccleslastioa, para deve tributar á Autoridade Eccle
bnmediata. da Acção catholica, na a düfusão e acção efficaz dos siastica. O artigo cita especla:1-
ltalla tendo como auxiliar S. E. principios cátholicos na vida." mente a phrase de Pio XI, segun-
0 ca;deal J, pizzardo. Assim, o Contém, tamlíem, o communicado, do a qual "a Acção Cath,olica não 
~rande Papa assignalava, de mo- a reaffirmação do principio tão tem ,funcções directoras de cara
do todo particular, o maximo in-' dramaticamente relembrado por cter theorico, mas apenas execu
fieresse com que acompanhava o ! Pio XI em clrcumstancias oritl- tivas na ordem pratica". 

"Sob e. ifflll.gem de 
u.m -eoo,nomo, q u • 
ch&1l'UI. htfiel, o Dl• 

wno He&tre ~ rrus 
vêr o ~do que 
'9Yemos t~r em a.s
S&gl.Wa>rmos uma. bôa 
morte, e oomo o 
me?hor meio de a. 

e~r é e. p»a.tl
ee. (ta;s obms de mi• 

Mriaord:Ja. O.no eco
n()!Jl(), diz elte. ao 

serviço de um rieo 

Pl'O!>rietarlo. vendo 
que ia ser 4trlsped'l,do, 

paz' causa de sua má. 

IWmiuiatr;a.ção, l'ecor, 

re e um ~en~ 
Lnj1.1$1:o, -porêm h«bll; 
atil!n de oonv.ertw o:e 
deYedOl'es de e ,e u 
amo em a.migioe que. 

~ =ento oppor
tuno, o ·recebam en'I 
sua. ea-aa. As.sim o 
pecClâdor deve .-em-

Pitavo lJomJngo depois de Pertt~ostes 

·São Lucas, XVI, l•t 

Na;quelle tempo, diswe leaus aos seus disclpulos 
esta para.bo~: Havia um homem rico que tinha 
um econo'tno, que lhe foi dennnof~o como di58fpa
dór de sens bens. - Mand-ou chaDlaJ.-o e lhe di!ISe: 
- Que é isto que oni;o de ti? Presta.Jme C01ltw de 
tua. admlnlstr•o, porque, de ora. em deante, :qão 
podenl-8 mais adttlilllstrar os meuJt bens. - Enffio 
dfsse o eeonomo éMllsfgo meemo~ - Que lll!i: de 
fa-zer, pllf.s que o meu Senhor me th:!- à ~nis·· 
tragão de aeus bensf l'fão poaso tn,blibiar cavando 
a terra, e tenho ve111ronha de mendtgàr.. Mas, já 
sei o q~ devo fazer para que, qua,ndo ~e tintrbtrt 
a a.dmtnist~o, ~ncontre quem :qie receba, em süa. 
casa. - ANhn pois. tendo eh~ a ca4a Uµlj &>~ 
deve40'l'es fe seu ainQ, 4Us9e . ao primeiro-: fíianti'f 
fleves ao meu senbk! - Çent bMris de. o'feô, res
pondeu eUe. E o ~nomo _ lhe disse: - ~a, a' 
~ .. ebrig84;Ao, ~eaia.,te dépr~a, e escreve o'ld&; ~ 
clncoen~. - Dblfl!' am4a ao 11eg1W,!1~: -- E tQ, 
q~to deWNn' - e~ lMilldáiJ <le Utjb, respondeu 
IÚ!é. - Tonl- V ~ l~!I e esereve ont• tle 
Gftenta. - E ·ó í"lemiôr lom,o~ ~ eci~Oàto in.det por 
ter apdo p:n'i.d611~~te, joia oi, :filhos do seeulo 
~ ~e JJ1'UdenW. • sius n~os, 40 q~ os 
ftll\oll da lu.z. ..... E eu ~ dlgt\: .- J.'ltlibnrae -ad. 
qufrtr àlQ!ps CJOm ~ riq'ilezas da iniquidade, a:fim 
de que, qbÂ!ldo vle:rctés a precisar;-vos recebam noii 
hl ,berna.culos etemos. li' -- -

Deus, não ~MIQ 11· 

permis·sã.o, mas a.in,. 

d4i. uma ordem fo,;,. 

rnml de dlfftri,buW,J 
oo-m la.rgu,eza e Iibe

re.Hdfl>de, os bens •CO'Z'• 
,poraes e espiritl!e,~ 

que llllle nas confiou, 
Q\'111: o Divino M«ilhla 

!aze-r-.i1os ~-
der, d& Sa'Dto Aps. 

tinho, que m 1a.qu$.l~ 

máltt servo fói elogia.. 
d.o P01' :sa;bez, acau• 
ite-la.r o.s seus !nte. .. 
íressea, 1Com me;ie ~ 
zã,o ~remos ill 6 ~ 
e.g,r&dft'Veie: a, ~ 

si, collior.n:ian&>-~ 
com a lei dlvin&.i 
;pratica;r-mos a,s ~ 

de ~icor<Ua, ~ 
que:es, sem esclu.111 
as outras, bem co-

. ,mo. a. peniteacla. e a; 

oração aqui salientia; 

' , \'. ·':- o Salvador - a ee.' 
pregi;t,T todos ó-s meios ipara ser recebido, <lepo!s

da morte. nos ta.ber.naeulos eternos. Tal o ,sen..; 
tido da:pa.ra.bolra," 

l!nOla.. Ôbten(:a. esmola naturalmente e. lnter
lCéS-l!ãó do P?~ri e humilde em favor <le quem_, 
·lfia.z, e esta -4r.a·ção move o Coração de D~us. · 

• • • r 

''A a~tucla do mau .servo ~anUesta--se nas 
iprecauções que !toma,. ,p,e11doa<nd6 _ ·e. Wl\9 mais do 

que ia. outros, para que não seja descobel.'t.a à 

;sua fwn1de. Alêm dil!tllo, elle conhecl,e. talvez as 
disposições de cada um, ·e proc»de com toda a 
(Prudencia. - O Senhor louvou' não a. injustiça 
do seu econo.mo, - :ina;s a. •suia jprudencia, habili· 
dade e. espirito de ipreviden-cro.." 

mmquanto o economo inã.o tinha o direito de 

dispor dos bens à seu amo, -nós recebem.os de 

''a moralidade da ,pe.rabola se :resume nesce.s 
(Palavras: "Os ;filhos do seculo (os mund·al). ·,.,) 
são mais prudentes -em seus negocios do que os 
:fjlhos da luz (o hoinem esclarecido :pel<a,s luzes 
da fé). Emquanto e.quelles tre.balha.m e se eii

forçam. e suam, e :nio medem .diffiouldades pa
xa. •.satisfla.zer -suas paixões, -estes a.dor-mecem Im
,prudentemente ,sem nada. fazer ,paro, Deus e pa
ra o ceu (~_m. Duarte, Ooncordancia.).'' · ·, desenvolvimento da Acção catho- J cas, principio este segundo o qual l1oa, por eMe proprio quali!icada a Acção Cathollca, dados os seusi ===========-================================oe:;;=:::::::::======== 

!;:omo " a pupila de seus olhos". fins religiosos; s.Q pode ser alt~-
Ascendendo ao Throno de São mente beneflca ~ª:ª a Patria, 

Pedro O cardeal Eugenio Pacelll, pelo que_ a Com~mssao espera que 
\retificou este a necessidade de se as autoridades civis não lhe criem 

Critica Cinematographica da A.- J. e. 
--~----.., entregar inteiramente ao estudo -embaraços. 

cie prementissimos problemas do Finalmente, determina a exe• 
· cução de um plano pará verão titomento, pelo que não continuou 

a exercer, como Pio XI, a direc- e outomno, plano este para cuja 
~ imtnEldiata da Acção catho- execução "todos deverão prestar 
uca,' delega.ndo~a a uma commis- sua cooperação na situação que' 

FOOT-BALL EM FAMILIA: 1 Orlentaçífo moral dos espet:taculôs Dois nobres,. que apezar de ~s.; 
suirem quatro . milhões em seu 

(da Sonofllms, com Jay- UPORTER NUMERO l ção aos ,sentendados, ao 1Sahi- nome, -em.prega.m-.se para. 111ã.o 
me Oosta e Dlrclnha Ba.- .. rem da. Pen:!ten-cl.a.rila.. Dia.logos, g,astar o ·dinhelró que O;heti foi 

$ão de tres Cardeaes, Isto é, o actualmente- occupam". 
ptúita). S (,Da; ],>Mamount, com &Cenas e ,ambientes, são, p.'.:r entregue :pelo 'tl'zar. .A.lgume,s 

Darry Barnes). vezes .. inconvenientes, 0 que im- passagens ;peccatn 4>or indl-scl.'8-
J>atriarcha de Veneza e os Arce- O top!co final é o ~q_u_e_se--re-- Es'te filme brasileiro g!Ta. em 
bispo de Palermo e de Genm'a. fere á reforma da Acção Catho- torno das peripec!as de um :i-0 -

: l!ca Diz etle. "A commissão re- i gado1· de futebol. cujo 1:iae era 
Ao mesmo tempo, S. E. ° Car- , , · · . ! Inimigo desse esporte e que por 

.. eal J pizzardo foi transferido . sei và-se a faculdade de del!berar , . f!lh T 
u · i !to , isso ,·ompel'a. com o o. er-
.i;>ara um cargo da mais alta im- i ª :espe das reformas que se I mi.na a. contento. -com a "adhe-
portancia, isto é, foi collocado , ve~iflcarem opportunas na ~struc- são" do pe.e ao .futebol. Algu=s 
por Pio XII na direcção da Con-1 tma e nos estatutos da Acçao Ca- Ugeixas lncorrecções_ não che
gregação dos Estudos e das Uni- th01ica Italiana, .de modo ª pro. ga,m a :prejudicar, e por isto .pó-
\'ersidades, _ 1 porc!onar os m~is coplo~os fruc- de o fHme ·ser a,ss!atldo ;por to-
- ta... .. -•- te i tos para a acçao do la1cato ca- oQs. Cotação: AcceitM·el. 

Segunao cons ~va, ge, =me_n , 1 tholico. collaborando sob a direc-
lt nova Commissao Cardinalicla, ção dos Bl.spos, para o apostolado 
$ob a inspiração de S. S. 0 Papa destes. Taes modificações, que 
Pio XII, baixaria breveme?te no- não attingirão a substancia da 
vas directr~s referentes ª Acção Acção Catholica, serão, como sem
Catholica,. dll'ectrizes estas que pre, acolhidas éom exemplar do
ise tnanteriam, evidentement:e, em cilidade por todas as pessoas nella 
estrictti, continuidade com as do inscriptas" 
grande Papa Pio XI, mas que • • 
cont:eriam a explicação de mui- Como se. ve, est:e topico contêm 
tos pr!nclpios de Acção Catholica uma definição da Acção CathoH
que Pio XI não teve tempo de ca: "_A collaboração _do laicato 
extender até suas ultimas conse- cathollco, sob, a direcçao dos Bls-
quencias. pos, no apostolado destes". 

Confirmando taes versões, o Di~, depois. 0 "Osservato~e 1:º-
"' 0sservatore Romano" publicou, m~no publicou, em. _prunetta 
em Maio P. P. um communicado I mabol,i udm artigo . qtaue" vOrrAss1a 1ª teser 

ffi ! 1 d e issã C din 1
. pu ca o na revis . s n-

o c a a omm o ar a 1- t 1 1 ti " ~ · ia A ão e th 11 E e Ecc es as co , orgao dos Assis-
e para a oç a O ca. sse tentes Eccleslasticos da Acção Ca-
communi~do, depois de e~ernar tholica. Este 'artigo contém um 
o agra.decimento dos Emmentes caloroso e filial commentario do 
Carde_aes pela confiança nell~s communicado da Conunlssão Car
depos1tada pelo Santo Padre Pio dinalicia, sobre a definição acima, 
XII, co~tém uma ardente recom- e mostrando que as eventuaes re
mendaçao aos Pastores de almas formas se farão dentro do es i-
para que, de conformidade com . · . P 
a Encyclica "Ubi Arcano", con- rito das immortll.es d1rectrizes de 
siderem a Acção Catholica como Pio XI· Ao mesmo tempo, o arti
uma. de suas principaes obriga-

~~;icit p:: :u:rc~1~ª e~~i~ !'* Dr. *i)u;;;j" l;;~d~ .... .,.l 
do apostolado hlerarchico da Ooutlst.111 
Igreja". R. Sen. P. Egydio, .15 - B, 

Em seguida, o communicado IUS~~~~eª2~~3raraa i 
contém pallavras de estimulo aos 1 

••••%• 

GRANDE AVENTURA 

(Da Alllança, com Ma.ria 
Andergast e Albrecht 
Schoenhals). 

E' .um fi1me romantíco, ·de fun
do ;policial. 08 investigado-:es 
consegu&m, no final, deooobrh· 
os autores de dois crimes, rehta
bil!ta,ndo assim o indigitado cul
pado. Devido a algumas ,scenas, 
e .pela propria natureza. do ia.s
sumpto, o filme aó pode .s&r vf.s
to por adultos. Cotação; Accein 
ta.vel para adultos, 

MEIA NOITE 

'(Da Paramount, com 
Cla.udette Colbert e Don 
Ameche). 

Uma jovem amerioo.na aventu
ra-se em Pa'l"is. Vê-se na alta 
soci-ediad'~, rpossuido.ra de um tt
tu'lo e olt~a de diff.iculdades. Es
ta é a pe'ifi:cu-la em a,p.r-eço. Uma 
comedia com bastante -espi::-ito. 
Ha, entretanto, algumas scenas, 
e -me-!!MO a~·ut1:s .pequenos pon
tos, dentro do proprio assumpto, 
q.ue nos faz f.ese.conselhar aos 
menores. mót>rriente no que diz 
i•espeitç, a. uma Infidelidade con
jugal de uma das protagoni,stas. 
Cotação: Accelta.vel para adultos. 

Filme de goo:iero policial onde 
é ,narrada a histo.rla. :t\lOV~men.
oo.da de um 4'e'p0Tter. l?·elo a.s
assumpto e por innumerai; scenas 
õe assa,.ssiillll.tOS, ba.n<ÍiU:&mo .so
mo~ -de parecer desfàvoravel 
quanto ao mesmo. Seria. urna pel
l!cula. apenas acceitlavel para 
adultos de criterlo to1-1ma-do e já 
ambienta.doa ao cipema. Cota
ç,ã.o; Reflti'lcto. 

LE61A.O DO ARIZONA 

(Da R.K.O., com Geor.ge 
O'Brfen>. 

pede -nossa. total a.pprovação â' ção. Ha uma, conducta reprova
pell!cula. Conslderaindo. entre. ,,el de um ~r.sona.gem. Por isto 
tanto, a correeçl!.o da. these al- não :pode aer visto ipor ~ 
ludid<a e da actuação de alguns e adoleaoentes. Cótação: A~ei• 
pt,r.sonagens, ibero como a repa- tavel para adultos. 
~ção fLl'lal que o filme a.p::e- OUTROS FILMES EM 
senta, diremos que "Prl>são de 
Mu·lheres" ~e .ser visto por EX;BIBIÇA()f 
peesôas de sólida formação mo- O DUPLO APURO DE PEN. 
và-1, _a.s qua,es .saberão ,s~ ii)ôr ia. ROi> - Accedtavel ,pela "Legião 
s9.,lvo d.a ,mã !influencia <los 't.re- da Dece.i:iela". 
cl)os &esapprovaveis. Cotação; l!l$OOLÀ · DRAMATl'CA _ 
Benl'icto. Restrlcto ;pelo "El Pueblo" • 

l'E.RFUM-E DELATOR 

'(Da, Param~unt, com Pa
trlcla MorrÍson e Carrol 
Xaish). 

FILMES QUE SERAO APRE• 
CIADOS NA PROXIMA, ; 

SltHANA 

Filme ç'lo Oeste amêrie9'p.o, 
Ql)Ostrando ~ Jucta. da lei contra 
il!Jil or.ge.nisàções ,dps baindidos. E!\'11e filme é todo baseado ne. 
LuctAs. assa.ssinli:tos, :roubos, 4esgraca, ei,palhada ;pe1a. ambi
impedem que o filme possa· 'ser · ção deeme<llda de uma jovem. 
visto por menores. Cotação: Ao- -Devido ao <ambiente Tel-nante ne. 
ceitavel para adultos. maior parte do filme, e, dos maus' 

A ''IDA :»E IRENE ~ VEBJ 
NO CASTLE - Acoei~ pa.ra 
adultos pela. "A UniãO'', d-0- Rio. 

VICTIMiM;; DO '.l'EJt,.lU)R ~: 
Aecmta,vel -p~ra adultb11 1pel.!\ 
''Legião" e ••(1. Oatholique1\, · 

.NOITES DE S. P.E~ER!J"' 
8:U}JIGO - Bestiicto !P8la. "A:. 
Untãt>" ,e "El :Pu.eb10•• 1 

~A:INHA l)AS MIDÍNE~~S' -
PBISÃO DE MULHERES 

(Da 
com 

Equitabl~ filmes, 
Vlviane Romance) 

exemplos nelle contidos. achamos 
que só ;pode ser visto por ,pes
soas de ,crite1•io fórmado e. ipQ:q,;. 
co impressionav,ei,s. Cotaçll.o; · 
Restricto. 

TOVARITOH 

Accillta:vel pà.ra, adultos ~la ".A)_ 
UniÂ<>'', do Rio. 

A_LLl,A!lf()A ~E A1;0 ..... u
ceita'Yél ,p·ela "I;egttf.ó de, Í>G( M-ostra este filme o .erro qu.e 

constitue a. promiscuidade de 
oertas ,prisões on<\e oa condem
nados por l)eqaena falte, levam 
vida commum oo;m 4apra.vados 
cr~m.mosos, bem (X)fflO a neees
sid9.de que ha. de uma. oriimttl. .. 

'(Filme francez, com Ire- ee.ncla". 
ne lle Zilahv e André Le
;faur). 

·J( 'historia dos exua.aos rusgos,. 
vivendo na pobreza, em Paris. 

Colleglo Stafford - Secção masculina 
ALAMEDA CLEVELAND, 463-S. PAULO-Telephone, 5-3355 

Jardim da Infancia-Curso Primario -Admissão ao Gymna
sio e Cominercio - Externato - semi-Internato - Internato 

- Matriculas em qualquer época do anno. 

Externato MftRQUtS Df RO 1 
Para ambos os sexes 

Internato Fami-lia.r - Semi
Intem.ato - Externe.to -
Ou:rso Pré-Primario - Pd
mario anexo - Comercial 
- Datilografia e Taqul-

g:fa.-fia. 
Diretor, li, Blackman 

B.. Bento FreitM, 250 
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+ FRANCISCO CASALE ' = 

l ,; a 
_

1

+ Premiada na primeira feira de amostr~ lp=_ . 
Com diploma e medalha de ouro + 1 

• 1. i 
Encarrega-se na confecção de fogos de .artificio· f i 
e todos os artigos concernente ª arte pyroteehnica 1 ; 

C.A THO.LICOS 
Comprem exclusivamente: LEITE ESTRELLA e MANTEIGA GUARÁ 
.da E.91prez;a ~acti_cjnjq_s de Gua_ratinguetá. 

·PE.ÇAM :PELl)S TELEFONES:J 
1 

Em São Paulo:· 2-9946 e 7-3399 
Em Santos: 351~ · f RUA BU"I'ANTAN N.º 141 SÃO PA{JLO f 1 
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E será assim atendidos imediatam,ente em seu 'domicilio. 



.,ao Yauro, 23 de Julho de 1980 ,"ij-.__ T."":,~Tn~_4n1n 
.;·::::· ====-======-================.:====,-,--;:::::============~========= 
füs;:ecução do 

sobre. 
··~. 

-~:::,es, 

-~~a ipl'Oi'OS:a us man-

H:++-W 

Em Viagem 

Esteve nesta Capital, em 
transito p>a'l'a ·Curftyba, viajan
do por estrada de rodagem, o 
ljl'. Manoel Rioo.s, Interventor 
federal no Paraná, que l'ea,ssu. 
miu o ,seu cargo, depois de. uma 
permanencia de ·a.lgumas 'sema
nas ,no Rio de Janeiro •. 

e O sr. Interventor Fed>era.l 
no Estado esteve em Piquete, 
em visita á fabrica de _polvora 
do Exercito, •em companhia do 
sr. presidente da Re,publica, ten
do regressado dia 18 a esta Ca
pital, 

B 
se existente na Venezuela pe,a presença a <1.• :Kxposição :N"a
importação de productos brasi- cional de Animaes, que tem si
leircs, principalmente o f~, i,ic, do muito conco:rida. 
preto. 

• o Banco do Brasil di,cri-
buiu >.(lfü, nota informando que 
os decretos de "emprestimos pa
ra desafogo d·á lavoura" <>stão 
em plena execução, estantl,:, as 
agencia:s autori~adas a inicia-:- os 
empresti'mos em letras hypote
ca.ri•a.s .paro. .pagamento das rli
vldas contrahldà.s até· Dezembro 
de 1937. 

2 ACC!)Jl<;:-iTES . nuam a se succeder regu. 
Conti-

larmente os accidentes coin as 
littorinas it,3.Jianas importadas 
pela Central do Brasil, impos
sibilitando o seu trafego regu-
la.r. 

3. ,v ACO - Verificou-se um 
desastre com um Waco do 

7 Noticias 

,I do Mündo 

= 
1 semana, de tecer commentarlos os 

mais ironicos e violentos a respei
to da. demonstração de poderio 
militar realizada pela França e 
pela Inglaterra, por occasiiio d;i. 
enorme parada de 14 de Julho, 
bem como, da revoada dos aviões 
de bombardeios britannicos sobre 
o territorio francez. 

Um dos titulas ganafaes que 
appareceram nos orgãos da im
prensa de Berlim foi o seguinte: 
"Será que as forças aéreas ing'le
zas querem medir forças com a 
a viação allemã? " 

11. - i!ESTIQAÇÕES ~ Con• 
·.~am no ·êbile as fnve11ti• 

gações, fllllO 81'., Astroza, pl'OéU• 
r'lldor "ad hoe", para aputáí: à 
responsabilidade das pessoâ.s que 
estariam implicadas na recentE 
conspiração. 

2 - REPO'BLICANOS - o sr, 
• Negrin e· ó sr. Prleto, li-

deres republicanos hespanhóes, 
chegaram, com surpresa geral, 
em Paris, pois era1n esperados 
para n:iais tarde. Esses senhores 
deverão, brevemente, trocar im
pressões com as autoridádés 
francezas a , proposito do auxilio 
aos ;refugiados •.. 

3 -· VERHA~ - o governo brt-

A sttuaçao no Extremo • tannico annunciou as ver

·ç,,,tos <').as dlrectwli/1,S üe syndl
e:.tos atê .a :pQSse dos -novos or
'f}/:os 4Irectores e fis_FeS. ~SB.S 

í',c'.mlnistr~es deverao ipreparar 
'ip:ira o a>rocesso de ad,aiptaç;ão os 
elcmel1tos (lUe terão que ser 
:examinados ;para outorga, do re• e Hontem o sr. interventor 
\conhecimento syoofoal á associa. ,seguiu de avião ,para 13aurú, 
,rt.o profissionât mais .r.epresen- Araçatuba e Bil'iguy, devendo 
12.:h'a,, :~ como registro .~e i•eg~essar amanhã. 
·:,meios,. demonstr~ão contab1l!· 1 

e Iniciou-se hontem o Con,re.~
so dos Despachantes Adu~nei
ros, no quàl tómariio .pari.e to
dos os syndicatos dessa classe 
existentes .no pa.iz. 

Oriente Cor,·eio Aerco Militar, na rota 
Fortaiez:a-Rio, fallecendo o pi- ! 
loto, 1.0 tenente Raymundo C. 
Aragão, o observador, 1. 0 te
nente Antonio G. Moreira Filho 
é o sa.rgento mech·anico Souza 

bas supplementares para o ser
viço civil, como hospitaes de 
emergencia, etc... A verba at
tingiu · um total de 19.400.815 

continuou a ser tensa a situa- esterlinos. 
ção internacional no Extremo 
Oriente, durante toda a semana, 

, apesar da conferencia realizada, ·Martins-:i:é,da do patrimonio •social e re- e Regressou domingo para o 
1~.torio documentado dos ·1,ervi- Rio de Jahelro o sr. Fr:rno Cve
gos isociaes reallzaõ.os. , tlze., ministro . da Yugo-Slavia, 

! que esteve tres dias em visita 
nacionaes a ,este Estado. L íetralhadoras 

no dia 15 p. p., entre o sr. Robert 
• ~egundo dados e~tat'.st;cos 4 REGULlL'.III<;NTO - O Di- craigie, embaixador britannico 
publlcados, .o _commerc10 ?ae ca- i • rcctor do Departamento de cm Tokio e O sr. Arita, minis~ro 
botage~ soff. e~,, em 19" 8· um I Ae.;·onautica Civil b-:lixou uma das Relações Exteriores do Japao. 
de-cre

7
scnno de lo4 .000 contos, em I circular regulamentando a con

relaçao ,ªº movimento de 1937. i cessão dé licença de cxperien-

A - EXERCICIOS - A avia
• •. ção aérea britannica con

tinuando a sua série de cons• 
tantes · exercicios, realizou, no 
dia 18 p, p,, time. -revoada de 
bi-motores de bombardeio sobre 

Realizou-se domingo passado 
e, cerimonia da entrega da :prl
.l);i-.::,ira, metralhadora de fabrica
"·"'º inacional ás altas autorida-· 
-Cé:s, na Fabrica de ATmas do 
:Exerci-to, em Itajubá. 

O -sr. :presidente da Repub!i
<!:i', compareceu aos. festejos, em 
companhi>a. do Ministro da Guer
,:2, e outros ministros, tendo 
rt::mbem. inaugurado o Êstadio, 
,com .capacidade ,para 15.000 ,pes
f·,i:1.s, regressando segunda-feira 
;r.,rn o Rio de Janeiro. 

Revisão do Codigo 

Commercial 

Fazendo declarações á lm
;,,_·::,nsa um dos membros da 
~;:;,nmi,rsão de ,revisão do Codi
,r;.1 Commercial expoz, varias 
,rr,:ltos do -projecto em estudo, 
...-.,_,_ :parte referente a fallencias. 

Fntre estes ,sobresahem o :-e
L·,·,mte á negativa de persona
l: .,a.de juridica á massa falli
<'· :. ; a applicação <los .princípios 
{'·• direito commum á reivindl
{· ,ão; a homolor,-ação da con
<:c,:·ctata pelo juiz independente 
<'·> votação; a cxtincção do car
,:·., de liquidatario, -substituido 
r :o syndico nomeado pelo juiz; 
" o p.rocesso d·e julgamento dos 
çc.do:·es impregnados, segundo 0. 

b 2.024. 

e, o 
[., Congresso .Brasileiro-

.Americano de Cirurgia 

T,,stallou-se solcmncmente, dia 
:, o 2.° Congresso Brasileiro

i· merioa.no de Cirurgia, sob a 
r ··,:side1'lcia do ministro <10- Edu
c-.~çüo, tomando lugar á 1nesa 
(. ,·cctora o vice-presidente do 
.1 ,·uguay, o ministro do Exterior, 
0; embaixadores da Argentina 

: ,2 do Uruguay, reitor da Uni
·, _,,·sidade do Brl).sil e o presi
v·nte do Congresso, sr. Jayme 
~':oggi. 

Falaram por essa occasião o 
':n:inistro Càpanema, saudando 
c,3 congressistas ein nome do 
governo, o .prof. Leitão da Cu
;l'la, J,ayme Poggi. os presiden. 

· 't·;l; das delegações uruguaya e 
8Ygentina, e o ·prof. Aloysio de 
Castro, em nome da Academia 
haclonal de Medicina. 

- Durante a semana realiza
t·s m-se as sessões de estudo e 
femm realizadas demonstrações 
.e operações pelos participantes 
tfo Congresso. 

i-============ 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
~CREOSOTADO 
de~João·da Silva 

Silveira 
GBANDE'.TOMICO 

e u\Esteve em· visita ao Esta
do, •,tendo realiza:do numeros-~s 
vi-sitas rnesta Ca·pital e no Inte
rio.r, o sr. Nicolai Aall, minis
tro da Noruega no Brasil, 

e Regressou de Lobato, onde 
'fôra visitar •as sondagens qlie 
estão· sendo realizadas nos po
ços ,petrolíferos, o general Ho~
ta Barbosa,, ,presidente do Con
selho Nacional· do Petrolco. 

Accordos commerciaes 

. \ eia para aviões, 
o O Conselho de Immigra:ção, . 
e Colonização resolveu. elevar i S I'> t 

3 
MI\ . . •. , co:HJ'RO~HS80 rcs ou para· .vvv •a. quota de 1mm1-'j • . . 

grantes belgas que ·poderão cn- · ·comprom1s~o pel'ante o Mi-
trar no B:·asii, attendendo pc- ! nistro da Justiç 1. o sr. Alfr~do 
<lido do governo belga, e lior j Neves. interventor int? ino do 
cotis'ttltar os interesses nacio- 1 Estado do Rio, durante a i,cen
nae9, ·,· ça de 90. dias que pediu o Com-

. mandante Am,iral Pe1xo·c0. 

! 1'\J O Í i C l a 8 i 6 PRAZO - O syn:licato <los 
I ~-O "U 

1 
a S; .1.. j • proprietario~ de Eqcola." de 

' ™™ te da Republica pt'orogaç:w do 
1 U D , A l Motoristas solicitou •10 prp,s1dcn-

Foi assignado o protocollo de prazo pa,·a entrri.r cm vlt;or a 
cambio entre o Bra,sil e O Uru- 1 A:-ilMAES -- 0,·sr. Getulio 

I 
lei de na<:1onol1,uç1<0 dos moto-

guay, tendente a augmentar o • Va.rga,s inaugurou com sua' rista:,. 
intercambio, ex tendendo-o a 
outros productos que tinham a 
:sua entrada na paiz difficul
.tada, 

e Segund" foformações do 
-consulado do Brasil em Beyruth, 
foi concluido o accordo _commer
cial entre o Brasil e o Irak, com 
a troca de notas entre os con
suJes dos dois paizes r,·aquella 
cidade. 

Por esse accordo as duas na
ções applicar-se-ão o trata.men. 
to de ·nações mais favorecidas 
p-a.ra os seus .prod11ctos. 

Noticias militares 

Esteve em visit-11. a esta Ca
pital, cm cruzeiro de instruc
ção, uma esquadrilha da escola 
de aviação naval, composto de 
21. apparclhos, >'Oh o comman
do do ca.pitãf•>ten(mte New(/rn 
Serpa. · 

DO t, R n ~ UfV 
J}.U r({Pâ i 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

E ':}7 1:1-,. r.::' 11R? fl (() '('\ t < ..... ·1 
"-"' ~-_, ~ ~,:, .. ~ 

O Pacto da 1'rlpllc~ 
,. -----------Após a visita. a esta Capit 1.1 

a esquadrilha seguiu pa :-~,. 
Santos, regressando p·ara o r~,, · 
de J·.1neiro p<°lo litoro.L 

l farto 11ot1Giar10 sobre n. sua nü1i
l tarização. 

O governador d2 Dantzig. o sr 
Fo~tcr. esteve na scn-rana fiadR 
em visita ao sr. Hit,Jcr, do qu:li 

As negociações para a conclu- levou a incumoencia de transmit
e O sr. presidente da Repu- são desse pacto, estivetam um tir ao povo as cordiaes saudações 
biica assignou um decreto fi- --

AHiança. 

tanto pata1izadas durante essa do Fuehrer. . . Por essa occas1ao xando as autoridades q11e dis- • 
põem de a,iudantes a

0 
ords,ns. sem(.(ha tendo sido, porem, reini- o sr. Hitler affirmou que, "se nao 

Por esse deci'eto O ministro da ela.das. no dia 17 p, p., com mais houvesse interfercncia externa de 
Guerra, chefes do Estado :Maior, uma conferencia no palacio Krem- qualquer natureza'', a questão de 
inspectores de g-rupos ele Re. lln. Dantzig poderia ser resolvida pa· 
giões e comma.nd·a.ntes cla,s 1., Segundo as ultimas noticias di- cificamentc e directamentc com a 
e 5.n Regiões disporfto de 2 of- vulgadas, foram enviadas novas Polonia. 1· 

ficiaes ajudantes. Disporiio de instrucções ao embaixador britan- A unica noticia prop?·iamentc 
um os generaes ela activa 0m nico em Moscou, porem ellas não nova divulgada nesta ultima se
serviço, inclusive quando minis- alter~ram em nada as propostas mar,a -a proposito da sltus,çáo da f 
tros do Supremo T1·ibunal Mi-' franco-britannicas á Russia. Cidade Liv1·~. foi o estabelccimen
litar. Espera-se para bem breve no- to de conve1'sões franco-brltannl-

va conferencia anglo-franco-so- ca-polonezas. pa,-a a consecução 
e Foi sotemnement0 commP- de um accordo financ('iro de 17 
rnorado dia 17 o 25. 0 •a..nni,·er- vietica. 
sario da Escola Veterinaria do Circ~tlou, tambem,. nestes. ulti- milhões de est<>rlinos para r'm -
Exercito, tendo sido prestada mos dl~s,_ com rela!1va ms1sten- presprestimo á Polonia. 
uma homenagem junto á herma I eia, noticias R respeito de appro- As agencias telcgraphicas not1-
do Cf'l. João Muniz Barreto do ximação le:1to-polonezas de fun- ciam Qll<' na terça-feira p. p. Var
Aragão, fund·a.dor da Escol{). do politico, bem como, de apnro- sovia havia c1wiad:i tlln comm11-

• Realizam.se nesta semana. 
as manobras militàres de Cam
pinas, tendo seguido p-ara •a.quel-
la cidade numerosos officiaes 
da Escola do Estado Maior do· 
Exercito. 

Notas economicas 

A embaixada do Brasil em 
Oarac-as communicou o interes-

ximações teuto-sovlcticas com nicado formulando nova ad,·er-
fúndo commercial- tcncia á Allemanha. 

Dantzig .-\e: rlemonstrar.ões do po-

1 
A situação da Cidade Livre não 

1 

mudou em nada do aspecto da se
mana anterior, continuando as I agencias telegraphicas a darem a 

' 1=-

derio franco-britannico 

Tanto a Imprensa allemií com.') 1 
Italiana não deixaram ~sta 1 

Essa conferencia, segundo cons- Londres, 
ta, não chegou a dar fructo al-
gum, devido a Inglaterr~ _estar 5. ,- VISITA - Ao que con~ta, 
firme em resolver em pnme1ro a j O geneTal Franco depois 
situação de Tientsin e o caso do . de sua visita á Ita!la, irá, tam
Coronel Spears, que preoccupa : , 

1 
ha onde possi-

prcfundamente a opinião de seu [ bem, a A leman , . , 
povo, r. em segundo os principias·: velmente haverá uma conferen
fundamentaes das transformações I eia entre o sr. Hitler. o sr Mus• 
porque passou o Extremo Oriente ' sO'lini e elle, 

1 
:ictualmente. / 

O sr. Chamberlain declarou i 6 - CONDECORAÇÃO ? 
na camarn dos Communs que de 1 • Conde Cfano, ora em VI· 

maneira alguma m:1datá essa at- ·, sita a Hespanh. a, recebeu, após 
titude para com o Japão. o banquete de gala que lhe of• 

As manifestações anti-britanni- fereceram, as · i11Sfgnias da Or• 
eas continuaram, tambem, cada ! dem dos FlexM PI·etas. 
vez mais violentas, te11do sido ne- : 
cessaria para contei-as a inter- i 7. - C'f:GOS Segu~dô u~ 
venção, por varias vezes, dos po-.j . ; , projecto que seta ~pre-
!iciaes que montam forte guarda sentado á Camara dos Fascios. e 
aos edificios das repartições in- das Corporações, os cégos serao 
g!ezas. utilizados nos serviços . "Aero-

0 vice-almirante Likawa. en- phohicos" da defesa 1talmna. 
vio,t um ultimatum. no dia 18 . Pois ficou provado, serem elles 

• • • - 1 mais sensiveis do que o pessoal 
p. p .. aos naVIos e cmadaos de 1 • 11 d . d appark . . . , "sp 0 cm za o no- uso os ._. 
terceiras nac10nalldades, qu~ se Ih ~ de localização de aviões pelo 
achavam nos portos da provmc1a os 
de Takien. para se retirarer-1. em som. 
virtude da resolução de diri'(;~- aa~ =~---------:--:-:=::--.: 
referidos portos violentos ataques. 

O Japão realizou, no dia 21 p. 

p.. uma demonstração do seu po
derio naval com as manobras 

combinadas de sua frota ao lar-

go da base de Yokosuka. 
Verificou-se, tambem nessa Sé)

ma11a, grandes movimentos be!Ji
cos, na frente da Mongolia-Man
dchukuo. 

1\XOU:io;LO 5 R 31:!. 

PRECISANDO 
DEPURAR 
0 SANGUE 

TO~fE t<") 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Ondds longas de 545 a 1. 749 K.C. 
(550 a 172 metros) 

Corrente alternada - 110/220 volts 

Superheterodino de 5 válvulas METAGLASS. Fiel reproduça.o a,e 

~om por alto-falante eh:trodinâmleo de 5 ". Grande alcan<'e e 
seletividade em ondas longas. Sintonização automática trans
continental 1>ara 4 estações. Belíssimo movei moderno de Bakelite 

de 3h:20x16 cms. 

Pe~am demonstrações sem compromisso pelo 

Phone: 4-4423 

-\.MERICO NICOJ.;ATTI 
l8 • l. 0 ,RamQsJie .Azey_edo 



Slo Paulõ;'.(28 de 'Jülho ·t1e 198~' ~==~~===============-· -,,·- r 

Federacão F em i rã1 i na f e~eracãa .das Conur•ões ---
As m.aravilhas ·co n 1fi :r Ii.if~. a e a o . ' . 

· 1 e caracter vem cta cruz Julho, unidas ás intenções do o chrisma é um_ · Sa'crainento i::erdotes. São .Pedr~. nos, ens na l ~osco • .l!.ss . 
desconhecido e, entretanto, éons-1 que todos as cathollcos tem um 1mpr~sa em nossa fronte, . qt1c Apostdlado da Oração, vimos re
titue a força da vida catholica. Sacerdocio real. Pois bem: é a const1tue o nosso programma, ~o zando para que o Sacramento da 
Não é maior que a Eucharist!a, Confirmação que nos torna pre- 1 ~leo, symbolo da lucta e da .ª~1- Confirmação seja mais estimado. 
que contém O Autor da Graça, parados para esse divino minis- hdade, e do balsamo ~ue s1gnif1ca Para que seja estimado, é preciso 
mas é O complemento do Baptis- terio. o bom odor de Chr1sto, que _ie- que seja mais conhecido. E' pre
mo que nos faz catholicos. Sendo a vida catholica sobre- vamos comnasco, por toda parte. ciso que lhe demos o valor que 

o Chr!sma está para O Baptis- natural, toda a graça é dada para " • * elle realmente tem. Todos deve-
mo como a virilidade está para a uma Iucta contra as tendencias Filha de Maria, neste mez de .~os amal-~. ',. 
ínfancia. naturaes e contra a concupiscen-

Todos os Sacramentos são a eia . 
communicação da· vida divina, A graça da Confirmação é con- ·1 

mas.· cada Sacramento confere tra os inimigos externos. Dá-nos . 
uma graça peculiar. O Baptismo forças para sermos e parecermos 
JlOS dá a graça primeira, pela d!scipulos de Jesus, comb~tendo o 1 
qual tem0S a adopção divina. respeito humano. Nem da somen-, 

.,(" 

os t.r ééhos abàlXO t1'!Uíscfípt<ls,F't'lãfi1'iâi!s, ~· tiltí.~3 :·;1 
tirados da "Acies Or(l.iiaate.", or"'.. _J!lstll;Q1o e ~" 
gão o.f.í~ial do Secr$.rié.do (;&'ai · · 
das e.e. M.M. de Rcina, mostrs;m ESEIIPtO A SEGUID 
claramente a magnlíica orga.nil!a-
ção que dirige o momivento ma- · "'C~o ~s do sumu1?.,.:~ 
ria.no em todo o mundo. Entre os .da llla'di!~ Màt.flihl!. dt1 Rio ."a 
diversos topicos referentes ao Bra- .Íàruffio, fÓram. estii~d'as t· s 
si!, encontramos os seguintes, que novas oi;ga~ ~ co.:a::2• '.l 

nos atteste.m o quanto são pro- s~petior <ill mesma ~aíi'Jo. ::>, 

fundas e meticuliisas as suas in-. ~bel': ~ ~ d,.e tt : 
formações: b~, ~adO dfl ptonu .s 

ém:pl'e@S Pm'lll congrega$$ de -
o RESULTADO DOS RE'l'IROS-·ocmtPa.-dos; um departame):).to , •. ., 

· e~ re]%ióSÓ, para Sttltillar 1 

"A direcção da Confedera;ção, congr*dos qtie ensmam relig:· ~. 
Nacional da C. C. M. M. no Bm- tias .e.s.r;ola.s;; e -um depa.;t.a:mer· :J

sil (P. Dainese, Rio de Janeiro) de assistenciil,, ju~r-cá, ~ d·· '1-

nos informa que 20 . 000 con:gre- . facilitar aos cnifg_r(lgeilos na· 
gados aproximadamente tomaram [uçjj.o das casos. jUr.ifilcos." 
parte nos retiros fechados que se 

O catholico confirmado é mais te uma virtude defensiva; tem, 1 
catholico, é ungido para a Jucta, tambem, armas offensivas. O con- I 
é armado como soldado de Chris- firmado tem que ser, por offici.o, 1 to. aposto1o, no melo social em que, 

realizaram nos tres dias do . car- '· A P!\LA·~ DOS. RISP.OS :i 
· naval de 1939. ; 
1 Em São Paulo, O mundo dOS. . "11!11 r~r~~ <iO j_Ql'P t-Toda a vida catholica, sendo vive. 1 

sobrenatural, tem como principio E', portanto, o Sacramento por r 
a trama interna das inspirações ! excellencia do apostolado leigo, o ! 
que dão coragem, força, perseve- ! sacramento da Acção Cathollca. l 
rança. 1 o caracter que elle imprime é 1 

Pam bem entendermos as ma- para nós o que é o uniforn:e para ! 
ravilhas da Confirmação, 1embre- o militar. Tal _caracter e. como Í 
mo-nos que é um Pentecostes: que o nosso umforme; uniforme· 
a plenitude dos dons do Espírito que nunca se despe; uniforme que 
Santo, conforme a nossa capaci• é, ao mesmo tempo, 11m deposito 
:!ade. O que fez o Pentecostes nos sagrado que encerra torrentes de 
Apostolos, faz ou pelo menos pode graça, que sem})re trazemos· com- , 
fazer em nós, se houver corres- ============= 1 
pondencia. Z O , 

Os Apostolos eram tímidos: pro- CONG/R'EGA(:;;;.i. ' 
méttiarn e não cumpriam, nega- l!IJfl •RIAª•A DO 
ram a Nosso Senhor, abandona- t,.ntH IIW. 
ram-no. fecharam-se no cenaculo, SELEM 
de medo dos judeus. 1 ~-- _ _ _ 

Ao receberem o Espírito Santo, A Congregaçao de S. Joao Bàp-
transformaram-se, por completo. tista desse bairro, fez realizar, no 
As ameaças, os grtlhões. os açoites, dia 16 p. p., uma festa em lou
a propria morte, tudo é pouco vor de S. Luiz, seu 2." patrono. 
para mostrarem o seu amor a Je-1 Como preparação á festa, hou
apostolado. Mas não é privilegio ve um tríduo que teve corno pré-
sacerdotal. E' Sacramenta de to- gador o Revmo. Pe. Dr. Manuel •. n·· . RI~i'ê_· 
dos. O Chrisma está para os fieis j P. Cintra, 1ente do Semina_rio do CA§IlvIIRAS, l 'Jõ -LINHOS 
como a Ordem está para os Sa- Ypiranga. 

, ............. n ..................................... -: .. ·• .. •··· ......... _,,o,, •••••• ~· - ····•·····•·•••lil---a-••········•····· .. ··l 
~ • 
~.-
~ MELHORES PREÇOS 

• 
1 E A MELHOR QUALIDADE ! 
i i 
~ ~ 

nos mais m.micmos pmh·ões V. S. €:!l}Ontrará na 

~ :'.:;~~\ rf', 
LARGO S. BENTO N.0 10 

Phone 2-2336 
SAO PAULO 

1 , 
. 

RUA FREI GASPAR N.0 39 
Phone 4-476 

SANTOS, 
.,< 

pai:ticipantes, em COIDQ8.}'.aÇâO e~ !!leqfml'ti> "~ '.t.egi~" (E::;, 
o· do anno passado, sul:ili1 a ~ís P.au1o, Bl:~i~ W,e 'll,$ ent:• ,. 
de 1.000 (em 1938 hou.v.e 4-.10!1 ,',(:fatá c.om is.:.~ •. u. '.Wilto ,Jc ;,, 
exei·citantes; em 193.9, ~J:2i). .ª6ares, l}ispc) ~ l?e~a, (.F: ·~. 

1 Os Exercícios em São Pa.ulç~ .":nambuço.),. ~ "-:e.,-o, q~~ '·. 
desta vez, foram pregad'cs a l:l ~- ~t.. o mõJl;ime~ !'.ú.' • 

gtandes grupos. Nos dias 6, T e: r.ianQ de, São~ t-Jm ~as r 1 

8 de Janeiro para o.s. ~s- cidades ha C,Qllgr~ :t~m-;,., 
dos Consell1-~; a.os 22, 23 e .~• sas, com. um grande lltU®J,:O t J 

exclusiv~m~t.e para os congrega:... , moços que obedecem :Uellll.ente ac-l 
dos QlalS Jovens; a 19, 2'0 e 21 
de Fevereiro para os mais vel:bos. vigarios, que cump1·em rlgo;r_os, -. 

1 

Tambem pess6as da classe inM- mente os ]?l'.ltl:cipios d!!, doutrt. .::, 
lectual tomarám parte nQ§ rett- caJ;holica. '.l!~benl no Norte, ev _.: 

1 ros, como prova o exe~Io de,· bora a·inda S!ltn O iinpul.$Q de. S'.·21: 
. Porto Alegre. Entre os 35 exetci:.. Paulo 

O 
moWJn...~to n:iadano 

1
.., 

tantes, 5 eram médicos, 2 profei.~ ' .- · _ ~ 
sores da Faculdade de Medicina, apresenta bastante- 1'ro!mSSe1'0, o:- • 

· 5 advogados, e, além dest€s, in-. datou a. Excm. Revma "~. _ ' 

VJDROS. E. VITR:à:.ES 
·,· ;Galliano & f]<i1n:ji. 

VIDROS P1\R~A YIDR.AÇAS EM ~:Ali. 
VITRAÉS ~TISTfCOS PARA: 
R E S I 1),,B N C I A s. E I G ·R :}), i AS 
QUADROS E ~SPELHOS 

RUA DA L I B E R D A :QB,, N;.G Q 9 O 

TELEPHON-E.:. 7-05.4.4 ~~A~Q-

! •. t 
~ o 
~ + 
!e;_ . Generos aiírnenticios, Vinhos, Frios, Fructas ... !_!. 

.. ,,,,,, .. ,;,, .. (,• .,._ ....... , "". , .... -· _.,,·,,,·. 

A -Carià,.Pâmtora! ~@ llpl1c0Dtmdo Br~1ilelrct.·ftO'encer 
Biscou tos 

ra&nento ao C@n~Hfio Plema,rio Brasneuo,. 
i EMPORJQ MONTENE1GRQ t opero;~,

0

::u:::od:st:·ª_:;:)Bra-
Í ... · · ..,' · ' si!, onde tiio escassos são os sa-
! RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz fi:oelho) _ Phone 7;0035 f ce1·d·ot;is e tiio urgentes ·as ne-. ! cessidades es-plrituaes do povo. i i Nestas legiões de apostolos lei-
! o gos, ·inflamm-ados do -amor <le 
~ f Christo e doceis á voz do Papa 
t i> depositamos bem fund-ada.s es-
f, ME R e E AR IA A V EN I D A ! peranças. Comnosco ti·a balharão 
: J elles, ,para aprimorar, em to· 
, AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2. 098 _ (Em fre-.nte á Igreja, T das as espheras e em todos os 
; T meios socia.es, a formaçii.'? <la j Immaeulada Conceição) - PHONE 7-5453 ! 1 consciencla ca.tholica. Ao nosso 
; ! lado hão elles militar, não só ! distribuidores d~ ! para E'mp,,cer graves damnos, 

. M. ANTEIGA "BANDRJ' R. AN. TE" I que ao nosso povo t' á integri-f >..J - f dade de su:i. fé vae fazendo a. 
i . I j propag:1nd-a funesta dos c~ros 
t (A n_ata das manteigas) ! do protestantismo e do espiri-
t · · . t \ tismo ,senão lambem para cx-r ................................................................................................................. ..,................. . 

1 tinguir de todo, entre :1-ós, -as 
1 sobrevivencias a.n-achromcas do 
1 liberalismo e do indifferentismo 

~Oficias do Interior 1 

'{Do ·11osso corres1>ondente) : l S. Paulo; fundará solemnem.ente 
uma c. M. composta de soldados 

Anniversario Episcopal - No i da Força Publica, aqui aquarte
a1a 4 do corrente mez festejou a I lados. A's reuniões preparator!as 
Diocese o 15.0 anntversario da: rea:l!zadas na Cathedral, compa
sua. creação e da nomeação do i 1:eceu grande numerei de m!llta
ieu 1.0 Bispo. res, sendo que mais· de 50 solda-

Bôdaíi _de prata. - Merecidas dos já se comprometteram a ln
homenagens foram prestadas, no gressar em suas fileiras. 
dia 12, ao Revmo. Pe. José Za-

religiob-o, que tanto a'trofiar:J..m, 
em seu desenvolvimento, a nos
sa vitalidade ch:·istã. Na pri· 
meira linha de comb-ate, achar
se-il.o sempre os militantes da 
Acção Catholica, nesta gr1:1,11de l 
cruzada pveservadora da fami
lia. brasileira, ,ameaçada, na di
gn-a austeridade de suas tradi
ções, pela desenvoltura dos ()Os
'Lumcs e pela acção dissolvente 
ãe tantas <live~sões .modern-a.s. 

Para um Brasil melhor 

Com esta cooperação dos fieis, 
conscios de suas responsabillda-

nola, dd. Secretario do Bispado, 
por occasião do seu jubileu sacer- !_;lnd·1cador 
dotai. cumpre destacar que foi o f.i Commercial 
Pe. José Zanola o introductor da 
musica sacra polyphonica na Dio
·cese. 

Associando-se a essas manifes
taçõe"s, a im!)fensa local, pelo seu 
IOrgão "Cruzeiro do Sul", publi-
cou artigos vartos ·sobre a ephe- O 
merldes. . "' .. 
CONGREGA.ÇAO MARIANA DOS 

MILITARES 

ACCESSORIOS 
PI automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
lmportaçAo Dlre~ta-, •1t , 

J$N4,RD & C~A. · 

'.A V-IAMENTOS 
p I alfaiates Durante a festa de N. s. da 

i'onte, Padroeira da cida(le de So-j 
t"Ocaba, a realimr...e no proximo 
mez, o.Revmo. Sr. Pe. Irineu Cor
sino de Moura. s. J. mui digno 
Director da Federação das Con
areaaç~ ll4arlazlaa- c1o- :màtado cie 

&TOOE. OOMPLBTO 
Oo111aHem a 

~~-~~1:0
10 

BICYCLETAS 
'l'ODOS OS PREÇOS 

TODAS AS I\IARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SôRTIMENTÓ \i' ARIADISBIUO 

· linportação Directa 
C.ÁSA ALBERTO 

LARqÇ) S, BENTO N.0 lO 

CASIMIRAS 
Aurora - Prlntcz - Plrlfobl 

Naclonaes e E~IUlielrM 
CASA ALBERTO 

LABGO S,.BEN'.t'O N;0 10. 

des christãs, zelosos e dÍ,l!Ciplina
dos, trabalhii,remos na re'construc
çã-o de um Bra.~11 me~. 

Para a Patrla, fol·.triar-se-~ 
acesim cidadãos preptimosos, que, 
ao respeito ás autoridades consti
tuídas, á observa.nela sincera da 
lei, á collaboraçáo leal para o 
bem commnm, saberão all!ar to
das as iniciativas prudentes e 
generosas, destinadas a assegu
rar a justiça social, fundamento 
lnsubstituivel da paz e do pro-
gresso. 

Para a Igreja, crescerão os seus 
novos filhos na consc!encia mais 
viva da dignidade christã e de 
suas responsabilidades no mundo 
moderno, doceis á voz dos pas~ 
tares espirituaes postos pelo Es
pirito Santo para reger a Igreja 
de Deus, indissoluvelmente uni
dos por vínculos de sincera obe
diencia e amor filial ao pae carn
mum da Christandade, a Succes
sor de Pedro, o Vigario de Jesus 
Christo na terra, 

Christo, unica salvacão 

Assim desempenharâ a Igreja, 
no Brasil, a sua suprema e su
blime tarefa : levar as almas ao 
Senhor Jesus, fora do qual não 
póde haver salvação. Mais talvez 
do que em qualquer outro tempo, 
importa repetir, em nossos dias 
tão attribulados e irrequietos, es
ta verdade salvadora, pelo Prín
cipe dos Apostolos, na manhã da 
Resurreiqão, annunclaclll. á hu
manidade, que acabava de ser 
remida e ainda o não sabia. Sim, 
para as consciencias inquietas 
acerca do sentido supremo da vi
da, ou acabrunhadas pelo fardo 
pesado e humilhante de suas cu1-
pas, Jesus é luz do mundo e fon
te de vida eterna. Para as na
ções, ameaçadas de desaggregf!,ção, 
por ideologias subversivas, ou pe
la decadencia moral dos costumes, 
o Evangelho de Jesus constitua 
o unico penhor seguro de paz e 
de justiça, de regeneração e de 
prosperidade. E . a Igreja é no 
mundo a un!ca depositaria au
then tica da Bo-a. Nova, o prolongu
mento do Chr!sto na. .historia. 
Em seu gremlo, vivlficadas pelos 
sacramentos, as almas remidas 

- . I 
ei,~-:i.trarão, com o segredo. ~a ra~ e ~~ ~· G tg,: : 
paz interior, a fo.rça da elevaçao espir.itua,l qi'}.S $elJS i'UfülS,. 49 F , 

espiritual, que lhes abrirá acces- pzesenta$ dó Papa, junt& ,: _, 
so á inefave1 união com Deus. O.OSSQ governo, o Êxn)p, &. Nur, 
No respeito á liberdad~ da Igre- 'cil:> Apcstai.fc.p qu~ Íla tá,Q lor-, 
ja, e na collaboi'ação sb;l.cera COP,Í' IJ~!Nmn.Os:v:eaii;oon;sagrf!.ndod.no.·, 
o seu apostolado be~iaze}o, os sil. l?aJ;ria. suª lllflttell,~ de d , 
governos preparão para os pó- i>I0lllata e sollcitu~~ cfü aposto; ·, 
vos, que lhes foràm· confiados peJa fique tambe:m aqµ1, l'eg~thida. '" 
Providencia, uma era de tranqull-! sinceridade do nosso réconhec'-, 
lidade, de segurança e de pro- mento. - ·· 

gresso. A Deus,. por Chrlsto, .ª Ao~ nossos zetosos i,aro-c}los, E:; 

Christo, pela IgreJa - _eis a ult1- querido clet.o, secuiai· é regulo,,, 
ma palavra de saJvaçao para a participe de nom;as iab.utas e p2 ... 
h-u~ani~ade, que soffre as con-1 decim.entos qtmtiwan_. ·· . Q.s, auxrn~_? 
~quenc1as do pecc~o: non est iqcansavel em to<;tas às Qbra~ (8 

m aliquo alio salus - Act. IV. 12.

1 

santificação. __ . das a.lm_asi ás abn:,., 
_ _ J gada,s otden~ e Ccing.regaç~s rc~ 

Conclusao e saudaçoes ligiosas fe.mihlllas que tanto fa .• 
zem pela Ig-re;):!l, e pef-o J3T.a.li!i1'; [,s 

Irmãos e filhos multo amados, legiões, discip!linadas e dedicadq:; 
a celebração deste primeiro Con- da Acção C.atholica, cuja mflt;, 
c11io Nacional, esperamol-o firme- encia christianizadora, de dia po.~ 
mente, marcará, data gloriosa na ra dia, mais se affirma, em irr.:,.,_ 
historia da Igreja, no Brasil. No- , diação crescente e ril}a dEl e.sp~. 
vo ,su.rto na vida oa.tholic;a•do ,paiz. ranças; ás incontaveis associe~ 
novas iniciativas e fecundas para ções religiasas · que no ambito c:D 
o reerguimento espiritual de nos- suas finalidades, fOrni.ani as c,7 Q 

oa gente, hão de assignalar a no- mas para a elev~çãQ dá Vida, il:º 
va éra que se inaugura. Nesta terlor, para o zelo do ~toladc 
tarefa magnifica de apostolado para o exercício da 'be~cenciD;: 
christão, senão de esclarecido pa- ás nossas forças l}rmatJas fl.e1$ 6s. 
triotismo, continuaremos a. con~ tradiçõ,es c~.t~ de bl'.avur~.,. 
tar com a collaboração sincera lealda.de ·e s~ficio ,em. défoD, 
das autoridades civis, fieis á sua cja Patrla; ao'( hOs,sos caro4 op> 
nobre missão de assegurar os rarios qu~, na 1!J,but'I, ~ <lijQ& dfr:,, 
immensos beneficlos da ordem so- epcon~ra13;1 na doutrin4 ê $ prt, ... 
cial e defender as tradições espi- tica do Ev~n~elllo Q s-egi.:edo d;,, 
rituaes da familia e da nMionau. dignidade do ~~balhQ ~ (la prc.,. 
dade brasileira. Ao supremo re- pria elevaçãq ~plo"tuàl'; ao grm:,-,, 
presentante do poder ciVll e seus ele e ,extr.emecl<lo [)ov~ ~·atjleiY<:·,. 
auxiliares, nós, os bispos e pre- pela Provide~cl\a; ,c<>nfiG!d:o a. no,·~. 
lados brasileiros; sdlemnemente sos desvelos de ~a.és, esp!rltua0:;,, 
reunidos, folgamos de tributar a. e por nossos anwcessores colloer., 
r~enagem sincera de nosso pro- go sqb o · pat:rocfuío especl1Ú d2, 
furilio respeito. . . Virgem l'mmacul~~ --.. ~ noss::-; 

Na antevlsão consoladora de11- benção, penhor de. protec_çã,o d'.,,. 
te futuro proximo de renovàção vina. 
christã, queremos aq_ui consignar As bençãos do céu de$Cam e~~ 
a commovida expresslo do nosso Qre vós, amado!i Irmãos e filhc ,, 
agradecimento, antes de tudo a e sobre llOE!Sll,S 'Igrejas,_ ~ befüco 
S. Santidade o P\'<Pª Pi_o :X::U, Ili~ ~i Omni,poté~ l'itfil:is d 
Pae commµm_ .dos fieis, e ~1*ui l!',(Ut et Splri~ a.u~. 4'~t~d:c~ 
conhec~dor pessoal e atnigo muito &U~er vos et ~nea.t semper. 
particular do nosso querido Bra.- Dad.o em a. Sebastll!'.o d() !ih 
si!. Apenas ele.vad.o M tbfO?J,<> d$ Jat;ieti;o, 11t 20 de JullJ.o d~ l9B9, 
pontific!o, afeição espeéi'ãl e ólhtt\' POJ.' C>CCttslio do ence~1)1ento do 
paterno voltaram-sé para a nos-- Cót).çlllo Ple~fO l3msileµ:o, 
sa Patria, e dos qese,los e pro- + SEBAS'l'UOt C~dfa.i Ar(¼;~ 
jectos de convocaç(to deste aon. ~ ""~ ,Rio d-e u~ $,eg,acto 
cllio por seu predecessor, de sab.- itontw.Qti~ · . , 
dosa memoria, fol'mu~dos, tez . ij~ttêm,~ as assigh_ati:&As C::".) 
10i~··f8i~~.f80--~_'~ .. ,. . ~\i9-ll:~ àrceb!il)JOS 8 ..... 
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-~®lil pela. opinião publica, de resistencia á avalanche tota-
~ &Qre.a.te-lhes as posições !Políticas que occu,pam, ,inas ,con
~ 6&UI pro.rullll de acção . 

. ~bilitado.s ,de ceder ás ,pretensões do Reich, e -sabendo 
.,_. cMf.ficaldades com que luctam os dirigentes nazistas para 
-~ o iregiine de enthuaiasmo até o sacrifício, sem novos 
~ es,peet,a.c:u.lB:res que façam esquecer a fome por :patriotismo, 
_.q,a dl:tefes drem.ocre,tioos procuram uma .solução economica para 
·.i, COllittcto actual. · 

Como. os 
sobre a 

nazistas tripudiam 
Tcheca-Slo•aquia 

A occupação ·das grandes re-Em sy.nthese, i)r-etendem offerecer á Allemanha um grande 
11Nnpre,stimo internacional que -a deeafogile, em· troca do .compro- giões tchecas .pelas ,forças do 
anisso de tl'aTh!lformar sua,s Industrias de guerro. em industrias 
pcifi'CM, levando ia cabo um desarmamento geral. 

O íPlano daria resultados maravilhosos - afastando definitiva
ni.en'te a guerI'a- - se outros fossem os homens. 

O Rejch encontra-s.e hoje quasi em _pa.ridade militar , com as 

nazismo, •alterou complE;tamente 
o rythmo progressista que pos
suía a.quelle povo da Eu:-opa. 
Central, 

democraola.s. Ha contra elle, na re>alidade,_ um deficit não .pe- A moeda tcheca. cahiu; en
queno, que a ousadia. de Hitler faz . desapparecer. E de ·facto ce,mpada pelo Marco do Reich, 
.ite não de~areceu ainda devido áls' áifficuldades econom\.ca..s. 

Tudo tem sido pretexto para arra,ncar o dinheiro do povo, 
lnv~ndo-o .em a1,mamentos. Todos os· judeus não ligados di
irecta.mente á alta finanç>a internacional foram despojados de seus 

que -sl!l.b·emos, chegou -a um gráu 
õe extrema desvalorização. "j · 

A Allemanha levou a Tcheco- : 
beru;;. A agricultura lucta terrivélmente com falta de n:iachi- Slova.quia. a uma crise terrivel,; 
iniamos, e os braços estão empregados em prepa.rativos militares. impondo uin preço jnaccessive: 
2ó à. i~~.,,;,•bi!idade material impede que augmente o poder mi-·~>"'- aos generos de primeira 
litar do Reioh. 

Se a. este for concedido o emprestimo de que "'ª cogita, com sida.de. 

Tod•as as classes da.q'uella nas 
çào, vilmen'te occupada pelas 

todrut a.s pr.antias - se possivel !i.t~ ;;h10.is formae,s que as de
Munioh - Hitler lança,rá certamente[, rti_ão. destes recursos para 
11:'~0Õl'ar ,seu. poderio militar, dominar j:>ol!tlca e economicamente 
., Vugo-Slà.via. e a Rumania, ainda ·récaicitrantes, e agua:dar tropas do "Fueh:-er" padecem, 
que o cansaço e as difflculdades tlnianceira,s domi.nem a Polonia, actUalmente, de uma especie de 
para. então, já acalmada a indignação que faz a opinião .publica agonia lenta. 
,wgie.r ~wdosa.men:te as attitudes pollticas, levar a eff.eito os Escola•s são trans!ormad,a,s em 
1teu.s golpes espectacula.res, ,para v.ermos novamente os Cham~ . 1 berlains lacrimoeos confesS'arem sua inepcia e ingenuidade, .pro-- casernas. As ,poucas que exs-
snettendo não ma.is se deixarem ludibriar - quando já arrombada. 1 tem, .só instruem allemães _,. os 
a porta. taes suddetos que clame.raro -pe-

Patria, Raça e Estado 
· Uma conferencia do. P. Glllet em Bruxe/las 

qual se deve subordinar o indi
viduo, ~m vez de se consideral-a 
a "terra ,pe.tr,,am", terra dos an
tepassado.,: quando se faz da Ra-

O uello CalV'Mlo -qoe 0<e ve no cncne amma, acnn•lft' )lrtlXtmo á 
porta monumen~al construida no seculo XVI na clda4e de Praga 
pelo Rei Carlos IV da Bohemla. Esta Imagem do Crucificado 
deve e•tar eend-o motivo de eacarneo para ai tropas na-zl1tas 

paganizadas que ora occupam o terrltorlo tcheque. 

1a occupação éio terri.torio · t,ahe'!} 
co. 

O attest•ado de obito daquell~ 
'Ilação, que ha va,rios .seculo!! . 
aspirava vida livre, foi decretado,· 

1 

Lemol-o nos cartões postaes lar• 
. g,amen·te espalhados pela Tche.; 

co-Slovaquia e que constituem 
i uma -bôa amostra do "humour.,._i 

,' 
nazi-sta. Els os dizeres: 

"A · Tcheco-Slovaquia falleceti 
s,abbado, 1. 0 de Outubro de 1938; 

após um,3. longa e dolorosa doen..,. 
ça, precedida de uma obstrue~ 

· çlio intes'tinal, consequencia d() 
erro de um discurso untuoso de 

seu ministro e da vontade do 

, "Fuehrer", no 20. 0 anno <le sul!, 
vida, 

Os funeraes solemnes rnalizà~ 
r1,m-se em 15 de Outubro dei 

19313, garat.tiC:os pela força mi• 
litar e.llemã. 

A mj&sa de 7. 0 dia 1•ealizou,-, 
s·e dia 28 de Outubro. 

Genebra, 
1938, 

30 <.le Outub!'O dlt 

Pela fa:nifü,: Socie<i•a.de uaf!' 
Nações, seus .paes; Gottwald~ 
Dimftroff e Syrovy. ,seus paesi 
adoptivos; Li'tvinoff e StaHn4 
seus tioa, 

A inhurnAçllo · ll'ea:Uzou-se 
residencia do Bl', Benês". 

, O Geral doa Dominicanos, Rev. 
Pe, :Mortlno Glllet, pronunciou 
ent :Bruxellas alirumas pale.vras 
eobre o pensamento da Igreja em 
face da moment088, questão da 
Patria, da Raça e do Estado. Sua 
Revma.. salientou que, para a 
lgrejà., sómente são legitimM es-

sas expressões, quando ellas não 
violam os direitos da personalida
de humana. - sua liberdade e 
dignidade - e nem vão de en
contro aos mandamentos de 
Deus. 

Quando ,porém, se pretende fa.
zer da Patria uma entidade á 

ça uma força <1ue tolhe as ac.ti
vidades livres do homem, aug
mentando, destarte, O seu Signi
ficado; quando, einfim, do Esta
do sé faz outra. entidade para 
escraviza~ os individuos, esta
mos, na verdade, eD1 face de aber~ 
rações, em: que os direitos de 
Deus e dos homens são despi·e
zados e sacrificados. 
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EM FRENTE A' ESTAÇÃO DA LUZ 

A Igreja, reconhecendo 06 di
reitos da sociedade sobre os in
dividuos, approvando o que de 
;rea.1, de legitimo e de grande exis
te nas palavras de Patr!a, de E~
tado e de Raça, concebendo 
tambem, a natureza da socieda
de potftica, no entretanto deter
mina que a tarefa dessa mesma 
sociedade deve ser desempenha
da, antes de· tudo; em funcção 
da personalidade humana. Não 

Entre e.s ,leis de inspiração -J.m àttentado ii. .fov-iolabilidade 
antl-catholicas que são uma da propriedade, á liberdade de 
deshonra para a Fro.nça e um opinião. e de ensino, e ao pri.n
obstaculo ao -seu desenvolvimen- cipio de igualdade." 
to moral e aieligloso, temos pri- · Émfim, e a tempo, estas duas 
mei,ramente o tttulo III de. lei leis foram revogadas. 
de 1.0 de .Tulho de 1901 e a lei O CatholicAsmo poderá ,p.-os.e
de 7 de Julho de 1804; a p_·i- gui·r a sua obra hr!lhanteme,n
meira, ,prohl'bindo os religiosos te, ·sem o obstaculo de leis es
de se associarem sem terem ini- tupidas, qu·e por algum tempo 
cila.lme11'te soiicitado -uma auto- procuram lhe interromµer. 
rização - que lhe :será, de "O -conflicto entr,~ a Igr!ljs e 
prompto, indlstinctamente nega- o Estado f·rancez ~rtence ao 
àa, e e, se.gunda, retira.mio aos passa.do", declarou um jorna!is, 
reli~iosos o di-reito de ensinar. ta belga, ,numa recente entTe-

vista. 

* é possivel, em nenhum paiz, ~m . . 
nenhum momellto e sob qual- A: lei de 1.0 de .Tulho vinha 

Na verdade, os espíritos têm 
se evoluldo. 

A 27 de Janeiro, por sugges-

tão de M. Lenis Maria, funda-1 
·c'o.r do "Grupo de &efeza das; 
missões religiosas tra.nceze., ,e; 
estrangeiras", tornaram-se as ~rl• 
.meiro.s inicia.tivu a, e,ste r~ 
peito. · 

Em 12 de Maio, um 1;1l'.Oj,ec~ 
de ,lei é a.presen:w.do a ~ ~ .. , 
!Peito; em 1,0 d.-e JuI1h<) o~ 
proposta. no an.ea-iuo sentil:lQ; J 
.n-e-ste andamento ia.s leis d~ Ill(M;. 
já não noa atra.pa,fuam, e mu!tafl 
metios a übro. dos cidadãos quaj 
c<>nsagrarr. a sue. vida á Sl'-lva. .. , 
ção dós inf.ellzes, á educação) 
g.as 01:<éainças, ,se ·deél.icam a.o-
fum nome do seu peJ.z, ~e~ 
nunca attingir qultl.lquel'. class; 
'"oclal. 

quer pretexto, atttt:itar contra .es- concede:- a todos os france,:,c,.s, 
sa persona!lidade. contra essa di- menos aos religiosos, o direito 
gnidade e liberdade, identifican-1 d.e assoclia.ção, ª elles negado 
do-a com o individuo materiaU- desde 1192· 

====================-.l ( 

zado e ·sem alma., ,._.rqu.e asta ex<!epção feita aos 
religiosos? Qualquer .espi.rito ju- ,..-. 

KIEM A' FORÇA 
'fELEPHONE 4-3778 - SÃO PAULO 1 

i 
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Santo Padre votada no 
Conselho do Departamento 

rldl('.O, c>u simpl+>..smente re.c'o- Na Russia, as escolas sovieti-, ticos que forcem os paes a: man.( 
na!, .perceberá ~ injustlç:l. des- cas de· propaganda athea, entre darem· os filhos áquell.as esco_'!j 
ta,s ·leis, A o_rganlzação france- surpresas, assistem, de ha mui- . las, 

A pen etracão Allcmã nn. Brasil za não ,p!'ohibe t1a,es direitos. .
1 

to tempo, ao boycott que contra Isso significa que após 21 anÍ 
Pr»·q11p nosrnem um fi,CJ. rei!- ella organizam os paes de fami- nos de lucta, os soviets não con~ 

gloso? For que trajam um cos- j lia, não lhes confiando a ins- seguiram abalar, levemente si~· 
. .rne ,·special ou :pronunciam trucção e athelsação de seus fi- quer as convicções qa maior~ da Alsaci•. 

. l.mporta_nte artigo, do HLa Crolx'~- Em sua recente reunião plena
ria, o Conselho do Departamento 

ritos? lhos, 1 do povo russo. Esse facto é uni;- . 
Não havia ro.zào racJonal pa- De tal modo tem sido efficlen- consolo a todos os catholicos :·.41 

o jornal francez "La Croix" cura, actualmente, conseguir a da Alsacia votou a seguinte mo
publicou em seu numero de 16 immunidade diplomatl.ca, para os ção, endereçada ao summo Pon-
40 corrente um interessante ar- taes "chefes de paiz", e até mes- tifice: 

ra justificar-se taes attitudes por te essa campanha, que o chefe ao mesmo tempo é UJXU). adver1 
pa.Tte dos franceze:s com r,;le.- da liga athea da Russia viu-se tencia á Allemariha namsta qti( 
ção aos religiosos. obrigado, para combatel•a, a or- já iniciou uma formtda.vel ·can:ii 

ilgo sobre a penetração allemã mo para os sub-chefes, pela trans- "O Conselho: 
no Brasil. formação · dessa Liga de expan- Considerando os grandes estor-

0 articulista analysa os meios são em organismo official, devi- ços incessantemente desenvolvidos 
geraes de penetração a:Uemã, damente reconhecido pelos paizes pelo Vaticano para conservar a 
meios esses, que a bem dizer, extrangeiros; pretensão essa que paz no mundo e evitar .os horrores 
constituem a propria alma do é uma afronta aos Estados extran- de uma guera; 
expansionismo nazista, e a sua geiros, pois tmplica a garantia considerando que .o mundo in
l)!'incipal preoccupação. e a immunidade para toda a es- teiro reconheceu taes merltos, por 

'Sendo O imperialismo do Novo pionagem nazista. occasião da morte do Summo 
,Relch O cerne de sua . politica, Négar a existencia de "chefes Pontifice, Pio XI, apresenta a ex
não é de extranhar que o mo- de paiz" e de minorias allemãs pressão derespeitos a gratidão a 
vimento de penetração allemã no Brasil é realmente ridiculo: Sua Santidade Pio XII, com o vo
~jà directamente dirigido por entretanto, reconhecel-os e não to ardente de. que a sua nobre 
Hitler. E assim é, que as mino- se preoccupar com el!les é, sem missão de paz seja coroada de 
rias. allemãs em todos os paizes duvida, ainda mais ridicula atti- pleno successo, para beneficio de 

Infelizmente, ;;ista•s dua.a leis d1mar a todos os dirl!fentes sovle- panba de atheisQJ,o. 
vlgora·ram em França e 't!'ouxe- . ,r 
ram certa,mente os seus malefí
cios: seculares foram perst>gui- : 
dos e condernnados; aquenes que 
se ,eobrila.rn com a sombra dr 
Christo soffreram aprehoosões ~ 
seus bens foro.m confiscados, De 
753 Congregações ou Communi• 
da<les autonomas, 456 a,presen
taram o pedl<lo de auto!'ização 
,imposta pel1a lei: os deputados, 
chefes do Conselho de Estado 
rejeitaram innumeras vezes es~ 
tes peclidos, e ainda hoje mui
tos deiles estão .para ser defe
ridos. são agrupados sob orientação dos tude. Infelizmente ainda ha toda a humanidade." 

respectivos "chefes de paiz" di- entre nós ingenuos que não "te- ·uma copia do texto foi remetti- Os males e.ugmerrtara.m com a 
rectamente nomeados por Hi- mem" (é o termo proprio) a da ao Presidente do Conselho dos -lei de 7 üe Julho c1e 1904, qúe 
tter. penetração allemã no Brasil. Ministros. prohlbla. o ensino religioso pelas 

Congr.?gações, mesmo ffUe fo~-
Esses agrupamentos allemães, ~~~~~~:•;:~l(~;~~~~:~~~:~~~~~~:~~~~~íOl~~~~~~~::.;~~~:.;~:ii sem autor!Sfl,t'as: obras foram 

tão communs em nosso Brasil, ~ · '+' interro:npi-das, communidades 
um como thema a tracção do :~ PNEUS E CAMARAS PARA AUTOMOVEIS ~ · · "" ~: . . . - - '+' c;ispenaada.s, . casas fe-chada~, : 
tólo que Óccupam e creiam es- W ' · j 
colas exdlusivamente allemãs des- ~ SO' cou ~.: etc. ' ·. 

~ lf& F'alando de i;ma mana1ra Iu8.ls 
t!nadas á formaoão individual, á. : 1 ~ especial das leis d•} 1901 ·e de 

propliganda politica, cultura.l, eco- ;' e. F· . No t a r 111111 :~ 1904, M. Dugult. da Fa,culda.de 
nonilca. .e militar da _· Allemanh. ªI ;•; · >+' de Direito de Bord~e.ux, es~.e- , _,._ "°""""' - ...... do O • '~ ·vl&, "A "<'""'"º à •-1 t-:l ~ a. chamada. •• Allemanha 1

1~ -. ~- sub_m~ttlda.-s as Con'""'""''l!ÕA8 i 

•........ Ar ............... º ... _._,;......, i3 ~ .. --&-J Q " ..== -- .... .......,__ ~.RAÇA DA REPUBLICA, 24-A T~l. 4-0855 ~; arbitraria, tyrannloa_ e espolia~t· 
--· ~ oa: G '1eve . ser pu.111, e a!élu· .. ._. __ _,_.-
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São Paulo, 30 de Julho de 1939 
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ô P'r-ôf, P.hiJ.i;delph~ de· Aizev~
ao, Dire$r de. F,u,culà,ad•e de Dl• . 
teito do Ed-0,de Jai»eiT.q, .concede'\} : 
&. ~~:PI.lena Úma e~~evbitia. so~~ 

8ea1t}i1Jíkl, ~a c~lligfi.(âo ... r1a'tlitlllott; ílfi/ra'ff:t~ 'i1 (J:on·cilitf PlênalUi. 1 ...... [Ví/tt-díi'lUf'r/f, f/5éfitlsi~ ~ fJ 
~ ensm.f.J rp.liti'f>so f.t:a Oaf>itoJ F ede..,ral ,.._ Ênfrevista ~-om Q RtJ.t1.1iü>.. Padre, Lt1...0PolarJ.. .Br,,enta,no. 

lló. pfbjecto de .r.i-viafa\<<> do eod1g~ E&posiçã:o Ma.!rh,~~o ~~ Ass~, ~jga&J, pelos que traba1h-iun hos gu-tnte, f~-nos dad!i> aieomp,wba.? 
'.civil, que será ajresént:a-to ª? exposição do E$lía.tfo Ni:>:Vo, expo- diversos sect0r-es ®sba.-. O 1,uga,r e.s numerosas estatisticas aol:lre o 
Govémo Federal. Este ipro.jeevó, sição da g-a.Ie;da ® Belllw .6\1.'t-6$ .. , tta.tçra:hniinte !ndlicaiil:> EÍ®ie. o e!JS!no religioso, em gra.phicos 
(!Ue -se reveste de grand€1 imp.or- 'N!to podia raitar tll,nÍ,~sµ, dura.ri.- Plo'.~la ew, Colllgagão oatM~, na ·m:uij;o bem feitos. 
itanei.lt' 'P.or :t~r ,sido ;soHc!taAo te estes dias, no Bill'>, ~~ expo- praça 16. Para ~- effeitos do ensina re'li
fPelo. -proprlo :Ministro da J:u$ti- sição d"' Ancão Catht!Jli.oa.. Tanto, . Lá. pass~mos todal ilina/ tarde, giasti, ~~-. â Al:oh!di.ocese cio R!e' 
.ça, servi,rii <le ,e,Jeme.uto 1ni-cial 
,pa,na. a elaboração <le uma ~·ef-0r
ma do Codigo Civil, que o Sr. 
Fre.ncls·co Campos já noticiou em 
i•ecente enh•evista. 

Informou o P.rof. Philadelpho 
de Azevedo que o projecto con
terá uin dÍsposftivo a-ca.utelatorio 
dos direitos dos filhos de ,paes 
desquitados, nascidos .posterior
mente ao desquite. 

Considerada ia questão em ,si 
mesma, ni-n.guem pode deix.a,r de , 
Qouve.r uma lei que cuide de res-
1ponsabilisar os paes pe.las con;;e
q uencias de actos por ·elles ;pra
ticados posteriormente ao <les11:µi
te. Entre pae e filho ha, de 41-
relto naturà.:l, certa-s r.élações Ul()

!;a.es que a l!tl deve ;proteger na 
,medida do passiveis· 1 

No e-mtarito, :ão nos él,evemos 1 

.esquecer de que, por ma,is fusta : 
que seja a appHeação de 'l.l.llUI, lei 
neste sentido em detel'minados 
ce,sos, Q.!:l interesses <los f,füi,os 

[(DO ENVLUJ() BSPEOJ.,AL DO •LEGIONMllO"); 

gaJ ipá:i'â o~t,ar -ewJl,nj) de O'll,,tr,a I rfo Dló'é'.êísam>, 11:1,m Nacíon-al e cm, 
.teligi:ão. tro destinado ás· sooias das diver, 

·(l;!i.µi,nto ao numero ae proresso- ·
1 

r"c:, · associações ffiiadas á Confc-· 
res, hl!, ~.4QO ctue elJ.,l!inam. w,m- 1 ~~:·ª;.~º Catholica (Obras Aw.il~-, 

-1 " .. t.:,, A. C.). 

' e'---::-·~~--:·~,; -sPggestivos, i,nqucr~ ·~, 
e p,,1r<:.'; :re circulas, revlstas e J' • 
vro~ e' e A c<;ão CathO'lica f01T,; ', -

vani ,o materiai desta sala. Ai,,,,,;. 
aqui se aoha.va.m os fasciculos , : ri 

rnstituto Saciai, que contanõ.o e~ 
as bençãos e a plena ap.prov -, · 
de s. Em. o card'eal D. e 
tião Leme, se vem co1,~?,.,:,· , ·: · · 

[ ao S<lrviç_o Social, especfo,J;'(": 
, á m,eritoria. obra da educaçao ~" .. 
milia,r. 

Na sala da JUventude ,l:"emm:-· 
na, sobresahiam-se os ca!l'taze:; e 
dados estatlsticos sobre a cam·,~ ~ 
Ilha pascoal e retiros. No am:c 
passado, cqntava a J. F. A. e., na 
arastl toé!'.o, 5 .125 soolas, e 5. 008 
es~giarl.lN¼ em 26 Dioceses. :!'fo 
sector qe Be.njami.t:ia;s e Aspimn° 
-~~. o filr.iJ:wipa;l mevimento é em, 
:torn9 do .ensfuo do, ca:theewz,1.c, • 

não são os unicos qu~ se devem Ts.mbem vimos o mostrm.r!o 
tomar em -considera,ção. d!> Secretaria.&> de Cíineina do, fL 

Nlnguem ignora que os cha- ·é., Cú$0S tra;ba,llàos são textos en:i. 
mados "case,mentos no Urug~y" ~l?lm~ oom ii, "Legião d3 
ss tra.nsform-ariun entl'e nós ém ~l'lcla." &Da E&tados Unidos. 
uma verdadeh•a lépm SQJ.Jla:I. _..,~ Mexioai;w, de Decench'>, 
Q.uando um ca&al constit11·ido itl.# tie. 0mos ceutNs ~:lli'.re.ll 
)Joi:,malmen:te ,segundo nossas dá. ~'ii:a,. 
Jei·s ecc'lesiastioas e civis resoi- Pllbh o secretariado um 'bo-
;v.e · separar-se ·pa,r.a. contro.b.~r tio- tet;i;J)l ~ ()lie~ e um fo'.!betô 
vas llga.çõe13, fal(; uma vlage,in . ~ll!a:l. Q ~etanacto es.tá ar;,p 
ao Urngue.y, ond-e, de modo.,,, g;_r~~~ á 0. C.. I. C. ("~!,!S,nfsa-
summa~~:p.te ,f}'G,Udú!ento e 6~ l,ion _Qa,~lfQue 1lJ,_WfP~'tjofüt,lç, d~$ 
.oo.ntravenção ~ .todas as 1~, se C!µ~ai") -:;erula cili! uot(J.l' qtJ:? 

div-0rcla na. cs-nf,oo,ll),j.~à-CÍ.e con:i Q 1· . . . estâ ~ lhe fei óffer<';cid<1, 
ttei uruguaya., que a.«mit.te o dl- · . . . . --' -1'01' eesa "21tidà&, cvja $6:1.e cen~ 
vorclo pleno, com o =~tó . 'Uma. ~lt~~p~la,:·~~~ ~11. :~~~~•-~te-~ reuniio do U .Oo~~ ~ :~~º• · ·Í® 6 ···~t~. 
s~êquente dos conjug,es di'Vo:.-- . O origbiál dl> "lbifül· ~lma, nos foi e,~~~ :t>Ul' e.iliie1dàl ll'&ât~ ao ·Bevmo. Oonea'ó »•edlt ·d; Arinljo.· i;reu ~ i O s, . .Rlnatri:cis 

,:ila.dos • mais que estai}:los no tenl;I» da . coJ!len41,) ..., "'"i•~SSi'"""""""~ ..... ., "Ue. "e · Jane'·" "1\'l"''da. ...... 14 ,.,_ ,..,.. · ·ui:. .......... _ ~ • suas dteas si0 pu;tlii,o 
E, .tio Urugue.y mesmo_ ca(la • ·: · .. •·._· · '.!?! . .-. · ...... ,. •.•. .,;,:,4,,._·,·.:.;;·"''I':~-.-:- .. i!'R•"'.~-~. · ''l"••·-1'1, 1·~. . """' ~ .. -.~ ~· *· ,bem r~~uw, ~--~~ ca;..,.,....,~ ~ nlo i6 nos~ eafüsll" 

,um dos dlvorel!Mibs <:!!~ntfiilie no- r~alt~çao do V C<ill~il~o ~en~-::.'~J1~i~OS «6$\J~r.es dó um- -~'Umsmti~s e<n:ti~a~~ntea 4-ll .Pfflic~. ~ diverl!i:>S (l!:IS ~.~e ·A~ ... Y1:'2B 
. . : · nlo Nacional. Occas.ião e,ccellenoo: ~*~N.A;:i.:t:~~. J;)~sde logo se diga r 14 c!rcumilcri~O:es otficlaes do ª-~~ &l. :t~ ca.te~Cll!I:,_ ~ ~ .. ~ aa ~w-~ c'l 

<Gonclne na 2
,• pag,) :pa-r.:;t que se o,rganiz-aiss~m ~l}s- }l.'1i!e o- ~~ts<intmiess~ só o:s pt~- ensino ,ele=taf. 'Hoi~. <i~a de sendo seu Dh:ticl:ór o ~mi.o. ~:- .µii ~ .. e ira~idBs m., 

truari0s, se oolli~issem boI~ins e"l)l.'ios V'i:sltantes poclêriam at)recmr 90 % dos a.1µnuws rii~ti:'1eú1Mos ~:-~ José Marlà MDss 1'"o/'1~, e iàs ~ esmções l!Mllophcni
estatutos, se levantassem estatis- .e e,so!!,p11, â reporl;agem éie um :i;e-1 nas escoia.s officiaes recebem o Ji)llrec,tor T.ecbnico o &ll.'\IJll.0, J?a- cas ('.!Q~ '"Rs(ijQ Jornal c~o AO 

DISPlilRTAR • •• 
Obtenha bem 
ettar ~ro o 
dia tod<, com 

ticas, ~fim de que ~dos os EXIDQ!l- ci~ctcJi; irnprev1dei:i:te,. i:>to é, que I ensino cafüoitco. dre Heki,er C.~a. 13rasn". ~,. e "\i'erQ, 
Srs. ~ispos do. Brasil _pucte:isem tl:!r ®º se fez acompa-nhs:t de um Segae-se, com mais detal;hes, a Cru»", · 
uma mformação compilem sobre ph0wg:i:~:Plil(?: os oartazes, o aF- este.,t:is.t;~ca. c.io auno de 1Wt6.: A,OÇA:O C4~~~1GA FEMININA 
as actividades catholicas no Dis. rnnj<> <:lM salas, as pho~gl'IÍpl).jli\$ Pe<ifrli.m ensft'lo c1wtbollil6: 00,88 
tricto Federal. expel&tlà~. i por certto d©s alumnos. A I.Jga. ~-.de Acção Oa• 

E por mu!J;os dias esteve aber- Come~~os pela J?.eidiram en-sillo de outms reli-. thOlicá ol'g(l;nizotl seus m~ua-
ti aq publico a ~osic;ão de · ~iões: 3,25 por cento. tkw e~ com a eollabora~ 

EN'O 
Acçtio catholica, muito l;>eni orga• EXPOSIÇ:l{O DE MATERIAL o numero ootal dos f.l.Ue pedt- dR-e entk!ades oongeneres ~ Ar-

:;:;:;:;:::::c:z::c::;.:;:::;:;:::::;:::=== =:::i:::::;;:;::::;;====:;==· =·== CATEOHE'.rICÓ ram ensino cathoMco é de 90.892. ch1d!oceees de ~Jlo ~~~ 

P. '~- X: 11· d t . . r; Os 3 .• t,86 aluw~o.s que pediram cmnda - e Recife, M(l.-ra~ e ·: ·10 . . . ·8CfE) OU a 7 primeira Muito Se tem desenvo1Vi!W,' nés-.· 
'Leat1· f:ã.ça-O d·o pon.m.1·, f·1··c""do tes tre,s annos, º ensino rei!g4di!o U & S8U 1. "-<I. no Rio de Janeiro. Por isso mes-

qio, ~ duas salas o.ccupadas pelo 
C0nselho ArchicUocésano de En

_A Bemaventurada Emllla de V'iala.r s1no de Religião detiveram-nos 
por muito tempo, ouvindo as ex. 

Sua Santidade Pio XII de- Obz,a de tal vult<> só se ex- . plicações que g.entilmente nos 
· cretiw., •ei:n 19 de Junho desta, .pj.ica pela. graç.a. de Deus 4>ele. étam dadas pele. professora D. Ze
·a pr.i·í:i:J.ei,wi, beatificação ne •seu vi,ta.li.dad·e da lg.i;:~j!t e ,pE)la aan- lia Jicy de ôliveira Braune, Su
p.o1llt.if.t&i,ao, e'leva,~~o ás ho»;i<a:s tidade -d•a. fUnd~di>ra de. C0ngre- pel'intei:i.de~te de En.sJno ReHgio-
4!-Í~ altares á béi;nav-!>nturada, ga~o. oo na Al"ch-ldiocese do Rio. .,,!· 

1iiiml).ia de Vialsi,r, i'ii,nciadora d-a Pbr occa:s1a.o a:a .cer1monl!J., ~e- LivFos did_aoticos ou, de piedade, 
eo.;;:.;;r_·e_gação Missió,n1aria Sã.o un'i·ram-s' e ~. ~ Ro=:a a Su"'~ .... ~- . . Mo . .., ;~· = ,,...v,·J~ ~ro);)T;os pl)ra creani;ias, es""'t", e 
.Io:s, d!i!, A~pariçãq. ra-Ger.,_J, Revma. Me.dz,e Fi"Ml-• e~~tià:dos pela "Deselk. de B11ou-

Nà.ao~u ~i:n Galilac, França,, ci,s_ ca de SlaJles Ze Gal, as s.n~· .... ,, d ... l' t 
~iµ :&.·.· de ·Seteµi;J:>ro de 1797_ D.é ... wer e .oruNe ,as em wr ugue.z; 
tnf.~..:.;,;.. vfüa i,.....ºrior, fni cha:- pel'i-G>Z:,!).s de tocfo,i, os inBtffut~:,i, máteria'l patà collagem, para ar.-

..,.,,_ U""' Ve •&rande numero de fr .. eir!i-s, a,J"m ""Mr ,-,vA,,en1'0s O o,1•0,r= .;,f• d• -~_,,,:,;: ""'r Deus "'ªl:'ª .j}nn-"Á- "llla "' << ,,m ,••= ,, " .,; º"' -~ ... - -im e 
·-~.,,, .- -·~ " de .memàl'P•S 0 inda vl<io-s da f,a,. cies=rt0 r ~n c ·A- .... ·-·~-- ~1 O.l'®~ ~ellgl,QSlii. -~fa~ori.,:r-ia, êi>m mma d~ bem~ventuffl<ia IDm!Ij)s. ,.:;; ... d ·~. ~;''"_j.o._.,.,.,-,·esse p,,.1 o 
,:9 : ·~e-etiv-0 d~ Í)vati~?,r a ,cari• GS.uuô .!L re,1g,.,.o; · gos apról'Ji' a_.,. 
~'Íl,tfe "a,té o -d~ota;mepto e á de Vialar. d.os pai:a o mesmo :Um, a,lguns, pót 
·.. .. Ai.~e:vam-se presente-s a.Inda. éKéntl)lo, sob11e a Missa; quadros 
mR:i:te". Como u~ ~lls!;a qu-e ' ; . ... '"···-•nados nom scenas b'':-lioas e .e~pébialw.ente Deu.s dli!ipen-s.a a.o-s 1·nnütneros pre,ados fran.cw~llli., ,,,,..,,, ~ ..,, 
· · · · etM;:r:e os quaies, S. :ii::Xc.iCi. ~adl'.Os symbolieos para ens1n0 da 

._9;µ-e e,~, a. bemavanturad,a -6 M ,.. • 1·1•,,~:gi"', - tndo Isso Vimos na :1Btn'l:liia. ;e sua ob.r.a. soffrera:m .. .,.evma. on;;. -.,ezerac, b,sp<> v"'' ~~ .... 
·· ;p~~g.~(!~. da oi<le,de nat-M da bem~:ventu- J;il'.httélra sata qlli! vifiltamos. ,4y 

-OOM O RIW)JO. PA.1"B 
Ll!lOPOL1)0 BB.lDn.A.Ne 

A~~~!:tlcli 
entra:, m,1 sala ~ ah:cttkn! Op!1-~ 
rar1oo.. Use admva o ~TIJ/'.1, 

f!adm :t......,,,,.. ~ 411 -~ 

i b Í889 ;a, ~,~48,dora e -sua,s ir.ada. Em aigumas escolas, as meninas 
:~o~nhelra.s ~~Vel''!,l)l envolvi• Du.ram,'\;e a -M1'lmonla l'.l;a. igre- f~m, é~ pe<;!tlenl!S oosturas, 
·.<l,as n•1.t1nil, ~m,nde éJ?idemie. de :ta ~e São P.edro, fói otfe-rtáda oom.o se :f-ésse para bonecas, to
~Plffl- êm Al:~eJ, <mde a o;i:.a.em á. Sua Sa:n~dade o Papa Pio XII d.os os p11,raxnentos, a.'fim de ir ensino de outras l'eligiões estão as-1 ~rá, e DiQç~~~s de .. ;N .. -~. . _eroy, de. aps~ <Tos e}letarifls, fuucfa
:i,:~u il.1n~l}Wr-0s in~bros. um ,l'elioa.ri-o da ·llema-ven.turada aprendendo o que sign:i.ficam; e sim dividid01n Pelotrui, ~a. Ma:rü;t, NaOO, ea,m. dor éi :b~ mal «asses Cii:cu
; Nµma dM ~poca:s e:m q:Jlll foi e uma photog,raphie. da mesma. os meninos fazem com barro ca.li- Pr-0testa,ntes (ve,,I'iais ·seitas.) 1,580 plnas, Ju!s de Ffu'a, ~p:!;rtt,o san- ~~ 
~lits :peroo:suiil-a ia be~~~ntu- Apôs a -oeri-monia, Sua Sa,n- ees, ga1heta.s e outros objectos sa- Esplritas • .. .. .. .. • .. .. • 1 _282 1 to, Mol!Soró e Garanhuns. Infe- Sua f!gum cá:ptivante acon'l.pa-
,11.ai!ia Emit~. ouvJ.u oo sà:nto ti-de;de pérmane-ceu durante taJ.- cros. Uma das alumnas do Colie- Israelitas • •• • •• • . . . • • • • 6173 llzmente, ~ h°1:lve tempo para_ ~ll-110(1 durante toti!l, a noss~, 
:~ú'i'a D'Ars, ~OUr;!o antes de fa.1- gu-m t<:1:n:i,po ora,ndo junto ao 1'e- gj.o de Slon desenhou um interes_ Orthodoxos • • .. .. • • .. .. • 54 que de __ to<las_ as Dioceses d0 Brasil · exeurs~o" pelos mostr.uru:ios da--
i~(?Bl', a :pi-.edtoçã;o de que "'s,ua. Íicar.io da beme.ven-turaáa. sa:ntisslmo quadro <l:ynoptico da Methodist_a,s • . . . . . . . . . • • 33 onde Ja esta organizada, che~ª!- quella saI~-

. llrd'61:!1, qne.11~ de .Tesue 0hl'is- Reo:ebeu depois ,em auiUe:ncia historia da Igreja, que mereceu "Livres pe,nsadores,, . . . • 21 se~ as resposta<1, e a E"r,iosxçao Pe,sde ~ fl,mdação do primeiro 
~o é d·e São J'<1sê, seu· pB:droeiro, privada ia Sttpel'i-0l'a Ger.a.1 e .em 

I
as honra,s da exposição. Regionalistas chr-istãos . . • 13 , de~la começar logo para apro- Circ\llo, #ll Jitio a~ do Sul. 

· -~ pereceria," audl-encia. pu,blw.a os ;pereg;rinos, E todos estes va.ri.ados trabalhos · 1 veitar a estadia dos Exmos até â órg niZa • da, C $ 

:A ,. __ .,_""",. t , ~ ã ,~ d Musu!manos • • • • • . • • • • • • 10 R Bi Ri . · . a: çao . o;n-,ede:r8,-. '°•===•ª• ranscorr1-dos quando ,pronunciou uma ora:ção nno s o ma,,, o que uma parte da. BaptistM • • • • • • • • • • • • • •• 8 ~mos. Srs. spos no o de Ja- ç_ão Nàe10nal de Qpeiarims Catho-
biten:te. e ~ í!.nnoi;i, a Congre- sobre a pe11:Son>alidade da n.ova grande Exposição de Material Oa- Budhistas • •• • . • ••• • • • • • 7 ne1ro .. _ !Ioos DQ Rio, sob a clíreeção c1.e 
g~-gão <lOnta. CQ.Jn m ca,sas, es- bemaventure.da e -swre a vi;ioa- i techetloo que funcciona perrna- Positivistas • •• • • • • • • • • • • 4 Opt1mamente bem organizados 'J;'.r.!st~ó de A;tl18iyde, a, Pr~cipib 
~a<J~ pe'la. $'~ºª• t,ng.Jo:ter- . 1 nentemente á Rua S. Salvador, 53, Th hist 1 os ficharios da Liga Fem\nina de com b.ase syrtfücàl, e ao Cóng;:elt" 

· ~ llkl~ Gl'lil<l~, '.1'3:u'iprl~, ção m.isSJ.onaz.ta. da Ji.'lranea, da I gra~llS á dedicação de. Exma, Sra. eosop as • • • • • • • • • • Acção Qa,tholica, de modo a pcy- so de 1987 em. que se eft-ecljW<llU e 
-~ ~ lA41s.11 i •'.1,18· qual ~~ 4-e :V:~ 4 9- ,~ .. l t>. Marga.rida. de Sá.. Não 6 preciso dizer que em ne- der unlti<.mr todo o movtmerito : ,::: . 
......_ ~,,. -~ ..__ ""'~ ~tt. Na se.-lA .,. nbuma al~_bou.ve num~Je.,. ~~--~ arwi,.,~m11.~ 1~.-~,-~,fJ 

' \ 
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• 
-~~:· ,;-ea:simento", ;plénamente nul
no 1Pé-irite as leis ,brasileiras, 
lll:lém do nullo e ,pecaminoso ,pe
rante à. Santa Igreja. 

:A!iás, é rr>rec'iso dizer que, em 
certos ,casos, o ,caiíimento no 
Uruguay já está um !POUCO fóra 
de moda. Não falta <iuem tp:es
êinda desta. :f.01unalida:de dí.spen
'4iosa, ,e vá ipassaT l]lin crnez iqa 
:fazenda :e.oro ,se,;t novó ",eonjuge", 
dizendo, :na 'V01tií,· que andou 
;pelo Uruguay,: onde ,s& -ca:sou. .•. 

LA.vel'de.de 'é qu·~, ;con!tra esta 
lep11à ,social, não rtê'Í'nos ,uma runi
ea lei. Por ct:oda a ,par,te estes 
casos .se cr:e,petem e .se anultipli
éam •. ,E 'lllí,o e:s,:istc contra elles 
qualquer .bêpressão, De so:-te 
que, l!l,a orõ.em pr.atica das -coi
S(l:S, o artigo da ,co.nsgtttuiçãc, que 
,prohibe o divo.rcio :no Braeil é 
dr, uma efíi<:acia muito ,relativa. 

A unlca 'bnT.reil·a legal extsten
te ~"a.!'ll. .taes dmmora,~idades é a 
disUncÇão ,estabelecida. IPe'lo Co· 
digo Civil ,c.ntre os fHhos legíti
mos e os filhos que são ihav-idos 
fóra do ca;samento. No mesmo 
caso concreto, ,eonsiderando a 1ei 
IJ)lenamente ,nul!os os "ca·samen
tos no Uruguay", os filhos nas
'CÍdos desses "ca.sainentos" têm 
direitos insignificantes, ·em com
'!)aração dos filhos ilegitimos. E, 
a'Ssim, ta.es ".casamentos", se 
não são ;prQhibi<lo.s de facto, ao 
menos são dgnorados pela lei. 

Se, agora, se .fosse •beneficiar 
largamente aos .filhos :nascidos 
l'&rn do casa:mento, em que si
tuação fica:·ia a .prohibição do 
füvorc.io? Se os filhos -legitimes 
forem equiparados ou quasi 
equiparados aos que ,não o .são, 
qual ,a. differcnça ·entre uma fo,
milia .legitima e uma. familia il• 
legitima, .perante a Iei? Mínima, 
j,t s<> · vê, Niio é temerario e.ffir
mar qu<, a impla1üação do <li• 
Yorcio no Brasil ,equivaleria qua
.ii a isto, 

• Se, ,portanto, é legitimo que 
se procure, de cc.rto modo, acau
t,•lar os ·interesses de crianças 
que nil.o têm ,culpa. do mal feito 
pelos paes, mais .Jegitimo ainda, 
é que se procure não ferir, sob 
este ;pretexto, a. ·mo.ral ,publica 
e ·social, eom flagrante e mani
festa desobediencia ás leis de 
Peus.· 

Devemos, pois, espera.r que o 
ante-:projc.cto a,presentado ao Go
verno, ,como ,expressão da cul
tura juridica de um ·paiz ca:tho
lk.o como o Brasil, empenhe os 
mais arduos esforços em não fe
rir, de ·leve que seja, os direitos 
:oiupremos de Deus e da Ja.mili.a, 
e.inda mesmo que com isto venha 
b,eneficiar certas situaçõ~s pes-
s'oaes in.contestavelme.n.te doloro- .,-
Gll.s, mas que não são sufficien
tes ,para justificar e que jamais f 
Re ju-stificaria: e. promulgação 
de uma. let immoraJ.. 

Que ge protejam os filhos nas-

Muito recentemente, já tratei nestas 
columnas do caso da "Actton Fran
çaisc ". Não voltaria, pois, a insistir so
bre elle, se a documentação ha muito 
pouco tempo chegada ao Brasil, e que 
publicamos em outro local, não viesse 
trazer novamente á ,baila: este assumpto, 
graças ao acto de benignidade median
te o qual o Santo Padre Pio XII reti
rou do "Index Librorum Prohlbitorum" . 
o orgão official daquella corrente mo
narchista. 

Tal documentação nos offerece um 
exemplo por demais eloquente, da be
nignidade e da prudencla da Santa Sé, 
para que nos abstenhamos de tecer ai• 
g·uns commentarios a seu respeito, 

• O "caso" da "Act!on Française" foi 
uma das maiores tribulações do Ponti
ficado de Pio XI. Effectivamente, nada 
póde doer mais a um coração catho
lico - e portanto, "a fortiori", a um 
coração de Pontífice - do que o ter de 
Uuctar contra os proprios filhos da luz, 
que a pouco e pouco se transformaram 
em filhos das trevas. Na realidade, são 
os apostatas, que rasgam a tunica in
consutil de Nosso Senhor Jesus Chrls
to, adaptando doutrinas lncompatlve!s 
com a Igreja Cathol!ca. São elles, os 
transfugas, clles o pomo da dlscordiá, 
elles os fautores da separação. Quem 
trabàlha para os declarar desligados da 
Igreja de Jesus Chrlsto outra coisa não 
faz, senão esforçar-se por obter que se
ja reconhecida de direito uma situação 
de facto. A ruptura se deu pelo facto 
da apostasia. A excommunhão não é 
senão a declaração publica dessa ruptu
ra, e a cominação das penalidades es. 

·pirituaes que a acompanham. 
Entretanto, por um phen'omeno psy .. 

chologico curioso, emquanto a lntelli-' 
gencla se farta de declarar á saciedade. 
estas coisas, o coração diz o contrario. 
E, effectivamente, quem denuncia o 
erro de um irmão na Fé tem a Im
pressão que está tomando a Iniciativa 
da ruptura, e ferindo em primeiro le
gar! Quantas vezes, trabalhando para 
conseguir a amputação do membro can
ceroso, tem-se a lmpreS,lllí.o de estar aca
bando de cortar o "arbusto partido"; 
quantas vezes, combatendo-se o lncen
dio da heresia, tem..se a Impressão de 
estar apagando a mecha qúê ainda fu
mega! Quem tem o senso da Igrej11, 
póde medir a dilaceração intuna que 
um acto de energia desta natureza sem
pre acarreta. A bem dizer, essa dilace-

_ ração lnter.lor é o "pondus dlel" de to
do o jornalista cathollco conscio de seu 
verdadeiro dever. E, se muitas vezes o 
coração do jornalista sangra de pesa.r 
no ijlomento em que redige o llbello de 
algum ei·ro a ser denunciado, como não 
ha de sangrar o coração de um Papa, 
ao declarar separadp do rebanho de Je
sus Chrlsto. e Infeccionado pelas mais 
severas penas esplrltuaes aquella mias
ma ovelha perdida, por cuja salvação 
elle daria de bom grado a ultima go
ta de seu sangue! 

Ao grande e inti:epldo Pontifiçe não 
faltaram outras dores. Excommun~dos 
os dirigentes da "Action Françalse ", 
procuraram elles, como Lucifer, blas
phemar contra o poder one os feria, e 
arrastar na sua queda p::'.',a o abysmo 
innumeras almas fieis. Ultrajes á Igre-

ju, sarcasmos, calumnias, Injurias, nncln, 
disto foi poupado ao Pontlfic~ jiL idoso. 
Não J'altou quem o considerasse um re
presentante da maçonaria no Tllrono dé 
São Pedro e, blasphemia peior ::ünda, 
sympathlsante com os próprios commu
I)istas. Assim, cada vez mais as ove
lhas perdidas se enredavam no erro. E 
emquanto Isto o coração amargurado do 
velho Pae só podia chorar e rezar, Real
mente, Pio XI, deixando rolar pe1a sar. 
geta a.5 accusações mais baixas, reba
teu uma ou outra que lhe mereceu at
tençâo. E, depois de ter assim defen. 
dldo a honra do Pontificado, calou-se 
como Nosso Senhor, ante as injurias ele 
seus adversarios. 

• 
Qual a causa de tantas apostasias sub-

sequentes á dos dois chefes monar
chistas? 

Muitos catholicos, esquecido!!' de que 
Chrlsto só est{i onde está a Igreja, e a 
Igreja só está onde está o Papu, con-
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cederam .a Maurras e Daudct um do
min!o incondicional sobre suas propria~ 

. intel!lgeneias. Esperaram do innegavel 
talento destes dois chefes, de sua dou
trina polltica que realmente apresenta. 
aspectos empolgantes, de s.ua habilida
de que incontestavelmente tem sido 
grande! uma salvação para a Europa 
ameaçada. Não apenas uma salvacão 
tempdt'al, mas, o que ainda é mais g~a
ve, uma salvação espiritual. 
· ,Não faltou quem conslderass.1 mafo 
proveitoso para a França o trlumpho 
da Action Françalse do que da Acção 
Catholica, entendendo que o domlnlo d,J 
Daudet e de M"'urras "rechristian!sarla" 
a França mais a fundo, do que o ela 
Santa Igreja de Dens. Ni\o faltou quem 
considerasse a Igreja inoperante contra 
seus adv~rsarios, devendo apenas a Ac
tion Fl·ançaise ser apoi~da, por ser eó 
ella efficiente. Não faltol1 quem con&l
cierasse mâo c~tholico quem nã.) per. 
tencesse á Action Françalse. Em suma, 
não faltou quem achasse que "fora da 
Act/011 Françalse não ha salvação". 

Entretanto, elles eram cegos qu, c·c,n
duzlarn cegos. E, segundo a paraboia 
evangelica, cahiram todos no abysmo. 

Elles confiaram a homens um.:i ded:
cação, um enthusiasmo, um i.n.:;:mdicic
nalismo que só as coisas de Deus me
recem. O,s homens cahiram: com c•llE·s 
cahiu tudo o que de esperanças. se ha
via depositadÓ sobre elles. Tuào I uiu. 
De pé, só ficou a Igreja, com 1;ua don
~rfna infalllvel. 

e 
E' absolutamente r,osltivo que chego:\ 

a tal ponto esta obsessão, q1.:e multa 
gente morr~u sem Sacramento.;, para 
não renunciar até a hora cta :norte. n, 

Daudet e Maurras. Estas almtts, das 

quues algumas estarão porvr.nl •!,., "('· 
menclo 110 Inferno, o que pen,•a:·i;·,1n ,.e 
tivl's;sem podido prever que ll propriJ 
Daudet e o proprio Ma urras ,e co111·c1 -
teriam, abandonando os erros prvrn os 
quaes havian, arrnstado tants, ,,,:,nte'! 

Deus tem suas horas. A hora da mi.
sericorclla e do perdíio soou pura os 
heresiarchas francezeS', no mon:cnto cm 
que resolveram humilhar-se an;," :, ma-
majestade do Thono Apostolico que ha
viam ultrajado, e, confessando lnu,.Hcle
mcnte suas faltas, "queimaram o que 
haviam adorado, o adoraram o que h~. 
viam. ultrajado"~ 

Já em vida de Pio XI, haviam elle, 
mandado uma retractação â Santa Sé. 
Emquanto ellos · espetavam a resposta 
:iue estava sendo preparada no Vati
:ano, o Papa morreu. Mas Pio XII lhes 
~oncedeu o perdão implorado. E a re
:onclliação se fez completa, tão com
pleta, tão feliz, tão memoravcl, quanto 
forem sinceros e duravels os proposi
tos dos filhos procligo!I. 

• O que esta reconciliação o.presentou 
de benigno e de comp)eto não excluiu, 
entretanto, J?Or parte da Santa Só, uma 
vigorosa medida de prudencla. 

Muita gente que renunciou a cunto a 
Daudet e Maurras por occasiíi.o da con
demnação, terá, agora, reaccendiào in
teiramente seus antigos fervores. Não ó 
este, porém, o cspirlto ela Ig1-eja. No 
proprio documento em que ella indulta 
os excommungados, ella fez reservas que 
devem constituir para nós lecções pre
ciosas: 

1) todas as condemnações continuam 
de pé para todos os erreis já. condem- · 
nados, e portanto tambem para todos 

·os livros e jomaes já prii'lübidos; 
2) a permissão para se lerem os fu, 

turos exemplares da "Actlon Française" 
não Implica 11a reconstituição do fu
nesto Incondicionalismo que tantos ma
les havia ca\j.sado anteriormente. Pelo 
contrario, a Santa Sé chama a atten
ção de i;odos os fieis p'iu-a as vc1·d;;1qos 
oppostas aos iirros de Daudet c Maur
l''lll, p'átn todos os ctevm:os que il:Ies ba_ 
i·lam negado, afim ele gÜe n. recóucilla
çí\o com as pessoai; não signifique um 
nbr1md;;i,mento cmn' O erro. 

Loni.e do re-endeusamento elos hcrc-· 
slarchas ora penitentes pola graça do 
Deus, o que a Santa Sé aucr ó umo. 
vigilancla continua ..• 

o 
1 Tudo isto posto, como nií.o sentir ti 
alma cheia de gratidão para com o 
Senhor? Como não Lhe agradecer essa 
conversão feliz que veiu marcar o re
nascimento espiritual de homens digno~ 
de,, respeito e· de ndmiração por uitlltos 
tltulos, a despeito da enormidade de 
seus erros que chegaram a empanar em 
dado momento todas as suas qual!õo.des? 

Não ha mal peior, do que a preten
são de se ser mais cathol!co do qm o 
Papa. Roma falou: a causa está jul
gada. Que ninguem se enti•egue a en
thusfasmos incondlclonaes nem a um 
rigor descabido. ' ' 

Sob as ordens do Papa, saibamos f:en
tlr em nosso coração a ben!gnidade que 
o levou a perdoar, o zelo que o levou a 
aconselhar a cautela, e a santa ale
gria que o facto trc.z para a· Igreja de 
Deus, 
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mnnmcIONISMO 

Não se pódc negar, os regimes 
totalita1<ios trouxeram comsigo to
da uma mystlca, cheia de exalta• 
ção e de abnegação, uma comple
ta asc~c social e individual. Aliás 
ahi está -a sua maior deprava, 
ção. Tudo aqulllo que é parecidc 
com o Catholicismo, mas não é 
iàentico a Catholiclsmo, é sata. 
nico. A mystica totalitaria é, as• 
sim, peior que o liberalismo aco
mcidaticio, burguez e commercial. 
O communismo, o nazismo e o 
fascismo, pelo contrario, apresen
tam para excitar o desejo radi
cal de infil)ito, qlie h;i no homem 
o espirito de revolta contra o ter
ra-a-terra, o r.3,m:orrão quotidiano, 
oa p;·azeros mediocres. Assim, <IS

ses idea{llJ abarcam o homem em 
sua integridade, fazendo com que 
elle despreze, · mcsfüo, o prazer, 
para apenas ter em vista a su
blimação de todas as suas facul
dades, especial de incandescencia 
gloriosa e triumphal, definitiva E' 

magnifica. 
··Entretanto, qual o object!vo fi

nal de toda essa ascetica não
catl).olica? A grandeza nacional. 

ciclos fóra do caim,mento, está C.o·. m.·. P.r~m 
cé:rto. Que esta protecção -assu- EXCLUSIVAMENTE ·suas Joias e 

JOALHARIA 
seus 

Grandeza nacional quer dizer 
prestigio internacional, reconheci~ 
mento, por parte dos outros Es
tados, da supremacia de um de
termlnaào paiz. Ora, dadas as 
idéas modernas, ésta supremacia 
é determinada pelo progresso, es
pecialmente pelo prngresso mate. 
rial. Assim, a Allemanha, por 
exemplo, enche-se de auto-estra. 
das maravilhosas, emquanto o po
vo não póde comer manteiga. Isto 
não deve causar extranheza. To
do o apparelhamento moderno da 
Allcmanha, como dos outros pai
zes totalitarlos, não se destina, em 
principio, ao gozo das populações. 
A idéa de gozo é contrario ao 
herolsmo, que deve caracterizar o 
regime. Por isso ~ nàtural que o 
allemão não se alimente bem 
para que a Allemanha seja alta~ 
mente civilizada, e, assim, im
pressione bem aos outros. Trata 

~1·esentes ,na connecíd? ,,,,, afinal de contas, de é1,ate1· a; 
-~mais nações. Progresso para 

ma, taM iproporçi;'í.es que se trans-
forme -em anelo de ~fssolução da 
ins!;ituíção da fa,míl!a, :não •. 

uso externo. 

Dahi, a necessidade lt1e'.lutave1 
. -::: .•. 
AllM, devemqs- it!ndiL accres-

~à'l'lml.' a êsté ~<>1,:it>;sito que te- CA.SA CA'STRO 
de um Ministerio de Propaganda 
e do turismo. Principalmente o 
turismo é visceral ao nazismo 
P?rque lhe acarreta as turbas: ~Q/il ii:imita:s 11;;1,iíS~s pa;ra e!\perar 

(fÜ:é o !Gover.@ lrill.o .a.Ücii:da a OF;El'ICINAS PROPRIAS que se vão piamente embasbacar 
deante do prodigio de teclmlca em 4t10,lquer fiµprµde~:ç!i ,6t!titida :no 

~t1te-,J?rOj1JC1t<> <tle .~<ifor,n1á. do Co- u 
di"'º (?t"v.ii. · R·.:.. A 15 DE NOVEMBRO N.º 26 (Esqu'ina da Rua Anchieta) 

~. nnt1go <:0n,iítit1,1'<)fo.ne.1 que 
\!:\t'blU?.e 6 diV.órélo é o pop:to ~e
vra:lg1co de tod11, lit optnião é!l· 
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que o sr. Hitler transformou a 
Allemanha. Para outras nações o 
turismo será fonte de renda; p~ra 
o regime totautario é consequen-

,thollc(I,, Quatquer esbarro ccon-
tr~ ellc, .por ·n;i.enor que ·se.j:a., desde· a. (l)seudo·Reforma. E é outros iritos maçonicos: a Santa. 
encontrará '!l1lla irepercus$ii.o- ii:il- i:Ó.con:t.estave1 que essa imelh~r1:a Sé óimçi;eµinort a mll.çona.rla do 
mensamente a,mpio,. E ~!i,Q ide- se deve ém :pà:rte á .-\1Ympe.thla füundo hi:tcn·i:ó, sem exce.pttiar a 
vemo~ admfülr ,a hy:potiiese de que a Casa Reai teJil mll,!l:tf11s• \1.a Ingiatei'ra 'bU de ctuo:lque!' ou
um governo que, se :não é ~ibe- ta.do tparà com os cathol;)!ós1 to- iro lugb.r. '.ID' .positivo que tndo 
ra.i ê -entretanto democratico, mando muitas vezes a <11ant~ire o movimento de subversão espl
pretender ferir violenta,mente na violaçlto de ,praxes seculares rltue.l, ,polltlca e social que se 
este ponto ,nevralglco, collocan- do ,protestantismo. Ain,ja recen- tem feito desde a .pseudo-Refar
do-se assim contra a :vontade I temer.te, a Rainha Mary·'Visltou, ma ia.té hoje, ·tem contado com a 
!Popular,, pela primeira vez na Historia cooperação decisiva da maçona-

·•· da Inglaterra, desde Henrique ria,· 
Causou-nos explicavel pezar a VIII, um estabelecimento man- Como admittir, então, que o 

noticia de que o ,rei Jorge VI tido ,por Religiosas .catho)icas. chefe de uma religião que se diz 
da InglaJterro, em ,recente ceri- · ,.. · ohrlstã, 'como e. anglicana, vá 
monla da Maçonaria, iniciou ,pe- :e· pactuar com ella tão escandalo• 
$'ante uma, grande assembléia sarnente? O Rei da Inglaterra 
de maçons, nos ritos daquella 'A' margem deste facto, cabem, é o chefe da igreja anglicana. 
socied·ade, seu irmão mais jo- .porém, alguns commentarios. Como, ~mtão, faz elle parte da 
vem, o Duque de Kent. Não vamos, neste ,local, insis- maçonaria., que é a inimiga .por 

Ninguem ignora que a situa· tir sobre o que de diabolico tem "xcellencia, do Santo Evange-
oã<t do Catho!icismo na Ingla- em si a maçonaria.. Os Papas lho? ' 
terra tem melhorado sensível- já se exprimiram a este respel- e 
mente de a.lgum tempo r.iar-a cá, to com clareza irrevogavel e de- Niio nos llludamos sobre o a'l-
0 ,ue se deve em grande parte flnitiva. Ta.mbem não vamos 

I 
cance deste facto, que aliás não 

& promulgação de leis menos mostrar que a maçonaria ingle- é novo pois que os reis da In
b.oatls ·aos catholicos, do que as za nada tem de mais benigno glnterra são habitualmente ma· 

.,. .. 2~ora.vam no Reino Unido .. ou_ de_.~.w,is ,inoffensiy~-.~~-~, ço~~~-

cia doutrinaria. O nazismo, e ou. 
tros que taes, acham-se unidos 

Pio XI, na sua magistral Eil'- , tam" amis'tosamente nos bastl- estreitamente ao palco. Não ha 
eyclica "Mortalium Animos ", dõres. gesto, individual ou conectivo, que 
aliús tão .pouco conhecida, já de- Um telegre.mma vmao ao .tvre- não seja medido, estudado e cal
nuncio" o perigo ,;!a collabo::ação Xico esta semana, annunc.ia, · ali, culado para produzir o maximó 
lngenua e imprevidente àe ca- a fundagão de um par.tido na- de emoção á platéa, que, no ca. 
tholicos com ,protestantes, em zL$ta, ·Cujo nome é "synarchls- so, é o mundo. 
be.se larga e vagamente christã. ta", isto é ,a.nti-anarchico. Este Se, por um cataclysmo, .os pai-

Como muito bem dl,sse Sua <partido, de feição nitidamente zes extremistas se vissem isolados 
Santidade, o Christianismo au- fascista,· foi fundado... pelo do resto do planeta, a desgraça 
thenti,co só existe na Igreja Ca- "camarada" Melchior Ortega, seria grande. Acontecer-lhes-ia 
tholica. o que existe nas outrae ex-ministro de Calles, o Ne::o do certamente, o que aconteceu co~ 
"igrejas" com apparencie.s de ,seoulo XX. o alferes do conto de Machado 
Christianismo é, segundo diz o Não confere? de Assis. Este alfe1·es tinha 0 
Papa, "o perfume de. m1u cols.a maior prazer ao ser admirado em 
que já morreu lá" e ,1ue sL\ i,o- sua farda, pelos circumstantes. 
breviveu na Igreja. Succedeu-lhe, entretanto, vir a 

Fóra da Igreja, não ha. sal- ficar inteiramente só, numa lon. 
vação para a civilizar.ão. g!nqua fazenda desertada pelos 

• escravos, e sem poder dalli sahir. 
Effectlva.roente, não ha. salva- O homem sentia-se vazio, angus. 

çiio para ella fóra da Igreja., e tiado, até que teve a idéa. s~lva-
isto se appllca .tanto ao ;pr:>tes- dora: todos os dias com a farda 
tantismo quanto ao tot4,\Haris- de alferes, admirava-se a si i:nes-
·lnO das pseudo·dl:·eitas. mo, no reflexo de um espelho, 

Já temos mostrado r,omo o ·na- durante. algumas horas, o que, 
zi·smo e seus succedan,il)s se in- talvez; já fosse um inicio de lou-
juriam em :P~))lioo ~ 4~1s "tllr-. 1 ,llura., 

.·,,e,_a,r- ;-.., 

,. 



~ao Paulo, 30 de Julho.·de 193!}. 

QUANDO o FIGADO Um 'be~Bo acto d® lbe~,l~n1:B.dattherdo 
Santo Paâre Pio x,11-

S'' 
rem-se accusado frequentemen. Foi o que se propoz Cavalheiro 

(Conclµsão da 8,3 paiJ·.,.... ncra~~u parn wm a Santa Sé e nosso muito Santo Padre Pio XII, te nosso seculo ele ter banido da Freire, quando, escrevendo seu li-
deu garantias a respeito do ac~- Papa pela Dtvina Providen,cia, na vida conte)JJ.poranea tooa a poe- vro de estreias, "Prlinicia.s" dei

mesmo no aomm10 social e poli- tamenro clevldo ao magistario da audle:ncia concedida habttua.1- sia que aformoseava a existencia xou transparecer atra'vés de' suas 
tico, de :iµodo a jamais faltarmos, Igreja, por ca.rta de 19 de Junto mente aos seus reverend!ssimos de nossos avós. Tudo se faz ra- poesias todo o calor de sua alma 

ESTA' DOENTE, O ES• 
TOMAGO E OS INTES~ 

:i'INOS TAMBEM 
SOFREM 

para tudo quanto é dos catho_ de 1939 dirigida ao Papa Pío :XlI, asses-,ores do Santo Officio ap- p!damente, economicamente, uti- ao mesmo tempo apaixonada ~- do~i:: doente, dolorido, cresci• 
licos, ao respeito devido ãs direc- gloriosamente reinante, cart:i:. cujo proveu a re$o2ução dos ~inen- lltar!amente, em nossos dias, sem la Verdade dos conceitos e pela com goS

t
o ruim, fastio, 

trizes das autoridares ecdlesiastl- texto é citado em a,nnexo a este tfs-,lmos ca:rdeaes que lhe fqra a Pl'eoccupação de Impregnar de formosura da phrase. i;ervoso, insonia, gases, estomago 
cas ante ~ prol>lem~s qüe no do- decreto. submettida, C02'firmou-a e or~e- um se))tido pro!undo e superior Jornalista de f!bm, co,nhecldo }()e dlgei:e ma.li lntei:,tfuos que não 
minio so.clál e polttfoo interes.sam ''Consequentemente, em sçssiio nou .. lhe a publica;ç~o. as acções em cuja pratica, outi:'- através de suas collaboràções pa- ,·uncionam bem, péle feia, iteri-, 
á Igreja em suas rela:!;1íes com a IX!e~aria da $upre;ma e Se.grada "S:,a.do etn ~ma, no pala.cio ora, nossos antepassados cmpre- ta o "Correio Paulistano", e as eia.·· Que horror! 
{inalldade so,btetiaturaJ C<>~.egaçáo do Santo Ol'ficlo, do áa.nto Offlcio, em 10 de Ju- gave.m uma meticulosidade esthe- "Folhas", estudioso probo e di- Você já v.er,!ficou si o seu ff• 

As vfolenoias, os ataques e as•. realfaada na quarta-feira 5 de ano de 1939." t!ca' que chegava não raras vezes ligente das óbi,sas de nosso pàs- gado está. com saude? Olhe que 
outras att;ttudes de jornal, q.ie J1;1lho de 1-939, os em!nent!s.simÓ:s ao exagero. Antigamente, por aaclo, cavalheiro Freire encontrou, u fígado doente produz isto e mais 
11otlvaram a cond,etn,;iação de Càh~eaes prepostos á salvaguarda A PRUDENCIA DA IGRJ!:JA exemplo, cumprimentar era uma entre suas multlplas occupaçõe,5, alguma coisa. Eemedio para 0 

1926, jã, cessaram há muito tem- da fé e dos costumes, depois de Ao :me~p tempo, foi publica- arte. O cumprimento era um epi- que exigem tantas vezes um Ja- f!.gado só remedio vegetal e re• 
po e os seus autores já se retra- consultar~m os eminentissimos e Ido novamor:ite pela Santa Sé o sodio importante da vida social. bor estafante pelas responsàbili- me<;l._io vegetal só a ultima descoo 
ctaram. reverendi~l;mQ.S Cardeaes da ~xto _das decisões da Oonferen- Através das lnnumeras "nunan• 'dades que acarreta, algum tem- berta que é a Alcae:hofra. o He• 

Assim, ousamos pedir a Vossa Fl1!Jlça, ciecreta11am: eia dos Cardeaes e Arce~tspos da ces" a que elle se prestava, toda po para deixar cantar sua alma paého,lail Xaviér tem por base a 
Santidade, que tem nas suas mãos "A datar do dia de promulga- Fran~a em 1936, decisões estas uma Uinguagem muda fazia sen- de poeta. Alcachofra e ou-tros medicamon• 
as chaves da misericordia, e da ção do presente decreto a pro- que contem 1.1ma série de adver- tir mil coisas imponderaveis, que Do primeiro ao ultimo verso de tos só iµra o fígado. o Hepa• 
justiça, se digne considerar c0u- l;tibição de ler e de conservar O tericlas concreta.s ao Clero e aos muitas ve.ies a palavm falada di- "Primicias", sente.sl! uma unida- c~çi~an Xavier cura mas cura de 
cluindo o exame já inieiado peló Jôr.nÁl "Action Française" é le- ~leis, para premunH-os contra a ria com menos graça ou com me- de de espirita que é a expressão fáto, as molestias 'do fl"ado. o 
Papa Pio xr, segundo o seu fol- vantada, continuando a ser pro- doutrina da Action Française. nos distincção. Um pouco mais de uma sensibilidade delicada e Hépacho1a:i1 é fabricadoº em li• 
gamento soberano, tendo cessádo hibidoo os numeras postos no In_ Cada um dos "itens" de taes de- ou um pouco menos de flexão no sonhadora. Quer quando o autor qui(lo e drageas. (x:rn) 
os justos motivos da prohtblção dex dcs livros interdíctos, sem cisões constitue a verdade opposta pescoço ou no tronco, por occa- trata de situações psycholog!cas ' =============== 
como nos parece, não poderiam que a Suprema e sagmda Con- aos erros da "Action Française", sião de um cumprimento entre dramaticas, como "Nossas Mães", 
estes por seu turno cahir legiti- gregação d-o sanh r- "?icio tenha ver~t:ict_e esta acompanhada de diplomatas, podia definir uma si- e o "Primeiro Exilado", quer 
;namente. o proposi~o de pro:c:-ir qualquer inst.rucções practicas. tuação politica. Havia cumpri- quando discorre sobre o amor á 

Ajoelhando-nos aos pés de Vos-1 jul$amento no que se re.fere a E' 0 seguinte O texto de taes mentes que, a despeito de pro- Fatria ou descreve, em "Passaro 

sia "Cruz do Arcebispo". Como e! 
poss1ve1 não sentir o ardor das 
saudades, lendo-a quem conheceu 
o grande Dom Duarte? 

'todas estas circumstancias re• 
commendam o livro de estreia de 

sa Santidade com a homenagem I ma terias l?uramente politlcas e decisões: fundos, podiam conservar altl- de Aço", as emoções fortes de 
da nossa profunda veneração so- , aos objectivos visados pélo refe- a) ao Clero: l ." _ 0 Clero não vez e trahir até insolencias. Ou- uma excursão aP.ronautica, a de
licitamos de todo o coração a ben- ! rido jornal nesse dominio, con- deve desc:lidar do seu dever ci- tros, pelo contrario, embora ape- licadeza de sua sensibilidade ser
ção do Pae Commum para cada I tanto que não sejam contra a vlco, mas evitará cuidadosamente nas imperceptiveis, podiam tra- vida ·por uma indefectlvel d~llca
um de nós, e .além disso sobre: n1oral e "act mentem". a saber: se ligar a partidos pol!ticos; 2.º zer a marca da mais incondicio- deza no dizer, conserva a todo e Cavalheiro Freire, como a ex• 
toda a nossa França, tão amada 1 - conforme ao que tem sido rei- _ é obrigado a expor fóra de to_ nal dependencia. Para saber cum- voluma aquella unidade que é um pressão art!stlca e l!mp!da de um 
da Igreja, á qnttl devotamos a Iteradas vezes inculcado pela San- da consideração de partido a dou- prlmentar bem, era preciso an- de seus maiores· encantos. coração l!mpido e apaixonado P<!-
nossa vida. - Pariz, 19 de Junho 1j ta Sé no concernente, seja á dis- trina catholica relativa aos direi- tes de tudo saber "sentir" bem. Merece especial regi~tro a poc- Ia artz do bem dizer. 
de 1939. (Seguem-se as assigna_ tincção entre coisas re:J.igiosas e tos da Igreja, da familia, da es- Nosso seculo poderia ver na reve- · ~~- ... -.,, - .... --- - • ºº .,..""""" • .,.~ 

turas: Léon Daudet, Charles I coisas puramente politicas, seja á cola e geralmente do bem com- rencia antiga a parte apenas, 
M~urras, Maurice Fujo, Paul Ro- 1 dependencia da politica em re- mum; gymnastica ou, talvc7,, ch0reo-

1 

-bam, Jacques Delbecque, Jac(fucs ! lação á · lei moral, seja aos prin- b) ao catholicos: 1.0 
_ os ca- graphlca. Na realida<ie, esta era f 

de Lassus, Robert de Bois Fleu- 1 cipios e deveres estabelecidos com tholicos terão O cuidado qonstan- sómente a forma exterior do cum
ry, General Partouneaux, M. o fito de promover e defender a te de manter a Igreja e a Acção primento. Um cumprimento bem 
Roux, advogado, etc.}. acção catholica _ esta Suprema' Catholica fóra e acima dos par- "nuancé" exigia, mais do que is-

"NOSSO 

' e Sagrada Congregação recom- tidos; 2.º - são obrigados a se to, uma edncação interior bem 
BENIGNIDADE PONTIFICIA menda. com toda instancia, aos inteÍ'essar pela Acção catholica feita. Era preciso conhecer coín0 

: ordinarios de França toda vig'i- e para isso serão instruidós nos que experimentalmente a distinc-
Attendendo benignamente a tal lancia, afim de assegurar a ob- principias catholicos de acção ci- ção, a altivez, o respeito e a ur

retracta?~-°· concedeu o. Papa ~io I servancia d.o ~u-e já foi instituído vlca; 3 _o • - os dirigentes e mil>- banid~.de, para pod~r fazer um 
XII pe1dao aos seus s1gnatanos, no referente D materia pela ~-s- tantes da Acção catholica não cump11mento bem feito. Ma~. ho
J:elas injurias feit.as. á Pessoa ad. o-; sembléa elos Cardeaes e Arcebls-1 serão ao mesmo tempo directores, 1 je. em dia, tudo isto des~ppare
iavel do ~alvad?1, a Santa. IgreJa I pos de Franç_a, no anno de 1936, representantes ou propagandistas ceu como tantas outras coisas do 
de _Deus, a dlgmdade da Se Apos- e que vae citado no annexo n. l de parti.do político: 4." - prati- passado. E, em lagar disto, te-

PÃO,. 
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AGENCIA 1'SPES" 
FUNDADA NO RIO DE JANEIRO UMA AGENCIA 

CATHOLICA DE PUBLICIDAD~, tohca e ao Papa Pio XI. II deste dec\têto: j carão legalmente as virtudes dos mos, no dominio do c1.1mprimen-
Na espectativa ele ·que a tal rc- "Na quinta.feira seguinte do cidadãos e principalmente o res- to, os trivialisstmos "bom dia", 

tractação tenha correspondido mesmo mcz e do mesmo anno o'peito ao poder estabelecido." "boa noite", ou mesmo o espor- ES
t
á fundªda·no Rio de janeL batalh_ador, já bastante conhecÍ4 

uma sincera emenda, permittiu a =========~====::::::'.::::============= tivissimo "a1Io, boy", em que a ro ª Agencia SPES. Uma ag·encia do pela destacada actuação que 
Santa Sé que os numeros publi- ., ., unica coisa de expressivo é um de propaga!1da e publicidade, pa- tem tido no Ministerio do Tra-
cados daqui. por di~1lte, ~a "Ac- V 1s1ta So Paulo um eminente I sorriso ~ais ou menos co~vencio- ra formar entre os principaes jor- balho e como fundador e prio 
t1on França1se", seJam lldos pe- 1 nal ou smcero. naes cathºlicqs do Brasil uma lneiro presidente da "Confedera• 
los fieis. Mas conservou todas as 1n.ll,ellepatual ,uathol1·co 1·anonez . • grande "cadeia" e as.sim contri- ção Nacional de Operarias Catho 
i:,enalidades fulminadas· 1ior Pio - Q. 11c; "'______ II!' Por um curioso contraste, em- bµir para O desenvolvimento da licos". O dr. Pauló f:lá é um do; 
XI contra os numeros anteriores l - quanto a vida se torna diaria- imprensa cathºlica entre nós. mais brilhantes intei!ectuaes ca• 
d~ mes~o jon_1~1,_ be11: como con- A CONFERENCIA DO PROF. J{OT ARO 1;AN AKA mente menos poetica, não dinti- Essa oppo1tuna iniciativa deve- tholicos do Rio, tendo sido pre• 
ti a os llvros Ja mcluidos no In- 1 ....,. nue, e pelo contrario cresce O se ª um grupo de catholicos do sidente da A. u. c. e multo so 
dex. NA FACULDADE DE DIREITO 

1
n11mero dos poetas em nosso se- Rio de Janeiro que de ha m1.1ito destacando como professor na Es• 

E' o seguinte o texto do clccre- Procedente do Rio de Janeiro, Deve.se ao direito rnmano e á l cu'.° .. E. p~r isto, todas as casas veem exercendo seu apostolado em cola Polytechnica. O dr. Moacyr 
to pontifício: d1~gou terça

0
feira ult:ma a esta I influencia do Christianismo em 1 ~ditai as nao se fartam de despe- diversos sectores da Acção Cathº- Caidoso de Oliveira tem igual-

·, Quarta-feira, 5 de Ju1ho de ca;iitr,1 o EluJ~rc jurista catho- 'seus estudos. 0 facto ele não ter i .1~· constantemente sobre o pu- llca. São elles: Rnbens Porto ·mente uma larga folha de servl-
1939. Por decreto desta Suprema iico japonez. Prof. Kotaro Tana- savigny chegado ao nacionalismo: bllco a ~rrente de versos mais ou Paulo Sá, Moacyr Cardºso de Oli~ ços prestados á Acção Catholica 
e Sagrada Congregação, cm chta ka. Ient,· ca'lhedratico -de Direi- exagerado de certos adeptos da: menos rnnados, com que o ho• veira e Francisco Karam, respec- e ás C~ngregações Jyrarlanas. Em
rle 2H de Dezembro de 1925, o: to Commercial na Faculdade de escola historica. l mem cqnte~pora~o, nost.algico ·tivall?-ente Director, Redactol'- fim, 0 .sr. Fra1,icisco KaTam já ê 
_iorna l . "Actio~ Française "' tal. Direito .de Tokio. da qual já foi Mostrou ainda como muitas da- de uma v1d_a mais. impre~nad!I, .çhefe, Gerenf;e e Secretario da nome bem conhecião como colla-
como a t bl' · de belleza trnduz a 1mnressao de agencia em questão, que já, teh1 borador de "A Orde' m". 
, • er en ao pu 1cado, foi, D.ll'cctor. 

1 
qucllas antinomias se explicam se 11. ' . .. .- · ·• a represent - c it 

r_ondcmnad~ ~ posto no Index elas; Alpm de insigne commercialis-; levarmos cm conta que na vida <lc I e\/° que ª vida brutal de hoJe Republica, d:çaj:rn~:s d:pdi~~rs~: A Agencia SPES já installou 
lnTos proh1b_1dos, em t'irtude do: ta, é o Prof. Kotaro Tanaka mui-: Saigny ha duas phases bem dis-, 

11
\ ef ftovoc~. . . Estados, entre os quaes O "Dia. a sua séde á rua da Quitanda, 61, 

que era escnpto no referido jo,'_ to versado em questões de phi- : tinctas, a ultima das quaes é a : . 11 e zme~ e, porem, quasi nin- rio,, de Bel! H . te l.º andar, onde occupa val'ias sa-
eal e sobretudo naq:1~lle momen-: losophia do direito e direito in-, pbase de sua "conversão ao di- guem. comi:iehen~e que a belleza 0 ~ nomes q~e s~r::a~ ã, fren-, las, dahi diffundindo por todo o 
10 contra n Sant_a Se ApostoUca, ternacional. De sua brilha_ ntc cru-: reito iDtural." Esttidott, ~nt,·"io. a d! vida :1ªº CS

ta nas exacerba- ., il j' t 1 ' çoes se t t te da Agencia SPES representam ,....ras O seu a muito bem orga._ ''. :º'.1 -r,i_ o propno Sm:uno Pon-; ciição. dc:i ~obeja!i provas na con- evolução religiosa ele Savigny. 
11 

imen a~s . ª . que clla . se b 
l1f1cc. Oia, em cart~, dmg-1da em i fcrcnr-ia pronunciada quinta-fcirn educado cm familia protestante e presta, mas n~- \~1~c1dade e p10- em uma_ garantia do seu ex!to. nizado servlç0 de propaganda e 
data de 20 ele Novembro de 1938 i á noite na Faculdade "ele Dh'cito., recebendo mais tarde 

O 
influxo fu,ndeza_ dos: p1mc1p10s pelos qu~es Seu Presidente é um infatlgavel publicidade. 

ao Summo ~ont1f1ce Pio XI, ele' sobre o_ ,·intenrncionalfomo e a salutar do Catholicismo. e1Ià se governa. Noss_o sec~Jo- ap1e-
sonta memona, o comité director idéa de 'direito· natural cm sa. i .· . . senta duas tcndencias d1stmctas. 
desse jorrnll fez act;J de submis- signy. , _ Refenu-se, emfnn,. a repercus- De um lado. o moderníssimo yan-
sfo e apresentou-se para obter Qlt<\ Discorrendo em franccz 

5 
bre' sao da o_bra· ele ~avigny 1:º ac- kr.e, ainda muito vivo entre nós. 

, . 
1 

t .. _ · 0 tnal d1rc1to allemao, tcrmmando que consist l , · .,Jsse E'Van .ada a proh1l11çao r'~- c,se interessante thcma, 0 prof 1 , •• • • " • • e em evar .1ma vida 
quelle jorJ1al. A refC'ridn rr.ticão Tanr;ka mostrou as contraclicõe; i p~1- uma c11t1~a a concepçao ,lll· per_efmtamente naturalista e ma
foi submettida ao cxanw c!e.c,ta ('Xistentes nn. obra ele Savi,;ny I nd1ca do 1~ac1smo. que, a bem tenall_st!!, f'_m que todas as coi
Sagrada Congreg-açào. Recente- onde se oppõcm O direito n~t~~ dizer. torna imposivel toda a sas sao pnvadas de seu sentido 
mente O mesmo comit(l director, ral e a concepção historica do I collaboração entre a Allemanha e 1:rofullcto e ~d vidas apenas no ter-
no reiterar a JJctic" f r· - d'. ·t 1 . 1 - . . 1eno matenal. Dahl essa vida , - .ao cz pro 1ssao 11c1 o, e ass cismo e romantismo, o Japao ou qualquer outro povo b 11 ~"~1·ta e c11·gna de e!oo-1·0 d · d' · l 1· - - - sem e eza e sem grandeza que ~V~ " s e ve- m 1v1c ua ismo e collect1v1smo. de raça nao g·ennanica .· t . . ' 
;;::;;;;;;;~;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;::::;:;;::::;;;;:;::::::::::::-:::-::::::::==-:::-:::::=::::::-::::--:-----------=..:.:..:.· .::.::__.:..:..:_::_:=:~====:..· __ opp11111e antos espu·1tos em nos-

·~m11111111u111111111111c1111111111111n111111111111ti111111111111c1111111111111ci11111111111cm1111111111ci11111111H11Clm111111111tm1111111111cm11111111mi111111111111ci111111111111c1u1mmmcinmuum; so seculo. A outra tendencia é 
Ê · §:! representada pela Allemanha na-

~ n·URA·NrH"J" A CQM â zista. Da ausencia total de qual-
~ - ' -1 MEMORAÇÃO DO § quer sentido profundo da vida, 
§1 ã passamos ahi para urn myst!cis-
~ m ã mo exacerbado e desequilibrado 
ê 

I 
ll!i ª que, procurando attribuir ã, vid~ 

§ ~ a._ r. I' O.-.. ,. , § um sentido mais profundo elo q11e 
§ , W' " ~ lhe attribue o americanismo, se 
§ §l serve para tanto das fabulas in-
§ n· }"' SlJ 1 J '(_ TN ç -o § consistentes e criminosas que 0 

g . J ~ ; ; J JJ A .1 A , A ~ Apostolo São PaU'lo prophetisou. 

3 3 Como costuma acdntecer aos que 
§ e . p ~ . ~ luctam contra um erro apoiando-

~ ~ ~\ª''· ·,:,,, ~ r{_. ~l·i 3~ O':•.j § se em outro erro, os Estados to-s ~~ ,:· ·~\ ~-'.~ ~ ~ ,,: ·,,.,:; .. _. ,;,~ 3 talitar!os cahiram em um abys-, 
;~ â mo muito mais profundo do que 1 
g § o do proprio americanismo 1 

VIDROS E VITRAES 
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VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES A R T I S TI C O S j! A Ít A 

R E S I D EN C I A S E I G R:E J A ir 
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RUA DA LIBERDADE, 596-TEL:EPHONE: ~·•05'4-4 

MUIT~l(l4 UE 1~~.0.1*'1,,.IDADE 
:.. , . 

fflA 
PURA E SABOROSA ~ E-<1'sta' offerece11c.,,o seu ~ e e ~ A poesia, para ser autÍ1~ntica, • ~ .l rlCO SOrtlffiefltO de alçados C g ha de se inspirar na Verdade. Não, ~ ~--

ê M s em uma verdade qualq•ler, vista _,1:·::·:··;;::~:_~~~==~~--f..-_______ .;, ____ ~ 
~ eias a preços ao alcance de todos ~ de um modo qualquer, mas nas 
5 ~ verdades vistas segundo a doutri- FINOS PRODUCTOS DE 
~ RUA VERcu· EIR\..O. Nos. 22~,, s na indefectivel d'Aquelle que é a 

ACCElTACÃO GERAL 
ê 225 E ê propria Verdade. 

~ 'Bem na. es_qu1·na-da l),ua · Pa1·a1·so) ~ nevemos. pois, ~colher com in-lFabr1-can· .,.e~ -
5 

\ '- :E teres.se e sympath1a qualquer obra , Jl ;:, -
is I que tenda ª alicerçar ª poesia , 

1 A Rainlm ~os Cal~a~os ~a Cida~e 1 ~~~\~~~iii:i~jf Carv~!!2ros ~M 
: ; · i transviada de nossos dias é um RUA CANTAREIRA 523 

Barbosa 
GERAL 

SÃO PAULO ~ · • ~ ~,-,notA10 ''0 cuja efflcacla salta ' 
~mU,U,l!JIUl.1.WJUll.llllllUUJJ!llll!I/CUJlll.11Ulll1Jl!H!JIIHlWiilllll.lWillllMUllJ.lil.~~!!JJ/M.!ll1JfüllWJHJfillllillil~lj!l,1!1~ .. 1.1,Q§ olho§, , i.a.:.Q~Jf.,;:, ,Í·l~~~-



l .A.O DRAGÃO DE IN.DIANOPOLIS 
j SOb a gerencia de ERNESTO CINQUETTI 

i ·v. S. deseja ,ser bem servido? Procure conhecer a nossa 
oasa, onde V. S. encontrará artigos domesticos, artigos para 
;presentes, materlaes para construcções e artigos ·para .pin-t ,tores. O mais barateiro do bairro. 

! Av. Cons, Rodrigues Alves, 878-B INDIANOPOLIS 
,. 

Uma exposição de Ac'ção 
Catholica no Rio de Janeiro 

Em J erusalem r 1 

ha 2.000 annos 
A pedido de varias pessoas e 

antes de seguir vara outra cida
de, ooru,erva-se mais uns dias no 
mesmo local - Rua Direita, i58 
esta maraTilha de mechanica que 
pela primeira vez pisa. o Brasil 
depois de ter percorrido Portugal, 
onde foi feita, Hespan.ha e ltalla. 
Não ha pessoa alguma que, ten-· 

i(lonclusllo da. u pag.} 

Coni'f.,füli'àQ!l.O em base circulista, 
todo O hmtorioo desse magnifico 
moviment<) lt\. se encontrava. 

Na ID€Sà central, uma excellen
te bibliotheoa syndica!l e corpora
tivista. Finalmente, entre os qua
dros expostos, o Revmo. Padre 
Leopoldo Brentano expllcou..nos 
alguns, muito interessantes, sobre 

8 historia do trabalho, especial
m mte l1{l BrasU entre os indios, 
e ~ trabalho corporativo na Idade 
Miidia, 

- « Até Recibe, se Deus qui- do-a. visto, não tenha sido um 
zer!" - dizia-nos S. Revma. E verdadeiro propagandista, pois é 
ao sahirmos, ainda uma vez, nos uma coisa. não só nunca. vista, 
lembravamos da grande vexdade como lindissima e at'ê instructi
contida naquella phrase de S. Em. va. As 500 estatuetas com seus 
o Cardeal Leme, affixada numa movimentos naturaes, represen
das r,axedes da exposição circulis_ tam 35 phases da Vida de Chris- 1 
ta: 'O operaria não quer esmo- to. Não deixem de visitar, por•1 
Ia: quer justiça para não precisar j que vae enfrar na ultima sema-: 
de esmola." na, terminando domingo, 6. (xxx); 

. . \ 
giincm111111111m1111111111m111m1111110111111111111m111mn111m11111111111u111111111111rn1111111111KlllllllHIH1tlHllll!lllllD'I 
~ ~ 

~-º perguntarmos das ultimas 
1'eilii.za()ÕllS da fecunda obra oircu
~sta, l'ê5pon.deu"110S S. Revma.: 

1 Alfaiataria 11Esper a n ça ~, I:: 
- . ã· i TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras ~ · A. Expôsição, / que creõtl o mo" 

. derno e vantajoso systema de 
\rendas pelo Crediario, põe ao seu 
alcance, no variado e moderno sorti• 
mento de que dispõe, qualquer obje• 
cto que deseje adquirir para a sua 
familia, seu lar ou seu proprio uso. 
Lembre-se de que o seu nome vale 
dinheiro! Faça o que já estão fa
zendo mais de 50.000 crediaristas 
satisfeitos. Inscreva 0se no Crediario 
da A Exposição e aproveite a op
portunidade para. c:oro~rar tudo ç 
q.ue- precisa..,. 

.... ,'/. .. 
'• 

- "Jd. ha 89 Cir<lulos no Bra
t;il. Em Pelota.e recebemos um ter
reno de 29 hectares para a cons
tn1eçáo de uma vllla operaria. 
Mas a mats sensaciona!l noticia 
que lhe posso dar é a da recente 

i elegantemente executado&, sob medida em i 
= 10 PRES'fA.Çõ~S sem ~Iteração de preço 1 

CREDJAR10 
DA 

1 * i 
a R. 'da Consolação, 156 .. Plíône 4-7034 ~- · 

~ fXPOSJrÃo· 
2,dhesão de todos os 13yndicatos (}e 
Pernambuco, é, doutrina social ca
tholica pregada pelos Circulas. 
Este adhesão nos foi dada par 
i·neio da Federação das Classes 
T'rabalhadoras daquelle Estado no 
nessa congresso de Goyania." 

i ------ S. PAULO ------ f 
ilHIIIIIUCIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIHCJIIIIIHIHIICIIIIIIIIIR!Dll!IHIIIIIIClllllllllllÍlatllllllllllltllllllUIIHIDHIIIIUIIIICllll~~ 

I)espedi,mo.,nos agradecidos. E' 
7)redsamente em Pernambuco que 
;gm,rdamos rever o Revmo. Pa
dre L. Brentano, por occasião do 
Cong-resso Eucharistico de Setem
bro proximo. 

A cerimonia do desenterramento do 
porpo de Santo Isidro· Lavrador. 

Realizou-se i:Mentêinehte em, Padroeiro de Madrid, milagrosa•. ' 
Madrid o desentfframento do mente salvo da barbaria verme~ 
corpo de Sto. Isidro Lavrador, lh,a que assolou a capltal hespa• . 

;;..=============""-,;:-=· :,;:-===========::: nhola, deixando em rulnas a ca-
thedral donde agora se retira 0·1· 

.i'alavras aos Congregados 
.Meu Irmão, j ,·--:-.. 

Repassa frequentem.finte na; mem.orla o qlle tb. ~,-~lna Ô. l\tamiaI 
i:teeroa de tua "vida de ~ngr.egado"; qualsi te diria: decora essas 
:regras (pags 80 e 81) ou· ao menos· esfOTçar-te por cumprll-as com 
c.scrupulosa fid~dade! t 

"A vida do Congregado ha de ser primeiramente, a vida do 
bom christão: vida de fé ardente e incondicional e de obras 
i,,tciramente conformes á fé e á moral chrlstã. 11-.il de ser ai vida 
0.0 :filho amoroso da Santa Igreja de Deus, louvando o que ella 
,i,rnn,, e reprovando o que ella reprova., sentindo como ella sente, 
y,rocedendo oom desassombro na vida publica e p'articular, como 
;filho obediente, &l, ardorosamente a.migo de tão santa Mãe e 
finrr.lmente defendendo-a em toda. a. parte dos ataques dos ini
;migos, com o mesmo brio com que defenderia o nom" 0 a jhontsa 
,éle s:ua mãe. 

Ha de evitar tudo quanto possa ser desdouro seu, trazc:--lh;e 
êamno á alma e escandalizar o proxlmo: Intimidade ou trato 
desnecessarios com pessôa.s m:ás ou suspeitas, leitura.e e e,specta,.. 
fulos inconvenientes,. divertimentos perigosos ou menos :inoriies. •\•." 

Pe. MARIANO \ 

i·-· ---------·-·· .. ,n~~-----~--...,. ..... __; _ __;_;;._· _.;._-~ _____ ;.__ 

.. ÍltODELO 5 R 312 

corpo do Santo Patrono. 

A' emocionante cerimonial 
achavam-se presentes, o eminen
tissimo sr. Dom Eijo y Garay, 
Bispo de Madrie;I-Aloalá, o emi
nentissimo sr. Arcebispo do Chi-r 
le, o digno alcaide de Madrid, 
sénhor Alcocer, e ainda innume-

a 
PRAÇA DO PATRIARCHA, N.o 1 

ras personagens offlciaes, alem [,º" 

de grande numero de fieis. ·--- · ~ · 
D te d ~!JUCllll111111lllllllllHlllllllll1111111111K:1111111"1Hlmlll111nllltlllllllllllUlllllUIIIIHIC~IIIIHIH!lltllHIHIIIIHCJ11111HlllllO: ffll e t 1·v •,da d·e ··;,;, esen rra a a arca que con- li! · · · · = N 

ti~a o corpo lncorrupt_o de sto., ili Gazolina _ Oleo _. Lavagens - Lubrifica- 1 
Isidr_o, ~ ena foi conduzida, . em i ções ....._ Vulcanização de camaras etc. § Nazi. slas. no 
des e membros da Archiconfra- ~ . os POSTOS DE SERVIU.O Brasil proc1SSao, pelas a!ltas autorida- !li ' 1 
ria de Sto. Isidro, até o altar le- ~ SO' N '/5' _ 

vantado no centro do templo, !Íli St ·fHEREZINHA e L I M E I R A ã 
onde S. Emcia. o sr. Dom Eijo ê a. . = 
Y Garay abriu a arca de onde ~ R. Dr. Trajano, 335 R. 7 de Setembro ~ 
foi retirado o corpo incorrupto, = § 

PRESO NO P ARANA'W· 
SECRETA DO REICH 

e como. que mumificado, sendo ~ Passando por Limeira, <f~m os snrs. automobi• = 
exposto á. veneração dos fieis. ê listas preferencia aos pioneiros dos postos de ê "A Imprensa", de João Pes .. 

s. Emcia. o sr. Bispo de Ma- se b t . t OS est bele 1'd no 1·n· Ji soa, traz interessante noticia. dt? 
drid celebrou em seguida a San- = a as ec1men o e repar , a e os i Curytiba sobre act1vldades n~ 
ta Missa, nas ruinas do que foi ~ terior. i 

I 
tas no Brasil, que dá uma ideia, 

outrora ª famosa Cathedral de = S I L V A & C I A ª perfeita d& infiltração do parti,, ~ · !i do nacional-soola.llsta. allemão 
sto. Isidro, para que os catho11- ~- • i i ~:11,, .nos.sa terra. D1z "A Impren. 
cos dêm conta de que a Igreja e Os postos SANTA THEREZINHA E LI- i ~ . 

, de Christo sempre triumpha de ~ MEIRA são os que .melhor s.ervem. i o Chefe de Policia -do Paraná, 
entre as rulnas que ficam após ~ Prec;os modicos g remetteu ao Ministerio do tnte-
a passagem destruidora de seus 5 i rior farta documentação sobre 
inimigos. :~1111111mnci1liiliffliiiciiiií1ífüfiTtiiíiííiüíi11êíillii1illliíé>1íÍIÍlll~-1iti1111111m11rn11111111ma11111111nnrn11111111111crnr§ as actividades_ pollticas criminó• 

· sas do allemao Lepoldo Beneit 

O_ ABUSO NOS DESQ(JITES E, 
-DIVORCIOS 

UM Jt1IZ bA t'.:ORTE SUPREMA ARGENTINA PRôPõE ADO
PTAR OUTRO CRITERIO EM RELAÇÃO A J)IVORCIOS E 
DESQUITES PRONÚNCIADOS EM PAIZES EXTRANGEIROS 

bur~da continuamente pelos já 
famosos "casamentos no u.ru
guay". Evidentemente, urge que 
sejam. tomadas medidas analogas 
ás do governo argentino afim de 
que a nossa lei não seja ludi
briada e possa então, realmente, 
assegurar a :nossa moralidade, 
protegendo assim efficazmente o 
intereS:Se socia1. 

que agia como elemento de li~ 
gação entre os allemães residen
tes no Brasil e as autoridades do 
"Reich", para o que usava de 
muito~ meios entre os quaes ·a 
intimidação. 

Bener, que se acha detido em'· 
Curytiba, chegou mesmo a pren• 
der, em teI.Titorio nacional, Uln 
insubmisso do exercito de Hitler. 

O juiz Mackinlaz Zapiola, fls- ção, pelo regimen processual d-o' -----!!!!!!!'!!!!!!!~nill--------------~ 
cal da Corte Suprema convocou certos paizes da America do Sul. 
uma reunião com os represen- dos preceitos fundamentaes ex
tantes dos Ministerios Publicas pressas pelas leis do paiz. Con

. com o fim de resolver sobre o tinua o juiz A1cina, affirmando 
i criterio it ser adoptado deante ·que ha ínuito tem observado o 
das reiteradas burlas de que é crescente abuso dos desquitados 
objecto a lei argentina do casa- e divorciados que continuamente 
mento, com reepeito a desq;lites burlam as leis naclonaes valen
e divorcias pronunciados em ou- do-se das legislações extrangei
tros paizes. ras divorcistas, para se livrarem 

o juiz Alpina diz que o m- dos laços matrimonlaes. 

R e.e o r d a~ O e i 
a9radc1veu 
S·~•O 9,r d V d·d<l1~ 

Pd•'" s.em-pr·t 
n~m lilna. 

1 Path~-Bab.1. 

teresse social é a ordem ,publica Aqui no Brasil a situação é a 
na Argentina estão compromet- mesma, a nossa legislação, não ~ r1,o,; .. , -!l'f ., ,--a · 
tidos em consequencia da viola- sendo divorcista, é no entanto 1 

-~ ..,,__ . ___ ,._. 
. _,,___ 

'': . IUlllllll/!lC.lJll,lllJUµJrnl.llJlllllHnnmm1111Q!UUlitllllClll11l~lllltllllllllllllltllllllllllllltlllJllll1UllClUlllllll11lCJUIJllllllllllUllllllllllllCJIIIIUllltllClllllllllllllllllllllllllllC2HIIHOIIIICllllllllllJl.ltl11llRIIIIII.ClllllllJll!Hgll111UIUIIO.!JIJJjlJ~s_· 
On:ilils longas de 545 a ].., '140 K,C, · 

(550 a. 172 metros) 

Corrente alternada_ 110/22Q volts g. C A T H O L I C O S li 

!1:er:~~a:t! ii::::n~~:~~A:.~: F~~~::!r~!!:e d: 1 , : . " - . ,. . . 1 
seletividade em ondM longas. Sintonização automática trans- . . " . . . _ . _ . _ ] 
aonti11;entai para. 

4 
e5taç!S:· 31!;!:~~ºc:S~vei moderno de Bakelite § Compretn exélus·1vamente:· LEITE ESTRELLA e MANTEIGA GUARA ~. 

r~çaw. ~emonstrações sem compromisso pelo ! DA EMPREZA LACTICINIOS DE GUARATING-µETA R. Oyapock, 80: 

AM ER l CP~on~: ~: ú:CA Ti'l· 1 PEÇAM PELOS ~ELEFONES:; 1 i: i:t~s~u1351f-9946 e 7-3399 -
·· · --· .. -- · · - -• · ·· g · E será assi.t:n. atendi.dos imediatamente em seu domicilio.· 

~ . . . 

_...;.:...,_..,..._. ~ · 1 •• •. :,.-,· • · - - m'lfrrnm,;m,""'1mm1m11a,, 1 
- . .-· .. -qJUlll.lli)lltlR!tll)l!Oill~IIJll)il~ITTÍ!JllÚIIU)gl_l!!l,l,lllJltll\U~'l,li!l~l)!ll\fl\!~ll_(_lllJ~!~íll_l::;_!!,ll).!!l!!)!C~_l!l.l!!Qllll~.!21!,ll~!l_!l~iB!!l!l~!~~l!~1~1Afg~\l.~iµ11!!1,ll!~l~illllllliúUOl1ffilJlll{llllOli11UlllillJIIJJl/!~~JJ!lyi!lQUffltu~~·•• ·;n,~ .. 1.0 Ramos de Azevedo t.. . -,·.•.: .... _.:•:·_ ...... --- ---
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LITURGIA EVANGELHO 
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MISSA D OS· FIEIS Ve;-:dHhões do Templo 
A ,parte da Misse. que vae ao I te dito, que é a immo1ação do 

,começo Mé o Credo, -tem por Corpo e Sangue de Jesus Chrl,l>• 
ifim prepa.ra:r os fieis, purifican- to, é ieff-<;ctuado '!?ela eonsagra·
do -seu col'ação, -esclarecendo o. ção que ~-rm-a a,ssim o centro, 
;:ieswit'ito e augmentando a fé e o .ponto .ou-hn.!=nte d,a. Mis,sa.. 
l{Ól}VOQÀO, 

~ôs esta ,primei-Ta ipa,rt·e, e só 
-~ri~ o Padre é o povo estão 
t)evid~ente ,prepara.dos pai-a o 

ili!6.91'1:«-0io ,propriamente dito. 
1 A ,e;cpolrtção do ,saç!ificlo c~.m-
~reh:ende & , · · 

li.) Obla~ão, que é a offerta 
dos elementos do .sacr1ficio. 

ES't-â. em seg,uado a~gar a Oom
mun:hii,0 do -0elebr.e.nte, que nã.o 
iperrenoe á eseenolil,, ,mas á in
tegri'dade do sQ,érlficio. 

Dessa,s tres ~,:tes,, a menos 
dmportante é a obta.çáo <lo.a ele
mentos - pão e '\>inho --- des
rtlruwos' ao saorif.iciQ llluc(\1wrts
rtioo. 

Na o'.b-1agão o ,saori:fi(l'.i~ ~ 'l)'M
;pa,rnd-o ; á cle~tio é Mtis~o 

or!ficlo da Missa, a ult-Jm,a ceia 
em que o 1nst1tuiu, 

:ame tomou o ,pão ei:n .suas s•a.n
t= :e venera.veis mão-s: a ben
çam da m1iterla do eaci;,lfido.. E 
tEmq,o lev:a-ntado os 01h00 e.o téo, 
e. Vos, DeU,S, eeu Fia.e todo po
,de-roso, dand-0-vos gra~~, :E;Ue
a:beul}OQU~ eis a obla;Ç!l.9 (Ja. Vi
çtlmà q:ue à:e immoia.., :$1le íI)aÍ-

.,tiu esse -plio e ó deu a Séus di-s
·:0tpuios, <iizeniifo,: ''Tome.e e co
·.m,ei todo!l:'i, Ei-s ,a commU:nhão 
d~ saiilfílpht. 

2) Consa.gr~ão ou consume.-
9~0 do sam-ificl-o. 
()o;mmu-nhão ou :par>Heipa
~ãó ,a.o ,sa.-c.rificlo. 

·:em .Sl,l/a ,esss-nciJI< e na éofulil:i:i~-, · ,Ql\à-1' é o f!m do homeri:i:~ E' 
>nMo é <:-á'baJ.me:nte -ter;11»n_~(]:o. ~ i!~Úcii!ilade. Qiide eS:$8. :reiieid:a-

., li' • . ' '$s? Dt:u'!I, ~eui; ,l,{ó, Deus V.~,j<to, 
_ ~ã.'!> ,esúi,s l<\18 itl:<es ,partes prifü O-O!'l'l>P.~~herulfoo ':~ ámado a,go't'a e 
~~ 4ti, ~ :M;i.sl!ft., estrei- '.IDss:a 'd!vis~.o é dndfoada ~ela.11 '11-a. .vi»!í.o ooaM:fi00,. Ó <peooà.do 

?e.tn'eJloll~ ~i-dM, emba-t:a não te- pa:le.v.rns .se.n'té:s qu-e ,pr~ceq.~m OTi'~tljil.i ll'oubou essa eiper!l!ll.Çà 
:ha;~ é. meimra mipot-~a:ncia nem immedia:t:aimeinte a, -c·on-sag'ro.çâo· ao homem. O Y.!ilrbo !n~l'>n~d() e 

!i;i:iesmà 111ece.seido.de no sa~rl- do pão e do vin:6:o. .-mor'~'eildo il2ft ,ar«z, ua effoi'ta de 
t:ü)!..,(J. J'-e.sus óh1>1sto na vespera de sen Sltorl:fÍ~o ,rec.µ,~pou ~ o 
'ti· a.oro sacrjfical propriamen~ sua pai,çiio; el·s i·ém-brado o Sà-- ·homem csM readél;,i.~-e ~ D.lilUS. 

~;ia·· , 1 ·-- __ .,___ A Mi-ssa, renov~ão d-es-sa 
' , . . . lnmlffltnmnmm........ . -,anç,e ohra r-ooi:mwwra appl.icà-

~Qfli'iHtlllmnllHitlMliinQif.llKmtllillOJIOitlibllPlllllllmli>J~-O'IIDRllffilOlllll"Vl~ j da a::0 homem, mc%or O d)&pãe . 1 i pam1, a conquista d.e -seu fim -
- :\li~~_, ~ ! a santida,cl-e. 

BIBLIOTECA DO 
PENSAMENTO CATótICO 

sob a dlri,ção de 

g I P'l"Oyµ.remcie, ,p:<>·i&, faz:e,r desse 
§ ,,01cri-ffcio a mola, a vlêla, a al
i : ma de nosaa santificação~. o tra~ 
§ oo.11:).o continuo de nossa ;repa-1 1•ação. ---

José Carlos de i\Iaceüo Soares ~ 

Vol. I - CONFITEOR - Pau:Io Setubal ! : Ettenmto MIRQMS Bf tTO 
l:1:l;l.l:f;i:l eioglQ,r esta primeira obra que, sem ,relatar :pro.pria• 
@e'i:ite úttla conversão ex-novo, na,rra as toi<turas de uma 
~ bQa:; e esqueoida de Deus no tumulto do mundo moder
ái.'.ó; as .edições s-uée.ssivas que .se esgotam a.penas ex·po.st,a.s á 
,.-eooa., ,dizem tudo do va:lor do livro. 
P-ref'ã.cio do Padre dr. Leonel Fra111ca, S. J. 

1 
~ 
íil 
1 = a 

ª ,,,:'(', 1 ·i~. Volume I, 6.• ediç!l.o. 240 :paginas. BROC~URA 6$000 

Vol. 2 - MADRE CABRINI - Nello Vian 

Pam ambos os sexos 

Inter.nato Familiar - Semi
Interl'lato - Éxternato -
Curso Pré-Primarlo - Pd-
mar-lo ane;w - Comercial 
- Datilogl.'afia e Taqul

grafia. 

Diretor, H. Blackman 
R. Be~to lfrolto..s, 250 

SEGURA ESTA l\Wi:lfER 

iNão sera difflcil 

-justl.ficar uma. ilia• 

ção entre a :pTimeira. 

parte deste evange• 

lho e a ultima, pois 

que a Sa.iltQ, Igreja 

propõe-n0S juntamen

te no ,mesmo domin

g@ estes d-ois factos 

da v.ida de se'll Dl

,liiuo Fumi<a.dor. - O 

d-esresp~to em que 

tinham o Templo de 

Deu.s aquelles mer

caderes deinonstra o 

nenhum fervor reli-

São Lucas, XIX, 41-4T 

mente .para :prep,.t-~ 
o advento <lo Mea,o. 

$~a:s, e, a-colhe:rtdo-o, 

Naquêlle tempo, tanto que Jesus se appifo'li:.Ymou 
da clde.de (Jeruea.lem), vendo-a, é'horou so•bre eim, 
dizendo: Oh! si tam.bem tu, ao men,o.s ne.stét dia 
que te é d~lo, con'hecesses o que importa á tua 
paz! llla-s agora ·estas éousati estão oooultas tWB 

teus olhos. Porque dlàs vir~o sobre tl, em que os 
inimigos te hão de cevca.r de trinehelra-s e sitiar e 
apertar de tod4>S o-s lados, e derrlba11-te-ão por tel'ra, 
a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não 
deb:,((,1<1i,o om t,i pedra sobre pedra, porqu~ nã:o co
nhe.ces1ie o te<n.l)o em que foste visitada.. E ~
trando )lo tempo, co~~ou a expulsar os que tlélle 
vondi~m e compra.vam, dizendo-lhes: Mi;J;ib11, casa é 
casa de oraç~o. vós, poré·m, fizest0s deila um covil 
de ladrões. E todos os ilias ensinava ilo templo. 

_,com eUe ooHabol'&r 

na dlf.fusão do Ret
nado de Deus q~ 
flllle V'i~ha âne!:e:t1r.a.r 

no mu:n<l:o, não se: 
ccmeebe ,p ·e ,e e a d ~ 

maiox <lo que o d-es,t;e 

. povo gue ,i,ejeita/Jlüo o. 
Env:a:do d e Deu11, · 

tent~ á>nn-ullar la :t\(~ 
111aUda;d,e d:e sua e=!d-sw 

tencla. rp,1-ivileglade.. " 

Sua ~lt'!l.1 ~s, lllãi!)'· 

J{io1'0 d0s maioraes 
elo Judaísmo at> tempo de Jesus Ch:risto-. - Pois,· 

o fa,cto <le -se 1a:b1lletarem (l'.10S éorredores qu.e 

oiroumdav-am o tm;p,)-0, .aqueUe.s <IY-l'erea:dor.es 

dos quaes - como e'.Íh gei'al das ipessoo:s que 

se dedicam aos cuida-dos dos 'be.ns da terra, -

não se deviam esperar !J)reoccupaçl,íe.s de ordem 

supe·ríor, !Precedia d-e uma -cump!rl:ldade crlmi

nosa dos sacerdotes a quem ·incumbia o cuidado 

da casa de Deus. Os minrst<ros d·o Sa,netue.rio 

esta~am, .'!)ois, tambem elles com os olhos o:nais 

vol'tados ipa·ra o -oommodismo da vida :pres·ente 

·do que ;pa1:a. o he,:oismo de quem deverla. cio'l
Iabora,r com o Sa!,vruior n-a sa.:nt!ficação das 

a}mas. - Num ambiente ;religiost> •em que o 

sacerdote assim se amesquinha ,e ,rasteja, -não 

ha certamente lumlno3icl,ades esplritwaes ,oa,pe_

zes >de entender e acce'1-ta:r a men-sa,gem divina 

do Jesus Chrlsto. - Eis -p~c;iue Je:ruea;Jem nã.o 

c0nhece1,l ·a mi-ssáo de ,paz -especialmente >para. 

ena. dirlgida pelo Se11lwr AlU-s.~i,mo. 

Não 11a cr-ise •sem ca,sqgo, ê :na (Pro:porção 

da culpa. O crime do (Pe>Y.o eleito foi mon,&,! 

.truoso._ Es,pecia.lmente -escofüJ.do is6 19 uni~a, 

podat1ia •SI!?' ou'tTa. Ai 
mais d€S'-aslrosa, õestrulçãot ~1;1:a ~t{l:ii,~ ~1:1,~~i 

zada, :sua 111açã:o d-esfei-t-a.. 
:Voltando &obre nó:i,, 

:Aq.ueJ,Jes mercadores do Té.lnp!8 é/Pl1!i'fl'ettj~~-1 
va,m uma adhes!i:o á Relig,ião de J,eho'\'â.. Enam 

ls-1,ae!lto.s, N'ão cumpriam :tota-lmente 03 IP'a,e.~ 

ceito.s de.. Lei; ,ma,$ IProcm-rava,m ,mostra,r-!Se pl·e

dosos e mesmo auxmares do Culto, IPOW ;fa,. 

cHltav~in aos J'udE!'U•s os anima,es d-estinad6s ,ao, 
Sacrl.fic-io, ih.em como, o ,cia,mbio, 111,eoe·ssarlQ rpa.

:ra, ia acquislção da moed,a ccmven1='te á/4; of•, 

f e1•tas :prescrlpta:&. Stt:a, att-itude, (l)Orêm, ti'bi;i,'! 

sua ir.eUg<lão "de metad,e" muito ,cont,ribu.~ [Ja•: 
II'a o des-prest!gro do Culto do '\T.'eroa,deiro De1m1,' 

beril como pa:ra O '.I)Cfü<lO fel'VOT @S trneS'mô'.l 

fieis. A; ponto tl',) povo elei'tOo ~b.eS:,!,T e. (!;Iene~ 
ao l'l[essla.s -d~ Dens. 

No eeto Ilia C9.1'.holicismo inão ise d-arã: cous~ 

seme.füante1 Porventu,~ !llão .saorif-ieamo,;;, 'PO'i.\ 

,v~zes, ;p~~ncl·p,ios ,em <favor de eerta:s pessôa:~ 

cujas a,ttR:11d-es •e es:[>irito ,sõ coneol'rem ~ia.ra; 

~;rea,r um ambiemt~ de t-olere.n~fo. te;l que im• 
!Pede to -esforço .g~oso dos qoo S'e dedf.ca.m 

coro airdor á diffusão do Reina:do de Ch~"r. 
O a.postolado de M:a:dre Cabrl-n!, Fundadora da Congregação ~ 
cl,a,s ~tonarias do Sagrado Oore,ção, q-ue mantém centena:s ~ 
Gé hoepit-a,l-s, escolas e a.sHos por todos o.s paimes do Ocidente, ~ 
:evoea. o daqu.ela extraor.dina.J:'ia Teresa de AvHa, qu.e as• 
1SOrobw1:1, oom energia -máecula, ·a Espanha ainda medieva- i 
dis<i;a. <lo sêculo XVI. 5 

6 escrltor italiano Neno Vian nar.ra 111-esta excelente ob-ra, ~. 
tra4uz1'da :por Godofredo Rangel, a vida cllei11, de vlb-ração i:'1 
humana <lesta missionária do Sagrado Coração, que tantos i:i 
b,,,,,·~icios distribuiu pelo mundo, e cuja figu,ra espiritual e ~ 
mis't!ea- está envolta no ·halo de santda.de que Harnlno. o ~ 
seu pensamento e sua obra. BROCHURA 6$000 ~ 

Atendem06 pedidos pelo FJ 

(<la <J~lumbla, co:m 1\Iel- ( ,com gue uma ou _ô'tit-ra ~t,!!S)A 

vyn lfo.uglas e Vlrglnla que 1Pôder}a ser ol"!:t;i~do., «eji 
nrueo) posta. á margem, não c:onsegtdtr•· 

do :l,)rejudioir. 

•em -c1rcums:t.a...11c1:ms esp'.~o'i'iié~ .,. 
,por equivoco.s qu-e surgem, ju!. 

.gjfo re;v:esti-dos· de discre~ão e. g-am a.rabos ser o outro <le mo• 
,se~iedáde. Nad_a ha. que offendi:\- 4esta posição socla'I. El,m torno 
ti. '.IIOOrol, 1iii~do, po-rbamo, acce.s- desse as-sump'to, p ,enredo -sê 

s!v-el a. qualquer í,ublf.co·. desenvolve. N-a ,part{l moro,!, lha.· 
"SERVI•ÇO DE REEMBOI;SO POSTAL" w 

LIVRARIA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA ~ J Acom~11na.mos nesta, pemcu-
ltUA lõ DE NOVEMBRO 144 - S. PAULO m ,: ,la uma .flov:a. ,a;-ven,tu-ra dç, -Oàsa,! 9 ' :i·/ . de deteotlv,es. Desta vez v~mola 

,a',11~1l11ll1HtllHIIIIHIHClllnllllll!ml!!l!'~,un•1111J'f'm111mni=.,.mnfffltClHIINlllfllffll)IJ~!lt:$ i os désvenda:1' o. roy·sti,rio qujé _en-. 
___ · · cob;i:UL ~ gra:nde roubo d-e o-ras. · 

:,:,:.;:;~;.::;~~;:·~</~~:,.<:~i;i~,~i' ·, • ''-.~~i·~~w+~•~ft!,;~,i~Jmt1,~!,~t; Ape,gia,.r <to ftlme ma·ntér um.à 1 

,,. , ... ,.,.,.., .,.,... ' ' ,. · ' ' _. , ... .,.,, constante atm<>~_phera ôe íI'Lso 

-entre 011 espeow.dQl.'ee, ,nã:o o ~~ 
demos reoó!nrnen~fo.r a0<11 a-doles• 
centes em vkt1.]iÍÍi de .sc,enas dê 
crimes e d-e cerla:s ·a.ttitudes oos 
personagens. 

Coro.ção · - Acceitavel pa,ra 
O LEGIONARIO cônvida: seiis J.eíto'fo'§ a assisti- 1 adultos, • 

tem á Missa de 7.º dia que fará celebrar no altar-mór ' 
da Igreja Matriz de· Santa Cecilia, no dia 1.º de Agosto, 1 o DUPLO APURO DE PENROD 

terça-feira, ás 7,30 horas, pelo eterno repouso da l 
~lma de.. · - (da Warner Bxos., com 

os irmãos Manch) 

Antonio (amargo' Dois meninos d-e muita ,sem e
. : . lha~a são as figura,s .prln~tpa.es 

de tod-0 o assu:mpto. Um delles' 
pro-genttor do sr. Antomo \.fri:raurg-o, da AdminfStração deeapparece e é substituído pelo . 
deste jornal, i out-ro sem ~ue à troca fosse 

1 1 · ,A wz·~#$2:m~~¾:ffltea&St,t.:f/;m$'1 i ~::~:b
1
!~um:e:~~~~ª~: ~~~ 

f4Wc?!4)J!~~1@?4]jiP~W@\l?r~-~~~m:~;~f~~1~1rnrmf!&_~ 

Cotação : - Acceitavel, Cotaç{ló: - Accelta.vel. !à. ol'ltica,r varias ,passa;g.e-ns 'E'l · 

VICTIMAS DO TERROR ALLIANÇA DE AÇO 
scena-s, que tp'Oderlam <Iler -.imo' 
apresen-tada;e com ·mais dieb'nc
ção. Não oohvem pori.sso o ffil;~ 

(de. Warner ~ros., com 
George Bre~t, tt. BagaTt 
e W. Abel) 

Historia, da 'Lueta, de um fis

(da Pa.ramount, c_om ;Jo~l 
1
.nre a -crianças é ad~les-eente«( 

l\la.c Crea e Barbara os aidultos acostmnados :ws es-· 
Stanwyck) '·pecúaculos, ,pod-erão a,ss1-stil-<>. · 

cal feàero.l, contl'i!, uma quadrl- Esta ê a il'ecomposiç/L(> o!ne
lna <!e e.xtors10ni6ta.s, e contra ma.tog1•a,phtca <lo,s esforços des~ 
à :má vonta-de da,s 'il'i'Ol'l'l'}a,s vi- .en-volvldos nos l!,sta.dos Unidos 
êtima:e. C0n>eegu.1nde a e.juda de .para a construcção da iprlme!m 
-uma.· desw..s, vence, finalmente, 1 -estrada de ferro que ligou a 
a le-h Dura.nte o frlm!l todo, .são CD.?lta. do Pacifico á do Atlantí
:ii,'p:,-esentadas scena.s de bamd!- C@-, :íia mu!ta,s Juctas, quer iPOr 
tismo, como assassine.to.s, ag- ataques .dos dndio.s, quer por 
gressões, tiroteios, l.ucta,;s., -etc. desavenças .pessoaes. O romance 
:f>Q,r isto não pôde •ser visto ,por desenvolve-se ,regularmente bem, 
crian~s e ,adolesoentes. cxcepto numa rapida -scena, qwa-

Ootaç:ã:o: - A<iceita.vel pa.ra si no final, que não põde d·ei-
ailnlto!I. xar de con,st1tuir ruma infideli

Â VIDA DE VERNON 1l} 

IRENE CASTLE 

dade eonjugal. Não eó IJ!)Or essa 
razão como principa,J.mente 1pela 
violenoia dias scenas de grande 
parte do filme, a-Oh.amos que el-

(da RKO, com Fred As- le ·só p6de ser visto por adu1tos. 
talre e Ginger Roger) 

Tem inicio com um fundo de' 
·l'<;>mantismo, e termina com a 
gue1Ta de 1914. O thema é ho
·nesto, ,pois. baseado em factos 
da vida rei l, não a,presenta sce
nas reprovavels. Todos os nu
meros <le da:nsa, que cdnstltue 
o objectivo princi-pal ·do filme, 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

A. RAINHA DAS MADINETES 

(da l,fa-Art, com Anny 
Ondra) 

Um rico industrial e a nra.i
·nha dos calçados" conhecem-se 

Cote.ção : - A.-cceita.vel P\1-ct'~ 
ad\lltos. · · 

ESCOLA DRA1'1AT'ICA' 

'(da 1\Iertro, com Loufse 
Rainer e Pa,111.ette Qo.• 
ldard) 

Apresenta este filme, attavês 
da vida de ruma ·escola de arte 
draina:tica, o 1nicí-o <la carreira 
<le uma g,r.ande actrl,:1, Muitas 
ecen·as pecu,lla:ves á vida dos 
:bastidores são a;presentada;s dê 
maneir,a, um tanto incorrecta 
-careeendo-lb:es o decoro que 6 
<l,e se exigir. As peesoas de cri
'terio forma.d-O ,saberão evit.M- a. 
má dnf!uencta dessas scenas, 
ben'l •como ·a d-e a'lguma:s pas·s:ac
gens não convenJ.ent-ement>e ,es
clàirecidas. 

Cotação: - Restricto. 

FIL:IIES QUE SERÃO APRE. 

CIADOS NA PROXEUA 

SEMANA 

fi111llll1111UllltlllllllllHIITTIIIIIIIIIIIIClllllllllllllClllllllllllllDIIIIIIHIHICllllllllllllltllllllll11111CllllllllllltlClllllllllllllC'!.: CHARLIE. CHAN EM HONO, 
§ i:;, LULU - Acceitavel para adul-1 GRANDE PADARIA E CQNFEJ~ 1 ! tos pela "A União", do .Rio. 

1 TARIA "MINERVA,t ~ 1 QUJ<~ MARIDO, QUE MU-
"' ~ 0 • L:lER! - Aeceitavel para adul-
g Fabrico mecanico d p -o B se L 'tos, pela "Legião da Decenela". 1 e A e I O UTO f~ 
6 Fabrica de marmellada _ Biscoutos, _ Bolachas ~ NANCY, A DETECTIVE _ 
õli D Acceltavel pela. "Legi-ão da De-i - oces seccos e em calda - g cencia-". 

~ Licores e Champagnes -- Salão de luxo para familias ~ 
~ Especialidade em vinhos finos e de meza ~ 
~ ·= 
~ ~ 1 GUIMARAES, CASTRO & CIA. ! 
ã § 
~ - V-EN'DAS A VAitE,JO - ~ 

§ ASSUCAR - CIIA' MANTEIGAS - VELLAS ~ 
~ Apromptam-se encommendas para casamentos e baptisados ~ 

! AVENIDA TIRADENTES N. 4 ; 
g ª 

O GRAXDE i-TO:llE'.l\f VOTA 
- ~cceitavel para adultos rpela 
"A União", do Rio, 

OS BA:IIBAS NA AT,TA SO
CIEDADE - AoC('itavcl para 
adultos pela_ "A União", do Rio. 

NOITES DE S. l'ETERSBUR,. 
GO - Restricto .pe,Jo "El Puef' 
blo" e "A União", do Rio. 

- EM FRENTE A' ESTAÇÃO DA LUZ -

fa1MU(p~~~pj~~~~êhil~~~~\mll&W··''i.1!'19,J~ 11 'l'ELEPHONE 4-3778 - SÃO p A ULO I Pª~::111:~L::i: .. ~ t~~(>~~~:i~ 
.. - . /3.?. ... ... :. - -- ,· h~ .. _ «.C,'2 .. X'.<'.•''.'.'.~ _i;l!IIIIIIIIIIIClllllllllllllCllllMlllllll[lllllfllllllltllllllllllllUJIIIIIIIIIIIICllHlllllllllt.lUIIIIIIIIIIClllllllllllU•31111um1uU111ffi. Rio, 



,,-;_, 'O "'"'= -
"Publicações extrangeiras • ··- • 
O Ministrn da justiça, baixou 

tuna portaria ordenando que n~o. 
seja concedido registro ás publl
cacões de jornaes, revistas, bole
,t:r{s e outros periodlcos em lingua 
extrangeira quando não tragam a 
tradução em portuguez, afim de 
rv!tar aos extrangeiroli e seus des
cendentes o habito de só se ex
p:essarem na lingua de orige~, 
e para impedir que tal habito 
seja obstaculo á diffusão da lln
gua patria, constituindo um obs
taculo tambem á assimilação das 

,: correntes immigratorias. 

A duração do trabalho será de~ 
8 horas diurnas ou 7 nocturnas, 
com descanso semanal, podendo 
ser augmentado por accordo das 
partes. será obrigatorio o uso da 
carteira profissional. 

Os enfermeiros te1·ão um prazo 
de 2 annos, a partir da publi
cação da lei, para regulari,zarem 
sua situação. 

BRASIL 
dos sorteados fusu)?ll.1Js~os, · absol- ,:eito, üma · conferencia i;oore o 
vidos ou não, ·-- th~ma: "0 internacionalismo e a 

o Chegou ao Rio de Janeiro a 
missa militar brasileira, chefiada 
pelo general Melra de Vasconcel-

idéa do dil'eito natural em Sa
vigny ". 

·- A portaria estabelece ainda _que 
os jornaes e revistas já autoriza. 
dos a circular deverão satisfazer 
·as .condições nella estabelecidas 
nara gozarem dos favores nella 
~stabelecidos. 

Decretos-Leis assignados 
. los, que foi a Buenos Aires repre

sentar o paiz nas festas nacio
naes argentinas de 9 de Julho. 

e Viajando em trem especial, 
em compania de altas autoridades, 
chegou dia 25 a esta Capital, o 
sr. interventor federal no Estado, 
que seguira na ultima sexta-fei
ra para o interior, em villita ás 
cidades de Baurú, Araçatuba e Bl
,;iguy, 

Foi approvado o projecto de 
orçamento para melhoramentos 

Fallecimento do Bispo de no porto de Santos, na impor. 

Ilhéos ·-
tancia provavel de 2.260:000$. 

o projecto prevê a construcção 
de duas pontes levadiças, sobre o 

; canal Mortona, linhas, desvios, 
Faaleceu repentinamente, segun- aterros, criação de um pateo de 

da-feira, D. Eduardo Hebentald, estacionamento de vagões e es
blspo de Ilhéos. tabelecimento de nova ligação 

·: s. Excia., que participára do entre as linhas da faixa do caes 
'concilio Plenario Brasileiro, rea- e da primeira rua parallela. 
llzado no Rio de Janeiro, foi vi-
ctlma de uma lesão cardíaca, fal
kcendo na Bahia, onde se encon
trava, de regresso da Capital do 
P.aiz, hospedado no Palaclo Ar
chi-Episcopal. 
; D. Eduardo Hebentald perten
eia á Ordem Franciscana, e era 
h11.uto estimado pela população 
cathollca de Ilhéos, onde sua ac
'tividade apostolica lhe grangeára 
a admiração e o amor de seus 
diocesanos. 

2.º Congresso de Ch;urgia 

e Foi assignado um decreto 
modüicando as disposições sobre 
Imposição de multa,5 pela Direc
toria de Rendas. Os funcclonarios 
dessa Dlrectoria terão direito á 
metade das multas effectivamen
te arrecadadas, nos termos dos 
artigos 8.0 e 14.0 do decreto-lei 
1.168. No caso de denuncia as
signada, a quota caberá em par
tes iguaes ao denunciante e aos 
funccionarios que a apurarem. 
Não terá essa parte o denun~ian
te de firma da qual tenha sido 
auxiliar, 

De passagem por Santos, a 
bordo do· "Brasil", o general 
Meira de Vasconcellos desembar
cou, tendo visitado esta Capital. 

Noticias 
do Brasil 

e Tomou posse do commando 
o tenente-coronel Armando de 
do esco1a de Aeronautica Militar 
souza e Mello Arar!gboia, tendo 
comparecido á cerimonia o repre
sentante do Ministro da Guerra, 
o general Isauro Reguera, dire
ctor da Aeronautlca Militar, e 
numerosas altas patentes. 

Transmlttiu o commando o cel. 
Ajalmar Vieira Mascarelhas. 

e '·Foi assignado um decreto-lei 
restabelecendo o Codlgo de Van
tagens do Exercito, que regula a 
concessão de vantagens pecunia
rias e · militares, officiaes e pra
ça~, da activa ou não. 

Viajarties 

Em companhia do secretario 
das Finanças de seu Estado, sr. 
Ovidio de Abreu, chegou dia 25 

1 CODIGO - O ST. Mini-stro da 
Justiça fez 1a, entrega e.o 'Pre

sidente da republica do ,projecto 
do Codigo de Processo Civil. 

2· CORREIOS - Apresentou-se 
ao Ministro da Guerra o ca

pitão Mario José de Faria Le
mos, que ·deixou o cargo de di• 
rector geral dos Correios e Te
~egra.phos. 

3 DOIS TEHÇOS - O Ministro 
do Trabalho baixou uma por

taria 1·ecommendando que ne-
• nhum instituto ou caixa de apo

sentadoria. entre -em tra.nsações 
com firma·s que não ;provem es
tar quites -com as exigencias da 
lei dos dois terços, 

São Paulo 30 de Julho de 1939 

o mais possível contradictoria-s, 
que a Hespa.nha ,passou ,para a 
ordem do dia internacional, com 
a sua situação interna. 

Até ago11a., a unica noticia. di
vulga.da: que ainda não foi des
mentida, é a da . (lest-ituição do 
General Quei·po de -Lla.m> dos 
commandos milita·res que oocu
,pav.a., por causa do ~eu discur
so do dia 18 ,p, \l?·, por oooasião 
do a.nniversarío do. movimento 
nacionalista, e que foi coriside
ra,do como -u,m ·acto de ,rebe'1lião. 

As demais nótlcia:s, ·como 'as 
demissões dos ministros d11, Jus
tiça e da Fazenda; a. ,prisão do 
General Yagüe, o desaq,pal'eci
mento do General Quel;po de 
Lia.no, as -reuniões de monar
chista.s, de socio:listàs ,e de re
publicanos; a divergencia entre 
os requetes e os ,pha'langistas, 
etc .... , 'têm sido constantemen
te desmentidas, ou pelo menos 
não confirmadas. 

Uma outra noticia. que foi 
mais ou menos confirmada, é a 
de que o gover.no hespanhol es
tá tratando junto ao governo 
arge.ntino, de enviar para. a sua 
embaixada nesse ,pa.íz o General 
Queipo de Llano; outro·sim, as 
empresas telegraphicas não ces

'€0.ro,m de informar que se -espe
ra .pa.ra breve uma crise minis
terial,. e que o ,povo se acha 
irandemente agitado. 

O Pacto do Triplice 

AHiança 

minist-ro das Relações Exteriores, 
pela real!zaç!io do accordo com o 
Japão, tendo por essa occaslão o 
Visconde Haifax feito sentl1· ao · 
embaixador chinez, que o pre• 
sente accordo não havia em na.,. 
da affectado o Tratado das No. 
ve Potencias, as declarações de 
Bruxellas e as resoluções da SO• 
ciedade das Nações. 

Apesar desses ultimes a.conte• 
cimentos, o General Chang-Ka-i
Chek não deixou de manifestat 
a sua confiança na Inglaterra, 
em recentes declarações que fez. 

Os japonezes prosseguindo em 
sua guerra, bombardearam vlo• 
lentámente a cidade de Chung
king, com uma esquadrilha de 
27 aviões. Na frente da Mongo. 
lia, o exercito mongolico-sovleti• 
co, que conta com o elevado nu
mero de 20(). 000 homens, atra• 
vessaram o. l'io Khala, caus~ndo 
grandes damnos ás· tropas mand
chukuo-.la))Oneza11, 

Notic1as 
-- 1. 

do M·und() 

1 BELGICA - Foi realizada 
com :imponencia a festa na

cional belga, no dia 21 p.p., a 
qual constou de um grande des
fi'le diante do rei Leopoldo III, e 
de uma reunião no Ministerlo do 
Interior dos representantes1 dos 
diversos cantões, durante a qual 

1 
falou o Minfstro do Interior exal- : 
tando a união do povo belga. i 

Encerrou-se o 2.° Congresso 
Brasileiro-Americano de Cirurgia, 
com a sessão realizada no Itama. 
raty, sob a presidencia do Minis
tro do Exterior, presentes os em
baixadores argentino e uruguayo, 
e o ministro paraguayo, além de 
outros representantes dlplomati
cos. tendo por essa occasião fa
lado o ministro Oswaldo Aranha, 
referindo-se aos beneficios scien
tificos e de approxlmação dos 
paizes participantes delle; o dr. 
Jayme Poggi, presidente do Con
gresso, e os chefes das delegações 
extrangeiras. Antes de se encer
rarem os trabalhos foram eleitos 
o.q membros da directoria do 3.0 

Congresso de Cirurgia, a se rea
lizar em 1941. 

• o funcclonamento da '.Facul- ao Rio de Janeiro realizando a 4 EDUCAÇAO - Foi nomeado Continuaram as negociações 
dade Nacional de Philosophia e 

1

1 

viagem de avião, o sr. Benecdito dircctor do Instituto de Edu- desse pacto, apesar de · ser cada 
da Escola Nacional de Educação Valladares, governador de Minas cação, do Rio de. Janeiro. cel. vez mais lenta a sua marcha, 
Physlca e_ Esportes, em 1939, foi I Geraes. Arthur Rodrigues Tito, p,·ofcs- tendo havido no começo dessa se-

2 AVIAÇÃO - A Inglatima 
·• continuando os exercicio.s• 

treinos de sua força aerea, effe
ctuou, na terça-feira p.p,, mais 
uma revoad·a de aviões de -bom
bardeio sobre o territorlo fran
cez, que foi coroada de· pleno 
exito, como a precedente, reali
zada no dia 19. Tomaram parte 
~aquella revoada 240 apparelhos, 
que cobriram a distancia de 2. 600 
kilometros. ao passo · que, -nesta, 
apenas 100 apparelhos concorre
ram á -revoada, 

Nos ultlmos dias do Congresso, 
i:>Jém das thescs discutidas, fo
tam realizadas pelos congressis
tEs numerosas operações nos hos
l;Jitaes do Rio de Janeiro. 

Pmfissão de enfermeiro 

Foi entregue ao Ministro do 
Trabalho o projecto de regula_ 
mento do exercicio · de enfermei
ro, estabelecendo que a profissão 
só poderá ser exercida pelos pro
fi,:sionaes· que tenham seus di
plomas registrados e certificados 

. de habilitação inscrlptos. 
Segundo o projecto, haverá duas 

categorias de enfermeiros: os di
):)lomados, quer pela Escola Anna 
Nery, quer pelas demais a ena 
equiparadas, e os licenciados, os 
!Jraticos já inscriptos e os appro
re.dos em exame de habilitação, 
que tenham curso de enferma
:gem em corporações militares, as 
'religiosas de communidades que 
'€xerçam a profissão e os porta
'âores de certificados de escolas 
!doneas. 
1 Os enfermeiros diplomados po
derão exercer a profissão em to
do o paiz, e os 1icenciados ape
pr s i:os Esta~os :m c_ujos servi
Íços tiverem ·sido mscnptos. 
' 

J ~RECISANDO 

1 DEPURAR 
= O SANGUE 
1 

TOME SÔ ' ! ELIXIR ú 
r 

regulada por decreto assignado I sor cathedratico da Escola Mi- mana, uma reunião entre o sr. 
pelo presidente da Republica, que • Procedente do RIO, onde rea_ lital'. Seeds. embaixador britannico, e o -, INCENDIO ...;.. Irrompeu no 
estabelece um só periodo lectivo, lizou algumas conferencias, che- sr. M<Ylotoff, Commissario do J, Capitollo de Washington um 
que se prolongará até 31 de Ja- gou a esta Capital, o professor 5 ABAITARA - Foi mclui<lo Povo da Russia. 1 incendlo, que foi rapidamente de
neiro de 19'10, de direito. dr. Kotaro Tanaka, di- na frota. n.erea da Condor O Para essa reunião, o embaixa- belado. Os prejuízos, porém, fo-

rector da Universidade Imperial avião Tocke-Wolf, que fez O re- dor britannico havia recebido no- rarn calculados em 300.000 do!. 
Notas economicas e com- de Tokio, que está percorrendo 0$ ccnte raicl Berlim-Rio, sob o vas instruccões de seu governo, os 1 ]ares. 

paizes da America do Sul em via- nome ele Abaitara. quaes procurnrnm facilitar o mais 
merciaes gem de intercambio intellectual. . passivei a conclusão do pacto, ;-1 MANOBRAS - Fcram !ni-

0 i!lustre internacionalista foi; 6 'CREDENCIAES - Rcalizo:i- concordanão em diversos pontos/ • • ciadas, na terça-feira p.p., 
,recebido pelos representantes das· ·se com g,·ancle solemnidaclo com as exlgencias sovieticas. as manobras navaes dfl marinha 

O sr. Alvaro Trindade Cruz, altas autoridades e pelo sr. con- a entrega ao presidente <la rc- Tal attitude as.s:müda pelo GO- ! fascista no Mediterraneo. Dessas 
chefe do escriptorio commercial sul do Japão çm S. Paulo publica das credcncia.cs do filho verno britannico, foi devido ó. l manobras, que d:1rarií.o uma se
do Ministerio do Trabafüo, In- O professor Kotaro Tanaka rea- do Regente Horih y. da Hungria, pressão exercida pelo sr. Daladicr I mana, poucb se s.i.be a res)Jeito 
dustria e Commercio em Santiago lizou dia 25 na sala "João Men- que .representa sua natria i:wto t · d r 

r, o Estado Maior francez, que Ide seu ro c1ro, sen o que. so. o -
do Chile, communicou que acaba Ides Junior", da Faculdade de DL ao nosso governo, querem t-er pnrce bem breve a, ficiaes a1lemães foram. aclmittidos 

de ser fechado pela Corporación ====:::::.,..,,..,,,.,....-...,.,..,.,=-====-==========:::::==== _ alliança russa. a bordo das unidades. Chilena o contracto de compra de 
6 mil toneladas de assucar bra
sileiro no valor de 36 mil libras. 

e De Janeiro a Maio do cor• 
rente anno, as exportações de ai. 
godão attingiram 107 mil tone
ladas. no valor de 378 mil contos 
e 2. 600. 000 libras. 

DO EOPATHIU 
Em igual periodo de 1938 a ex

portação foi de 71 mil toneladas 
valendo 244 mil contos, e .... 
1. 700. 000 libras, e em 1937 esses 
dados foram, respectivamente, 66 
mil toneladas, 287 mil contos e 
2 .400 ~000 libras. 

1 
• O Ministro da Agricultura 1 
apresentou ao presidente da Re
publica uma exp'osição de moti-

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

vos, propondo a criação de um 
orgão fiscalizador da exportação 
de milho, dado o seu vulto, que i E 
deve attingir este anno um mi-1 ~ 
lhão de toneladas, sendo uma ex- , 
portação relativamente recente. 

E 
e Iniciou-se dia 26 o Congres
so das Caixas Economicas Fedc
raes Autonomas, na séde do Con
selho Superior, no Rio de Janei
ro, afim de tratar de varias ques
tões de interesse geral. 

D::>ntzi~ 

Sobre a. situac;flo ela Ciclad-e 
Livre, o .facto mais importante 
occorrido .nessa ultime'!. semana. 
foram os decl-araçõcs feitas pelo 
sr. Albert Fol'ster, que a im
prensa aJl.ernã. apontou como of-Noticias Militares 

1 

ficiaes, tendo, mesmo, chcg-aclo 
a cha.n1a.l-o "chr~fc TPsponsavcJ 

,: pela -política d<' Dnnt%ig~', quan-
Vcrificou_se cm Angra elos Reis. do na realiclack, elle .mto occu-

o naufragio do rebocador de alto pa. nenhum cargo official i;a 
mar D. N. O. G., que estava de Cidade Livre. 
serviço como_ auxiliar da esquadra As -suas .affi·rmaçõc,i mnis in-
cm manobras nu Ilha Grande. tcrcss-antes sã.o: que Hitlei·, de-

R 
lf•n1anha. nao caus:tra1n bt>a itn
'H'PSsü.o na Polonia. 

Ós círculos -polcnl'7,es são de 
opinifto de qu,• ú absurdo pre
tender "co1npr._Lr'' :1, !'LlZ con1 ·;l 

Alkmanha a troco ,,., c:01::,:·csti
mo clf~ un, bilhli.o. 

Continua.rain, nincla e ~•'t·~~ :'·kmo.
na, as occo1Te!1eü1:; de prh-;õcs, de 
rcarin:-unento, Pt{' ... , de que <:s

tfr sendo thcatro " Ciclacle Li
\'l'P lin -alguns n1czes. 

O Extremo Oriente 

Pela realização elo accordo an
glo-nipponico. no dia 20 p.p.,' a 
situação melhorou muito para o 
Japão. um poucQ para a Ingla
terra e peiorou para a China. E' 
esta em these, a opinião das 
agencias telegTaphicas. pois. pela 
realização c!o mesmo. o Japão 
conseguiu a queda elo clollar ch'i
nez. o que considera uma grande 
victeria. ficando a China por con
seguinte. cm má situação. Por 
sua vez, a Inglaterrn. adquirin 
grande probabilidade de ter os 
seus intei·csses na China garan-
1 ir10~. 1-.,._,..,. .. , ,., ........ ~f"'- .. , .... solver o pro-
blema de Tien-Tsin. 

No já referido accordo anglo
nipponico, a Inglaterra reconhe
ceu <le facto a situação actual da 
China, e comprometteu-se a não 
levar a effeito nenhuma acção 
prejudicial ao exercito japonez. o 
que nií.o a impedirá de conceder 
crcditos ao governo da China, 
conforme o proprio sr. Chambcr
lain declarou na Camara dos 
Communs. 

Outrosím, o embaixador chinez 
na Grau-Bretanha, o sr. Quo-Tai
Chi, fez uma cnergica rc1'irese·n
tação ao sr. Visconde ele Halifax, 

S CONFISCO - Foi determL 
' nado o sequestro e o con

flsco de todos os bens elo ex-rcl 
Zogu' da Albania e dos seus con
selheiros. pelo facto de terem 
"e;;E'rcido actividadcs anti-nacio-
1,aes , .... 

5 SUBMARINO - Durante a, 
· • manobras na vacs russas, um 
submarino a.fundou com uma tri
pulação clP 34 homem. Acredita
se que o sru salvamento se.ia dif
ficil. devido ás fortes correntes 
marítimas. 

l
--: 

Dr. DnrvaJ Prado • 
Oculista i 

R. Sen. P. Egydio, .\5 - S. 
513114 - 14 a 17 hora.a 

~ Telephone 2-7313 ~ - .., ..,...,.., ........... ...,.,,., .... ~~ 

FRACOS e 
,ANEMICOS 

' TOMEM VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

Secção masculina 
ALAMEDA CLEYELAND, 463-S. PAULO -Telephonc, 5-3355 

Jardim da Infancia-Curso Prima.rio -Admissão ao Gymna
sio e commercio - Externato·- Semi-Internato - Internato DE ' 

NOGUEIRA 
i, e O Ministro ela Guerra baixou pois _da _a,nnexac;ã.o_ de Dantzi!!', 

. . . • · rcspertar1a os d1re1tos cconom,-
! um aviso contendo mstrucçoes ! . 1. p .1 11

ia que tudo J.á 

- Matrlcu1as em qu alquer época do anno. 

. . t I cos e a o o < ••• , ~ 
J sobre a forma de l1cencmmenvo foi p~evisto para. fazer frente a 

Simon's School of Languages 
(: ''" '"" " " "A"A" "'''A"A"A"A"A"A"A"A''Ã .... "k"A"A"+""''"''+"<,",;'";"<)"<)",,"+'~"'>''{}"+'''1,".,',' 

16
:'(;;'§,$i,f>,'f>,!;,,'>,~c,,,v .. ~,v .. v,,v,,v,.v,,v,,-r.,-r,,v,.v,.v.,v .. ~a.v .......... ,. .. ,. .................. ·~' 

S M,1gaRh®. Ometto Udla. ~ 
um golpo polonez {L Cic1'ade Li
vre, e que o seu povo .possue · 
uma ffé inquebrantavcl cm Hit
ler, que o conduzirá á Patria 
comrnum. 

Outr0Rin1, continaara1n as ne
gociações pal'a. o empreslimo 
franco-britannico á Pülonia, ten
do o coronel Koc, chefe ela mis
são flnanceil·a poloncza, trans
mittido a.os circulas inglezes, a 
resposta. do seu governo ás pro
postas ·recebidas a esse respei
to. A -resposta pcdi·a. a suspen
são das conversações, quanto ao 
emprestimo ouro, devido ás dif
ficuldades d~ seu transporte, e 
prosseguimento das mesmas, 
quanto á concessfto de ·um cre
dito commcrcial de 8 milhões de 
cderlinos, 

ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON" 
FISCALIZADA PELA DIRECTORIA GERAL DO ENSINO 

Cursos Diurnos e Noturnos para ambos os sexos. 

~ Depositarios de ;!; 
/e: AGUARDENTE - ALCOOL ASSUGAR E i!: 
;~ CERVEJAS i!i 
~·; Rua 13 àe Maio, n.º 293 Phone: 188 } i LIMEIRA EST. S. PAULO ~l 
~~·~~~:~=~~~~:(),::+;:~;~•::~~:•;:~:~;~~:r;~~·:~+:~:•.:•;;.~t;t~•:~;.;~;+;.;.,;~~;+,;~"i '" .. 

As declarações de varias au
toridades responsaveis pclü polí
tica. britannica, desmentindo ns 
noticias que circula:·.õim de que 
0 -sr. Hudson, ,,ecretario do Com
mercio Exterior da Gran Bre
tanha, e o ,sr. Wohlta.t, enviado 
elo Reich, estavam tratando ele 
um .~ni~rc~~imo britannico á AI~ 

A situação na Hespanha 

Deprehende-se, pelas ,notícias 
divulg.a.das nessa ultima sema
na,. apcsa·l'. '10 ~er~rn .~s __ m_~sma.s 

Ing1ês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, etc. _ 
Os cursos são organizados em pequenas turmas homogeneas. 
Eruiino essencialmente pratico, adequado com a capacidade e 

conhecimento de cada aluno. 
TURMAS MIXTAS - TURMAS SO' PARA MOÇAS 

Matricula sempre aberta. Mensalidade modica 
Pode-se começar em qualquer dia 

RUA PARAISO, 572 - antigo 75-A - SÃO PAULO 

\ 
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Lo d Baker levara. uma vida 1) 1 ..., d . M §"fl ~ ·1 ~ l'i:1.lltõí·iâ do faâê:~tro J. B. Juli';_:\ 

l
. '1 t '. )S 30 º11"·~- 1)'-'·- ri .J., e :.!. cr r. rA a o s e L . ~ .i'., ~ em audição especial paa os ~:·s.~ < isso u a a 1,e ( u ,,...,:-:.. - --~ ~ · ·1 

de ,randcs recursos, só 1 • . • . • • peregrinos, pelo Orpheao da Esc·.ll~ 
puucto ll . . . 11.Jranciamentc, envolvendo cm do_ i - Se o Senhor saiar, q(le rno-1 Nornal "Pe Anchieta". ·1 
l,ensava cm festas e d1vert1men- 1 . ~"~ • 0 • , 
· . h f . t d , ce encanto a tarde suav1ssima. mette em honra de , • ..,.ria·. Pelo enorme interesse despertr_·.do 

ta~. _que O mantm am ª ates_a O 
'1 A menina correu para o monte. Se ella me c'útar, !ar-me-ei em todo o paiz pelo "III ConrT-.,s• 

de casa durante noites m iras. · h . ·' 
' , d ,. despei· , tord Baker acompanhou-a com o cat ol!co, , so Eucharistico NaciOFial" é de se. Nessa coa e. como ,,uc - , . . . . . , 

t . . 1 ... 110 vi·~ laz1cºdo I olhar. A s1mpl!c1dade daquella * * • prever magnifico successo de:.se_ ou, mas o ma J,t " ,. . -" j • . . . . 
raizew era um tuberculoso. creaturrnha, que vivia sua fé, 'te - b tributo nacional de b.omene.g-:cm 

• d. r . ' attrahia-o. Aquella no1 nao passou em ao SS SacramentQ 
Em der_na_nda e e ima mais 1· Entrou para sua vivenda luxuo- o doente: agitado, insomne, cha-1' . • .. 

suave foi 111stallar-se em uma · ct· · 
·ili ' . ed' ço·cs de Pogli · sa, com vivas saudades desse pn- mou O me ico. DIA DA FI-LHA DE MARIA POXJ, , a, nas 1mm ia , , • . 'te 1· · , b 

na Italia. Lá os medicos confir- '- tezmho fellz e, durante a noi , Ao chegar, o c mico perce eu; DEVO.~.liO 

1 t . ar)ezar· do I pensou nesse novo mundo sobre- que andava naquillo g~11,nde ma•", 
maram n. mo cs ia que, · 1 • · t· • t l · · 
tratamento, progredia sempre. i natdural,b ~ue, seimt !~ saber, viera I rnvl:lhta. ºt doe~~ i.11~ ou ro Como nos a~~i.l ante11lores vem, 

T l·santllr·opo f, 1 1 a esco nr na a lll. , aspec o, ouras cores. .i,·~z um I sendo feito sem commem.oraclo ornou-se um m , · - . . . , . , · · 
1 d d t d de todos I No dia seguinte, a pequemta foi rigoroso exame e, a cada mo-· em 15 de Agosto em todas :1s_ 

g n o e u o e · 

1 

. dl t· . ' · ; Era 
O 

mez de Maio, sempre cn- de novo colher flores para a V_J.r-. menta, confirmava o agnos 100. );'ias Uniões de Fi'lha .de M8.rJ[l, 
, d . ula gem. Lord Baker começou a m- li o Lord estava completamente cu- dti, Archid.iocese de S l'aulo o. cansa or na penms . . . . , , 

Lord Baker passeava, (t tarde. teressar-sc pela ~reança. Era Ma-' rndo, . ''bia da F,il.ll.a de Maria pol' DC·· 
l Jclo jardim, quando viu uma I ria, uma pobrezmha que, aos 71 Cheg;i, Maria que, ao sabor do voção", mitegoria a qtll) per.tci;i ... 
i 1 . ·foi·çava cin vt"'o I annos, já pastoreava um pequeno occon'ido, não occulta a sua ale- cem aquellas Aesooladtts doll za,.·. 

l 
c1 cança que se cs. , ' 1 h . 1 . · t · 1 te · por colher algumas flores. Em., r?ban o. A_o. som do Angc us, Ma- . v.na efft1s1va e l'l~P mn · . dit,Iic!os maiiimos que por motwo; 
uma menina pobre, descalça, mas· na despedm-sc. 1 Lord Baker. cump~·m a pr~mes- de terem tomado eskwp ou CSÜ'-·. 

cheia de cncant.o. A' vista desse: Na_quella tar~e, porém, o docn-1 ,,n. Voltando ,u In?latena, S«Ç> de 
I
rem suj~itas a 1\lal 1»1peclime·11to 

.d. 1 , - ·oiTlu. dCJJois : te nao se sentiu bem. Teve febre i alma e corpo, deixo:u, nas mi;ios . não m'âis puden,m tomar par~a 
qmi 10, o ( oen= s , ·, J • • 1 1 , , • d' ., . ,._ .1 1 t 1 -~ 

. instinctivamente foi auxiliar a pe- : e 1~ao Jlü( e .crn11ca1 _se 110 ia s~- do Pa1oc,~o, um 1 co ç o e para I activa a:oa .actos dp, P. Umao. 
quenita e ia collocando em suas: gumw. , . . . .. . . stlª bemfeitora. C:_ansta-11ão as s<;ilem,uidade:s _ ~(j 
mãos as flores mais vistosas que Quando ,t ta1dmha, Mana ve!o ' "Dutl' de Missa de éloromwrn:10; 
colhia. colher as flores, Lord Baker nao 

1
• "' " • q~i:a:I eil,'l. que_ tonmrão pa,ri-e [1.~:. 

. - Nossa Senhora lhe pag·ue, a e~Pll,l'ava, como de co&tum:. Elia i • • F~ dé Ma:i:1a antigas com stmS;: 

BR
. JN li~' •.. ()t:'.' / . . , ·reaiiça . hcs1to11 um momento; *tpms en-1 Filha de Mar~a, procura levar, r~spectJvas fami:lias e totll'!s os. 

ÇASIMJRAS, .·. · 8 D L.H'1 H ~"'l muim;~~\ã: ~)ara vo.cê as flores? I tr?~ e foi bater á portá. O ~arna~ almQI t.o Céu. Lembra~te_ d~ q,ue \ J1l,em~s · acti:vos das P, u:nfüJ;l'::/ 
_ .. _ . •• . . _ São para O altai· de Maria, reno tentou ª!astal-a, dizendo i quem salva um~ alma ~m ga- · Depo~ do Iunch offe.recido ns: nos malS modernos padroe-s V. s. Ct::C02h'fü'[a E-3 : l(t na capellln!'m do monte. Esta-; que o ~oente nao pod!~ :eceber, rant1da a propna sal:vaçao. l convidadas, hrWel'.â, P_i-eviament~. . ·, 1· r,l)ll] mos fazendo o mcz de Maria e mas, afmal, deante da ms1stenc1a pi,eparadá com todo etmtado, uma: e -~;::·,\ ~f: V\~ ..... ...1.m. ,.· ''-·· l cu levo flores norque Nossa Se- da creança, cedeu._ . III CONGRESSO EUOlli\RISTI- assembléa festiva, com uma con-..; as ;,:_,;,_ ~'" ,_•.;.11· . .-.-;--•~',.:,:.;>, ·.-'.·'."·',,, p:::.,.,,,..,,p ,.,.,,-;.,:,:,, ( h . . lrn mãe - O Senhor esta doente? disse CO NACIONAL ferencia sobre assumpto de su.m"') 

ji,~,.~ ··r• ,~; · · /;;·,·o~:~::f •1•.• ,~.:•,'.J i'.:'.:f f:;:1 .1:.f ~ :J 11 ora CUl·OU 111111 , , • i t . t h . . · · 
.i~;;::; ] ~s;,0 ,,:W '1,:~,:*'.~ @ ~ -:,::~f Baker, sendo protestante, não a men na com ª~ ns on º· . ! . . _ . ru.o _ _?iteresse para a1 vida das Piruf; .. · - I . h !"d a ingen•ia narra - Estou, Mal'!a, e talvez nm- i A CommJSsao Orgamzaçl,Qra da Umoes. 
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Phone 2-i336 
SÃO PAULO 

Plmne 4-1'16 1 tiva. 1 - Ora vamos pedir a Nossa gresso Eucharistico Nacional em "DIAS DE ~C0LHIMENT{l 
S A N T O S O toque das Ave-Marias soava Senhora.' Ha de vêr como fica. Recife, tendo completamente lo- PARA FILH:AS DE MARIA" =============~-~-:'.-::::====::::a===~ 1.Jom. tado o "Pedro I", navio qµe con-

Asslm falando, a menina pas- dtizirá ao norte a caravana pau-
seava os olhos pelo aposento. lista, pl'evine aos interessados não 

- Que é que está procurando? ser possiVel o recebimento de qua~-
!ndagou o Lord. quer adhesão a mais, vist9 não 

stir viavel a fretagem de utu ou
tro navio do Lloyd BrnsHéll'o. 

me-1 Em princípios de Agosfo serão 
fomeoidQ_s aos peregrinos .inscrips 

- Níio ha aqui nenhm'n santo, 
nenhuma imagem? 

- Eu não sou cathol!co, 11-. , tos os t!tulos de passagens e fi· 
- Então o Senhor o que e? xaij;. definitivamenté a d'ata da 
- Sou protlistal).te. pai•tkia. do vapor do porto de San-
Maria. ar1:egalou · os olhos. com tos, para onde correrá de s. Pau

grande e.5pal).to. Depois, recobran- lo um trem especlal, conciuzi.tJ.l;lo 
do o desembaraço: a imagem de N;" S.ª Apparec!da, 

- O Senhor quer c:w:ar? que acompanhará a caravana ban-
- Para i.sso vim á Italla. deirante. 
No clia seguinte, a pasttifinba Em cjata previamente a annun-

appareceu mais c~tlo. Trai!a um ciar, será feita a apr.esentação q.o 
grande. embrulho. Introdmlida no "Hymno da-Peregrinação PauJ!stá 
quarto do doeu.te, apresentou-lhe ao III congresso Eucharistico" da 

A Federação M:aria.na Femini.ni{ 
determinou dois "Dias de Reco~
lhimento'' em que deverão to:n:i,r 
pal'te as F. de M:arla das Pias· 
Uniões da Capital (no C<11. kf.;.· 
sumpção). o primeiro que se 1·e::i..• 
liza hoje, está seudo pregado pef() 
Revmo. Sr. Conego Macedo, tendo 
a F. M. F. recebido um grande 
numero de adhesões. o 2.0

, cm 
união ao ÍII Congresso Eucharis• 
tico Nacional será à 3 de Setem .. 
bro. 

O "Dia àe Formação de Dircc. 
torias", QUe biannruúlmente se 
vem :realizando na Archidiocese cte 
s. Pai.µo ficou nmrcado par.a 1~ 
de Outubro, quando deverão ar,;.; 
correr ã Capital t.oc;Ias as Fia~; 
Uniões do interior. ' 

um lb;i,do quadro de Nossa Se- i ' 
nhru"1. d~ ¼J.lfdes. ====================::::::=:::::=~ 

1 
1 

- .Or'Í.de Ôb~ve Isto? pergunta
lhe Lmilil :àn.1:;~r. 

- Foi o Sr. V~!ifll,rio q1,1em n,Jo 
deu. Dtsoe que vae rezar muito 
para o Sénhor sar:,i.r. 

- 9ue devo fazer com esse. 

1 d
ª dn -,-~--ft---~--m--e--,-,.-º-:~_.'. .. -.~.::f ~ Jo'irou~ai~~ i ::;1:~~F i:~'.!: ~11 n I ca ~ r ~V'lli' ~ g: ,' . ~ U~i 11,(t'( ~:· .v Ç[l'll'lOS coUocou a imagem, de modo que 1 

_______________________ .,... __ ..,·""· !li'. .ll »~QitJ,> de va~ias 11essoa3 e o d0ente pude.sse contemplal.a fâ~ 

o 

'.ACCESi-~OR10S 
p f auto.moveis 

· · :". ni~s.' d. e, ·~_gril,r ><;Í;ra oifü~., ciila.- cfül).en'te .. 
BICYC!JYf.P àc, éotlsct~a-se J;,ais !JUS dias nQ - Agor.a vamos rezar, disse a 

TODOS OS J:>iiíj:Ç.,S n,ewo local - Ifoa DÍl'elta, 2ú8 menina. 
TOIM,,S A:S ~,iRCAS .éstii;' ~al'av.ilha de mechanica que - Nã'o se! su11s orações, Maria. 

l~N,~P & ÇI.A. '·v~la p(••Ínri:0-a vez pls~ o Brasil ' - Deixe estar qu~ eu fü'as 
MELHOR SORTIMENTO · <lepuls de tci: percorrido P-Ortugal, i en.s!no. 

Importação Dlreeta BRINS oi!.fle fÓ'l fci~, Hes11anha e ItaiÍa. E tomando as mãos d-o Lord, 
· · & CIA Não ha 1iessoa alguma ciue, teu- çez com elle o signal da cruz, 

ISNARD • rol'iri~~ VARíA;br'ss'iMo doca vlst.o, não tenha sido llfl\ :·ezando depois a Ave-Maria. Com 
------------- rmt,ortação Olrepta verdadeiro 1>1·opagauàista, poi,; é tocl~ a candura de sua alma de 

Os CASA ALll.:W.itl'O ~ VIAMENT · • ... º.""O' s. É ... Êl. N .. Tb_.,·. N .. º 10 uma i:oisa não só nunca vi:;4.;i, creança, aquelle anjo consolador 
~-.. como lil>tlissitna e até iustructi- pecliu a Nossa Senhora que curas-

p l alfaiates e· AS' ,·.·. ~;i,l!'l'n A~ va. As srro estatuetas com seus se Lord Báker. 
li't'U~~ movhnenJos uaiuraes, represen- Commovido, a custo contendo 

.. . l>riilte. · ffi't i',;:' -tam '35 ph;tscs da Vida de Chris- as lagr!mas, o enfermo murmu-
,A.Ul'J~~-lo~es e E~.aiwi:Jtà.s' u ·. to. Não ~~~em de vl~itar, per- rou: 

C,AS t\ AMB~RTO. que va,e en.~)·ar na ultima sema- - QJl:a.lá a Virgem me restitua 
LA.RÔO~$. '811.!NTO · '.N'.º 'io mi., te1·Jll.inândo domingo, 6. (xxx) a saude. 

&TOClt COMPLETO 
Censnl&em a 

CASA !..~M~TQ 
LAMO a . .o='uv N.0 10 

·1 ADVOGADOS ro,·1 f ,'í 

f:,.,:,:. •. 

,-.-------...-----------------....;~_,; 

BOTUC~1.'U» 

'(Do nosso céfrrespohdente) 
Visita Pastoral: Em yisita pas

toral á nossa parochia, esteve 
nesta cidade S. Excia. Revma. o 
Sr. D. Frei Luiz Sant'Anna, Bis
po Diocesano. S. Excia ad.min!s
trou o Sacramento da Confirma
ção, tendo sido chrismadas cerca 
de 300 pessoas. 

Primeira, Communhão: Real;-
zou-se na matriz local, a primei
ra Communhão das creanças do 
catecismo, tendo commungado 
130 creanças, numero qúe repre
senta uma reco1npensa aos esfor
ços dos professores de catecismo. 

'• 
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l''està do ·saID,'àiio Coi.'àçao <',~· 
Jesus: Encerr-am-se dia 2 de ju .. 
lho as festividades do Ságrado 
coração de Jesus, e que alcança .. 
ram gr.ande brilhantismo, p~ra o 
que, muito contribui.raro os esfor. 
ços do Revmo. Vlgario, :i?e. Jos~ 
Maria, ajudado pelos se,nho1·C$ 
!esteiros. 

Congregação Mariana.: Por O(!;, 

ca.sião da festa ~e s. Luiz, roce;. 
ber.11,m fita de noviÇ.0$, na Con" 
greiài;ião Mariana loca1, füa-is 14 
canqidatos, elev0J;2do a i29 o nu• 
mero dos membros da. Collgl'ega., 
ção. 

DR, VICE~'.fE D~ OLIVmB:& 
Jl,fflOS 

Dr. Vfoent-e Melillo 
,r.98 c1a Sé N.º a - 2.0 anela! 

Bala 11 

DR. PAl.11,0 MOltJ>TZSOHN 
DÉ OA:Sll')lt> 

ANDRAD:11:. l;Í~lo cµl'sO 'ae ~<mforado ~~ Pa? 
DR. CARLO~ l\lQ{M:ES Dll l lfR, Cf~j:i;iffib l)J; CASTIÍO 

Rua Benjamin Constant, ~~ - éÚl~~ de Pml:~· e Od~tit. de 
4 ° andar - sala 38 - :i?hone 2~1986 S. Pà~l<? - Clrttrgião De:O~ls~ 

:::::::=:=::::;:.,;;;.;.;.:;;;::;;:::;i::;:::;:.;;.;;.;:=:=~:z:: 1 MOLES'.l'J:AS D(\~ CRIA:t,fÇAS 

M E o I e o s.. · ~R. RENATO t. Mo~us 
------------- MOlestias das cr1anças 

Dii, çlinfoa Obstet::ita da Fao 
~\ilda;d~ - <Jlíni~ Medica -
~;ygfene Pre-Nàta1 - Parto@ 
- Molestias de Senhoras -
Oons,: :Rui;. ~vier de Tole
do, 16-A, S~º i. - Das IS 0,, 
1.5 liol'i1i$ - Res.: Avenida 
Tui:nal)P:é., 90 - Tel. 7-0401 R. da. Quita.nua, 139 - 2.0 an,~_ar 

Phone 2-6769 - . S. PAULO 

Dr. Pliuio Corrêa de 
Oliveira 

Jua Qutnt!no Bocay1,1va. N.0 64 
... - Sala 328 - 1!6t 2-'7274. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Jl,ua Qutntlno Bocayuva. N.0 54 
1,º - Sala 319 - Tél. 2•0085. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
~ BenJa.mln Constant N.0 23 

'-º andar - l;la.l!l 38 
l:'hone: 2-1986 

· s PAULO ~iPl.omltdo em 1_9I~ _- Bx~c;leµ.. 
· tista do I.,yçeu óói:açao de Jesus. 

JiliJpec!alidades: Plvots, Coroas, 

ENGENHEI.Ros 
Pontes, Dentadur{l.s anatom!cas 
e sem abobada palatina. - Con
sultas: Das 8 â.s 12 e das 14 ás 

AMADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura rel!giosa, collegios, 
residencias collectivas. 

Rua. Libero Badaró N.0 641 
SAO PAULO 

DENTISTAS 
JOAQUIM SERRA 

Ül horas - Cons. Rua Direita, 
(i4, 2.0 andar, si 7-7 A. Res.: AI. 
:Sarão de Piracicaba 499-S. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
ClrUrgião-Dentteta 

Raios x· - Dtaihenma - Clinica 
Dentaria em GeraL 

Rua Frederico Abranches n. 407 
(provisoriamente) 
Telephone, 5-5478 

DR. VICENTE BALZANO 
DR. FRANCISOO P, REIMAO Cirurgião-Dentista. Ralos X . Cirurgia - Dlathermia 

HELLM:l!l!SDR Especialista. em Dentaduras - Vitallda.de Pulpar 
R. São Bento, 224 • 1.0 andl!J' • i R. Manoel Dutra, 105 • l?hone, Rua da Liberdade, 1>12 - Sobr. 
eJ_S ·='· ~»-~.!Ll!'.'m!_:.~1._!.~-~ , !~~99~ - São P&u_lo. . -i:~l.e_Rh<>lle 2-1846 - S., PAULO 

C L I N I C A G E R A L Cons,: R. Libero Ba(laró,. 488 

1~· CLINICA GERAL -··· . . . -- .. 

- Dr. Celestino Bourroul 
Resldenç~: La,rgo S. Paulo, 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: &. Qµlntino Bocayuva, 36 

Das 3 ás 6 horas. 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. l\lARCOS VINICIO 
l\lOREIRA 

Molestias do App. Digestivo e 
a.no-reqtaes. Hemorrhoides, fis
suras, etc. - R. xavier Toledo, 
98. 4.0 andar - Res. 5-3332, 

s. P..l\.tII..O 

Das 2 as 4 horas 
Res.: Rua. T~mand~ré n.0 97'7 
Phone 7-3128 - S. PAtrU) 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, mole.stia.s de senhor~, 
cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - ,a.0 

Predio Itaquerê - Pbm,e 2 .. 2'141 
Resld.: Rua Alfredo llíllis N'.0 301 

Pllone 7•1268 
Cons.: das 10-ll e da.11 14 ás 1'1, 

Babbadori, ~0-H. 

Lêr e propagar o -

'HOMEOPATHIA 
,DR. REZENDlll FILHO. 

E~-Asslstente do l)r. Murtinhú 
Nobre 

Cons,: Bna Senador Feijó, 23$ 
2. 1J.ndar - Phono 2,0880 

Das 15 ás 18 horas 
Resld.: Rua Castro Alvea, IHil. 

Phone 7-8167 

PROFESSORES~ 
PROF. JO.íiO TRIVINO l\'IOLrnA 
pela Univeri,idade de s. Paulo, 

I .. EGIONARIO 
Aulas particulares de: Matll0mu• 
tica, Physica-Cll~ica, H. Natn• 
ral, Musica e demais matei"las c:;i 

.. --- Curso Gymnasl:aL --·-
E' DEVER' DE 'llODOS AVENIDA RANGEL PESTA.K',~ 
PI. ~A,.J;a.JUt~~0,8 -~~~ 25:7-Ji>llO.lle 2-5402-S.. l'Atn,.,Q 
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Note lntern-~cíonilf ,1 

l~f18~-,óstRguerra 
.::...:.;.;e.......,:;~ ____ __,_ 

A '"""'" dos - .. ,,,., n, He,p,,:~e:~:ndn ~~::,~_ Anno XII -- --• T -----:-;~ Pa~;o ~~ de ;;;;~~;---r-ru·~;~T 
'Va.mente o inimigo commum que ameaçava a pa,tria e unia todas itrr:r ua ~~?" . 11,rawta ,,ir r nrrtrr::sr= w t11nwn1,Mhi+ifêiêíí\ííiccii5Ter»tt'1*• íêiií,iiíiiim.;:;;<;;.;..;;;;c ..... ,1,n.,nrí&;ztl:iii:1~ 

11s fi>rças da nai;ão em torno do governo de Burgos, vem trazer u ~ II n ;~· 0 ~ tf ~ 

10 
r,i ~~" a ~( 

1
: 

,tonaa6differençasdeo:piniãoentreellasexistentes. ' '•; ,. 'r: ' .·. 'o .. ··· ~:t~i'T-;\ ! r· .~:,,,:,,, . ..,.' ,•:~! '~ ;('j ·:i). ,:i r(:'1 
·,.:·: .. 

o exercito teve papel saliente na luta, ao lado dos carlistas, . ·ff11 ·i·t' (j) i ; ~ ~ ~ ll i "·' :::cJJ t,fl·!] íl ü; 1;; :-:~ ~ fi:l ~ (.nf.;, g ~.:: ~rtrAt . ;::.:'.: ~.lqf:M] .· :;:Jmr~ ::-:::: l(~ 
:;f~::.nhados pela Falange, monarchistas, e demais correntes de ·: . :1 H :1 l, · ; u u UJ a: · ; 1:1 ~ ;1j:~ :~lli: 1~ : ~:àU~ii : l1::b u'LCH li Jii; : t iüfil ~ · ij ~li J~i :~} 

A:s duas primeiras forças - exercito e carl~as -,- auxiliados · · ' · 
·pelas tropas mouras e o concurso dos allemlws e italillinos'. ti~e~am :? 
papel saliente na luta. Entretanto, no go\tetnO de l'aurgoi;, pi'edq .. e . I •· A.l:, &!f· ·, f2l!l. . li: ,, A ,e .. ,,t;i. ,. ,;b.,. ,<',j,i·•> 
minou a Falange de Primo de Rivera, cuja morte o transformou rol retirado do lndex o Jor.na j~~:a'hlÕ:fll rtançause - . SUufflutiPS®f.l u• 
,ifficlalment.e no gi·ande heroe nacional, sen<io Súas doutrinas pre- Daudet Ma-urnms e os demais chefl@tfl d;J;:Jlrfl&§@'[l3a f!:('])fl'JreJSF'f:C m-e:t.1archlslia. ' 
·l,la.das na,s eseolas. . f : . . ~ : . . ___, ~ 
- A guerra obrigou os m~chistas a se Cllllarem: ~s d,esde º. --,...,.,,..--e---::,-,,-- DJY.GCó!JIMÇi!J@S impOS·'ia$ p&Jla .$iti:Nt.::J S~ ._., ,__,,..., .e -1 
:P,rincipiB fizerattl a comparaçã:o entt,e elle e ca1r,~,}Jotel10 . -'- cujo, r 
·fl.t;S.: ass'mio deflagrou a Itita - e puzeram e.!lta victuna ~mto mais 
nlto, pois morreu no seu posto, por causa da exaeperaçáo qu.e suas 
activids,des provoca'Vrun, emquanto aquelle foi uma victima - como 
centenas de milhares - da guerra. ·. 

Do mesmo modo pensaram os requetes, quando viam cahir, mo
ços e meninos, em numero moaleulavel, heroes anonymos da patria. 

Dentro do exercito, tambem tão sacrij'icado. não foi me?,1or o 
·c.esaJ,JOntammito. Apesar de não haver entre os generaes unidade 
· tle vi.3tM em opmião política. elles sentem. mais que tudo. a neoes-
151@de de paz e de reconstrucção do paiz. Para isso dois elementos 
.eão eSllenciaes: paz e recursos financeiros. 

Qualquer ooi::nmte que predominasse na Hespanha teria forço-
1;amente que lutar com difficuldades infinitas. Mas, de todas ellas, 
ai. Fale.nge é a que está em peiol'es oopdições, por sérios motivos. 

Em primeiro lugar, era uma corrente inslgnlfic:mte da oplnião 
publica., até o inicio da luta, e todo o seu crescimento· foi official, 
e forçado. 

DeJ)O!S, seu papel na guerra f<>i mínimo, tendo sempre tomado 
as pósições após a vtotoria, em qualquer lugar. 

Além disso. pondo seus ideaes politicos acima dos interesses da 
nação, pretende liga.La por tratados militares com o eixo Roma
EerHm, an-0.Stando-a, ainda sang,renta para novas lutas, e impedin• 
cio a obtenç,ão de recursos financeiros - que o eixo não tem - in
êlspens2,vei,s á reconstrucção do paiz. 

E. acima de tudo. sau caracter totalitario e !)Ortanto anti-oa
thollco ahoca o se11t!mento re1igioso do povo, plll'ificado e · enJ
to do nor annos de sacrificio, na guerra eivil. 

Âroim, torna-se lncomprehensivel sua permanenoia :t;lP poder, 
fondo er:l. vista o desejo tantas vezes proclamado pelo general Fran
cc,, de manter o paiz afastado das lutas européas e de se dedicar 
inteiramente á niconstrueção nacional. 

Para uma e outra <'ousa, é necessario o afastamento de Serra:no 1 
Sufier do poder. e não é crível que o generalíssimo o mant.enha ape
nas por causa do parentesco entre ambos existente. :nem qne tema 1 

a con·ente politica c;:iue representa. que sem o bafejo of!icial é mula.. 1 

serão as afflnidades kieologicas que para isso concorrem - u 
cruaes o generalissimo não quer manifestar, para evitar maiores ques
t02s Internas. mas quer sustentar, pela sympath!a que lhe merecem? 
ou haverá e!ementos oecultos que o forcem a uma posição de oons- 1 
t,;:an\rimento, pei·!gosa á paz interni.? 1 

Por uma ou outra resposta se manifestarão os suecessos futuros, 
c 1 po-r nenhuma. se a,final fôr a falange afastada. para o paiz en.. 
ti:ar em uma nova phase de calma e trabalho, que lhe garantam a 
i;randeza futura. 

t ''"''A'"'''Á"A"~··Ã· .. -A •• Av~,c,.v..., ..... ,,.v,.,-,,,•=., ......... ..., • ..,,.., • ..,;o,;o,'.+''..:"C,"'.+:·~-..,,...,. .. ..,;o,~+:.-t.,'+-:+"~ 
~{~ .. v.;;,,.:, ... vr • .:v ... v..,. ~v; .. ,v,.:,,,r.,.,v.:wr..1o.VJ.. .. ,(V'.n.'°"~"~""'••,,.•"'r.l"'llti""'•" •• ...... •• •• ........ l"FA •.~" .....: ""' •• •• •• ·~ 

~ PNEUS E CAMAR. AS PARA AUTOMOVEIS , 1, 

~ ~ 
~ S0' COM J., 
~ . 
~ ~; 

~ Cº Fº otari i r,; ~ 

~ ' w 
~ PRAÇA DA REPUBLICA, 24-A Tel. 4-0855 ~: 
.-: ~' 
r • ••., .. ••" •• •• "•• ••" .................... A ................................ A .. A••••+•,e,""-•;o,""-''+''.~l 1 !,--:+::+::::.::.0-:, ........... ~ ... e-• ._0._:$,,1~._ ....... ~ • ._+ •• ~.~~•• ,.~ .... •'• ,n~•~ •:•. H ,._ •• a "\ "" •• .,.,T.,,._Y.,. • ., ,.._ ~~-'•":'"~"a à 

60.000 PESSOAS ASSISTEM AQ. 1 

CONGRESSO EUCHARISTICô 
.DIOCESANO DE JUIZ DE FORA1 O lia.stello de Villafil~ltfix 6 · ·u:~f:~~~ Jl;lUftos ~D#»~~~~. q:~~ · ~n,itil'~{o :,:a~g~J.~11.'.:: .. m~f.~ · fr;í,i~eiiia,, . ~s~:~)ii~~tntf\:~ji« 

Ma,ul'l'as tauto dell()Jou vêr re,a tliúr•, arv11t-a-ntlo\.'se em graníle det~~r · dá;· tiNÍeJtt e:-:t'i11. t~çiio, :®'$ apesa-r d~ Ul:!»'tre™10· ·~•\ 
err.oli ldeologlciis que tanio o afastá:ram d~s m!lill àu~heritlca:s· tdégiü~as ttitdl~õês' de súa. ··~ti'ii.\;. . . .·.. \ 

rc:·-OQm a .preS'ençíi de Sua Bmi- zoü:::<ie a con1Sagração do .povo· 
twnc.Ía o Sr. Cardeal D. Sebas- ao Coração EuchMistico de J.e. Cl}tiforme promettemos recente- A CONDEMNAÇfíO l V.a ein_es~U.}o n~ V~~~~ ... no, quan- -~e 19l8 p~e, óbf1r.que.~ í~é}t~l 
tlã-o Leme, 1,ecebido com tod,as sus., merité, t,ubH6amos hoje a doeu- do sôb1'eV'i)iU o i'à:U~e1µ'lento do· s«o l;l;Q Inde~, pro:nunél\\4!i tsél~ 
~13 honras e, que 'tem diveito - Terminadas es&as m~nlf.ei3ta- nie.ntÍi:~ão referente i{ i;etii'ada da A extensão destes erros funes-· Siâ\,Pto :i?'iúir-e. . Sci:pl:~ilita; e Si«ira:"&n:~regii~ dei. 
J;!rinclpe da Santa l:greja que é ções, tendo usado da ,p_alavtà s. "Act!o:n Flra.nçajse" do Index. Um tis-imos obrigou o 1i¾l,~ ~i.o xt ª·I Eritão, dirigiram elles a Pio .s~!'iro Qfficio 01>ntrll. oJom?,) 
:,.,,;. l'(!alizaram•se as imponentes Excia. Revma. o Sr-. D. Ju~füw com~tl).rio e,i:~c.to deste ·a.con~- flt,lminar a Actiól;l Fr!tttQii-se com·. XIÍ ·lliria missiva, cujo texto, ana-- '~:Àction Fra?,lçais~·· ~ja ~iraüit1 

~ér.itnoni-as do Cong.r.esso Eu- José de Sant' Anila., '.Bispo di:Óé;,i~ drrie~to se encontra no artigo de uma C~:t1!J;ei;tinaç~o que foi talvez l! logo :i pi'~m~j.Í.'à, é o seguinte: :treJ!?-s sé!rUitl~s motiy-Os: .. 
·cbM'.iJ;tieo Di<>cesa.no de Juiz d,e sa:no, s. Emlne»izi,a. o S·r. óar: ftin<lô de nossa edição de hoje.· a mais v:f~Ien~à q~e se regist,~~ '"~anto Pádre "-'- Nós, abaixo. 1) :No que concerrie M> jorna~,~ 
;Fq~. creal teve [Jal'a:v:l:'às ins~~i:a:da.s Durante o Pon!!ficlJ:1~ de . Pio e~ . seu ~óhtif.i~a~, ent~t~f~- .a~Í~l;l~i;l.Q_S, ?Bé~bt0~ da commis:. 13,xpril)1im0s sinc~raiw!.ri~ _ji nossá;l 

:Mà:1s de 60,000 pessôas parti- Eoca:HZàndo o e-levado es-pidto re- X. I,. cau~Qu emoc;ao ~A;wersal o· ... t.i,o 111,trep1.do. T~~t;>u-se_ ~rnh:@~. ~~ ~:U:~º~~'.~ . . 1~ Jorna:I "M~~~ tr~~za Il.~.l.9 :fí:,<i~. ~e·.· tiermo~, s~~1 
~iµai:am qas solemn!dades de ligioso do ~ovo e a transc_enden- decreto de.que11e Pontrl!oe, con- t!O, sob pena de ex00m1:i,1,1nnaó,., il'M,nQ:1,1ss"; un1i;tés pelo,s rttesmt:iG: ,:do· 1rres~itosos; l))Jtítioso·s é mes-::1 
ejlcertruuento, isto é, do Cortejo demn;~m~o os erros pmfessadores Í!â!r ou guardar os livros de Oau •.. ~~itp.enfos de .Jj>l'frÍUnda ~eli~ta-·· ··mo injustos ~i'a Ot:Jm a pei,~à dClli· 
:Ínuchiri~Üco, seguido de Benção e}a. da,quelle, itll&squecivel de- pela 1

' Action Franç?ise". . 11:et e Ma,urràs corttencio os érros ç~o l'i,, V't)~*ÍI, Sa'nXidac:I~. ciepo~c:is ~ai;iri., para com a Sà1ltà. Sé e ~ 
d~ Sà.ntlssimo sa.cra-rn1einto e monstTação de fé e de a.mor a 8eguo/1o o próprio Pontiflce mencionados, ter, ler CIU assigna,r a.<i~ $1lW! rJés, no inié.io do s~u. füerarchfa e:cç).,l)i,i~tica, n~ pQle .. 1 
~:te Deu.p;x", após O qual rea!i- Ch,risto. mais ~e uma vez declar~u, em a "A.Gtioi;l Franç,aise'', ~:gão do Pont:"j~ad0, j'á assigná~tlo por mica.s de cóntifovers.ia11 11/~~eriore.s) 
.. ·ó:::;;.:;::::::·=·==··=· ====::-:::==~_,.,..~,.:-.,.,,--,..,.,, .. :,:,_~:::h:::::::a=:;:.:;:::;;:=;iití);;i:,. ===-.;;_::;:.,. al~.cw;oe,11 e cai·tas omc1aes, a partido, etc. a.dos, imiller.saJmente reconheci- e i:,ostel'iorei; áo decreto iie COil"'/ 

·•; ,. C<lm!emna9ão foi r...rQVOCR(le, pela ' ·dos de füsti~f' e paz, sincera e dérhnação dO Santo Officio de 
· 
1 total aUsé~cla de Fé verdadek&, A RETRACTAÇÃ:O ~al .~ d~iúata9.áo das ri_ossas in• 29 d~ I:)eze!Ítl;n'o d~ 19~, ao cyn,.,.! 
en~,:e os dll'ectore.s daquéHe mo.

1 

• ten~~s e ~ prom,es.'!a pela qual trnr1o de <>l1Jsét:v:lltinós o 1'.<,!»).ile!td, 
v~nto. Não tin.ba, 0 Papa O Ainda em vi.da de P,t<> XI, 41- ~~seJàµtos renovar' il eX\p,:~S:São dos .<JWJ i;Qdos d~v~!ll ter ás aut3t-1da,-j' 
proposlto de emittir juizo sobre rlitir13.m 08 e.he~ da; Actlôn· sent:tme»iQ:s que já, sµl:1rnettemos ttes eia. iweJ:P:,; 
çs aspectos mera-mente politioos Françatoo, annos d~po/$ d~ $tia àO saudo~o e venerando Pontlfice 2) PQt htdo ~ua,iato d1~ r.es~ 
d9: corrente, como por ellemP,lo condemnação uma iêtract.açãi> Pio XI. ele sant!l, memoria, em peito Pl'Oprin~en~ â dout-t¾~ 
seu programma d!l re$tauraç!io · · ' ·: : · · · :· ·. ·. :,': : · ~. .,.,, 
.-: ·:h r h1 P é ão dia de seus eri:os. O documento esta- np~a carta de 20 de Novembro t~,~~ nós que sumos cath~uca~ :J:1:.it O ca. or. ~, n po · :.. ·.· · · . . . . /i< re-pro.vamos t~ijp 9 que Gf;l esçre~ 

r ];il8rante os erros doutrina- ......................................................... , ........... ::•i:~··· .................. " .... ~ ....................... 1 veu de erroneó, r~à~iri~ com-1: 
:r-i9-S com~t~1aos por ~us che- ; S . nni:;io P:ºEÇO·::lfs·:. . . pletamente to(Jof ôs prin~iP!os e: 
1111• no too'll,nte á l'teUgllio. !\:ff~- I O MELHvJ."~ ~" ·. . . .· w~ as theoriàs ootiirà.l'IA's aos: 

r :ma.v11om enei; u~~ doutriaa p~o.lli- i E A MELHOR QU:A:LIDADE J ên!dnamenfios 1>$s êiuaes ~fes .. :· 
ma d0 .J::lQntnelsmo ou do p~a- f • sJi:MX>s tman:lnw~ente ó ma.1f pro-.: 
nlsm.o ~aásta, s(lgund0 8: qual ª· t .Generos alimenticrios, VinJ;u,s, F,rios,.Fxuctas. '" t tri~t:lo 1·e~e1ió: ;: 
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JUBILOSA ENTE . RECEBID 
A ELEIÇÃO DO d") o' ...... 

.. . 

ARCEBISPO o·E ,s~o PAULO 
EXP:tt~SSIV AS PALAVRAS DE D. 

JlUAa,TE} .Ll.DOP.:OLDO E SILVA. 
. _____ ... 

O'fferecemos aos nossos leitores um 
precÍOsó inedito, encon·trado entre os 
papeis íntimos cjo inolvidi:ivel Arcebispo 
D. Do~rte Leopoldo e Silv~. 

Quando o Exmo. Revnfo. Sr. O. José 
Gaspar de Affonseca e Silva foi no
n,eado Bispo Auxiliar de São Paulo, o 
1.0 Arcebispo de São Paulo, escreveu n 
seu respeito as seguintes e expressiva:; 
palavras: 

"Chega-me, agora mesmo, a grato. 
noticia da elevação do Pe. José Gaspar 
ao Episcopado, como A4xilíar do Arce
bispo de São Paulo. E' Uma salvaciio 
para a Archidiocese e para ti,im mes~10. 11 

Já cansado e doentio, ha annoc qtic li 
solicito essa providencia, ora reallznC.:o. 1; 
de modo auspicioso e consolador. ! 1 

Sacerdote de qual idades r:-ouco vu!- i, 
gares, tem-se imposto á estima do clero 1' 
e .. ao affecto do Arcebispo.. Simple:;, cor
tez, in·struido e, sobretudo, bastante pie
doso, vae ser acolhido com agrado por 
todos. 

A centralização do Seminario c'.tJ 
Vpiranga, obra de evidente inspiraçZ:o ;! 
divina, ser-me-ia quasi impossivel, sem \ 1 

a cooperação desse padre que, na rei- .. 1,,·1· 
toria, se mostrou de zelo inexcedível. 
Nesse posto deverá continuar ainda, prc- / 1 
sldlndo a uma transformação · radlcz:I, '1·. 
imprescindível. 

As obras sociaes que, dia a dia, se 
multiplicam na Archldiocese, clamando 
orientação segura, intepigente. ~ conti
nuada, vão agora· ter,· no Elii:p_o Auxl- . 
liçir, .. a. oden~Mã.o que .não lhes,., tenhc{ 
sabido imprimir. 

O clero, o bom clero paulista, tão 
%eloso, tão devotado f. causa de Deu,:; . 
e de sua Igreja, encontrará no li1is;:o de 
Barca, mareante experiment::ido que o 
condu;!:a a porto s_eguro, por entre bai
xios de custosa e complicada acl·rninis
tração. 

E' uma resurreição que se mo an
nuncia. O dia de hoje é de alegria:; 
para um pobre velho, a cuja cont;;i ape
nas se poderão levar muita boa vori
fade a-par-de muita lgnorancia, tn:;era:; 
arestas a se quebrarem na dôr do pac-
sado e na esperança do futuro. 1 

.
li.l 

São Paulo, 21 de Fevereiro de 1935.'' 

Ha muito tempo que São Paulo aguardava 
com ancl,edade a nomeação do seu segündo 
Ar.cebispo. Os V'arios niezes ·já decorrido::; 
e.pós o faUecimento do Sr. D. Duarte Leop::;ll ) 
ê Silva., dia a dia augmentava'm a 'urgenci:>. 
da design~ção do seu successor, mórmente em 
s-e tratando de u~ rebanho <;Ie fieis qi,ie hi:. 
tant-0s e tantos a:tinos se habituará a sei• d.i• 
rigido j)-or um pastor vigilante cU:ja pa~_avra 
ere. sempre ouvida com a mais tranqüilliza
dora confiança. 

~s., JJ;,xcia. Revma. D. J~ .Gaspa:r de Affonseca e Silva 

Por isso mesmo, a noticia que os tele
granimas da Cidade- do Vaticano trQlixeram 
terça-f-aira ultima sobre a eleiç'ào cio novo 
:Arcebispo foi recebida com alegria é entlm
siasmo em todos os círculos catholicos de 
São Paulo. 

Ao ser declinado o nome es.oolhfdo pelo 
Santo Padre, as mí!'is vivas manifesta.ções ele 
jubUo se fizeram sentir, como um indicio elo-

. -./,, 
rÍ./fo,..,e,i,;i.U*~it/4?>, _.., 

Â.ó ;.4,~A'ír:,:,.:;,;~-

quente de que no seu novo Pastor já tem a 
popúfação paulista o g'uia seguro e ven(;lrado 
por todos, J-egitimo continuador daquelle a 
quem, como Bispo Auxiliar de São Paulo, já 
servira com a maior das d,e'dicações. 

Por tudo isso, ao ter~m conhecimento da 
e?colha. do Exmo. Revmo. Sr. D. José Gaspar 
de Affonseca e Silva para Arcebispo Metro· 
polital),o, muitos foram os que s-e apressai·am 
em cumprimentar a S. Exc!a. Revma., diri
gindo-se a. Conceição de Ttanhaen, afim d-e 

l'ac•Simlle do cartllo que o Exmo. Revmo.: Sr. A1·Ml>lspo eleito de S. Paulo enviou ao LEGIONARIO 
aom suaa benQioa para os redaotores e leitores desta folha 

receberem ahi as primicias de suas bençãos. 
Nesta tradicional cidade do litoral pau

lista; encontrava-se ultimamente o antigo 
BÍs.po Auxiliar de São Paulo occupado em ses

. tudos para a. biographia de D. D\l,arte Leo• 
poldo e Silva, que S. Excia. pretende escrever. 

Muitos sac~r-dotes e leigos fora,m ter até 
aquse!Ia. localidade, onde S. Exeia. Revma. se 
encorttra hospedado na r-esid~ncla do dr. José 
Gonzaga F.taM.~o. 

Entre os primeiros ,a serem recebidos 
pelo Aree.biirpo efeito de São i?aulo, achavam· 
se o Revmo. Pe. Alfredo Samp.aio, representan
do o Jj}lC·111o. Sr. Bis.po de Santos, aus0?1t~ ~m 
visita Pasto:ral, o Révmo. Pe. M3.lj.oel Silveira 
J;)':!lllbciux, Reitor do Seminar!o Cen.tral de Silo 
Paulo e os profe!!,sores d.o m~i1™> Semi~rio, ·o 
Revmo. J:14ons. Ernesto de Piaula, Att-xmar do 
~l!'J.110. Vigario Ca~itular da Areb.i<lioeese, o 
Revµio. Pe. Luiz Go.n2,aga de Almeida, Vigario 
de Sa»ta Cecllia e Assist-ente Eocles:iastico do 
LEGIÇ)-NARI.Q, o Director e diversós redacto
res <les~a folha, a Di-reetóri.~ da Juventude 
Univ-ersitaria Oetib0Uca e muitos outros. 

O governo <ip Estado apressou-se igual-
. mente em prestar ao novo 4roe.blspo e.a suas 

homenagens, unindo-se assim aos sentimentos 
únanimis do povo paulista. 

BIOGRAPHIA DO A~OE·BISPO ELEITO DE 
SÃO PAUL:O 

O Exmo. Revmo. Sr. D. Jos.é Gil.s91,tP de 
'.Aff9ni;€ca e Silva nasceu em Ãraxá, no dia 
6 de J-aneir-0 de 1901, sendo seus paes o sr. 
Sebastião {le Affonseca e Silva e d. Pi"oso
line. de Affônseca. 

Pr.eparado por sua progenitora, fez a pri· 
meira Commun:hã.o aos 6 de Janeiro de 1908, 
apenas tendo sete annos. · 

Em 25 de Janeiro de 1912 entrou para o 
C-Oll~io de Sã.o Luie, · Jm Ua'. ahi pe:manm• 

.~d '.4't6 g \ie Dev.embr,q dé 1918. Né<íifo di~ 
vefü · ~ Sto Pa«Io; ~ 4-i~ ~te -- 9 
i1:e Dezembro d~ lti-G -'- enm>ú i,a:ra o ee
rnintwi\'). 1:loJn011 batina á 6 de Março de 

1 lDi'i .e rece~u a tonsura. a 20 ele Ma'f!,{) de 
, i:~sô: . 

· As pr.im~a-s Qttlens m.enol'l;ls rec®eu-1>s 
a 3:2 de rtíai-ç~· d:ê 1sr21,; as nfümas em 11 
de Março ~e 18-Z~. ilbn 26 de ~emembro de 
1922, recebeu o ao:bdieoooato em Uber.aba, das 
inão.s do Sr. f>. iBi1:µarào Dua:rt-e da da Silva. 

Em 1.1 ,4.e. Mar~ de 1923 r~b&U o di:l.· 
cona'y>; finalnJ>enµi., a 12 de .A,goeto de 1923, 
em s·anta ~·ema, recebeu o Presbyterato. 
T.odas as or<fins, men.os e su:Miaconato, fo· 
r~-lh~ ministradas pe?o Sr. D, Duarte, em São 
Paulo. 

A 15 de Agosto de 19.23, oelebr.ou a pri
mseità M-is1:111, na sue. cidade µatai. 

Concllitu seu curso no Seminari-0 em 20 
de Dezembro de 1923. · 

Deppis de algum descanso foi nomeado 
CoadjÚt~r da Cons:cfül.çâo em 1-8 de Março de 
1924, d,eixando .este cargo a S.1 de Agosto 
do mesmo anno; pe,ra ir a Roma, 1 

A 7 de Seteml),ro seguiu para a Eur-0.pa 
a bordo do "Ré V'itt<ilr.io", -embarcando em 
Santos. Chegou a Rtima a sa de Set-embro 
e no dia 1.0 de Outubro matrloulou•se no Col· 
le;tio Pio Latino Americano, e em 4 de No
vembro na Facul.dMe de Direito d-a Univer• 
sidade Gregoriana, recebendo o titulo de Dou
toi em Direito -Cano:nico, em 21 de Júlho da 
1926. 

Apõs uma .. longa viagem pela Grec!a, Sy
rla, Pe.lsestina . ,e Egy,pto, . regre:ssou a.o Brasil, 
ingressando no C91'PO de pr.ofessÓl!.88' do Se• 
minà.rio Provincial, exercendo ·ta,nbem o oar
rro de Mestre <l~ Disciplina. 

Leccionou Direito Ganonico, TlrnQlogia 
Moral, Historia. ,d·a Arte e Comme!lt-arios ela 
Divina Comeàia de Dante· Aligfuieri, 

Em 1933, com a elevaQão de :Monri. Al· 
berto Teiixeira Pe<1-ueno ao c«Pg,o de Visitado,r 
Ap,ostolico dos Seminark>s Brasileiros, foi no~ 
meado Raitor do S~minario Centra.Lda Imma
cula4a ·Cono.eiç{i:o do Ypi'i'anga. 

E.in 1-935, foi µomeaà-0 B:ispo Auxiliar da ~ 
Archidiocee~ de Sã:-0 Paulo. Sua actividade 
eles.de então, auxiliando com todo o zelo e 
carinho o Ex1;1;10. Reiv.mo. Sr. .Aroobispo, j~ 
afo.uebrado p.eli> l)e,S'O. dos annos, é de todoa 
bastante conhecida, e as paia:vras com que 
D. Duàr.te recebeu essa nomeação e que acima 
tra.nserevemQj!, foram -exhuberante:inente con· 
firmadl.ls pefa dedicação sem limites do jo• 
vem :prelado. · 

Ditl~iu muito .de pêrto os tr.a.balllos que 
foram feitos para a insta.Ilação da A,cção Ca
tb.ol~ça na Arob.idiooese, segundo as directri· 
zes traçadas por S. S. o Papa Pio XI, de saudosa. 
memo'ría, que tlver.a.m em S. Ex:cia. um arGloroso 
reali.zador. Gra)lde amigo dos o~erarlof!, dos 
pobres, dos enfe1,mos, impoz-:se o Exmo. 
Refmo. Sr. D. José Gaspar de Affonsec:a e 
Silva, nos poucos annos eni. que exe-eceu a 
funcção de Bis-po AuxiHar, á sympathia e á. 
admiração de todo o povo pa.uli&tll, que agora 
recebe jubilosamente a grattssima nott.eia de 
sua elei!l'ão 11ara Arcebispo. 

EDITAL DA CURIA Mi!TROPOLtTANA 

Te-Deum &m acião d• Qt"aQas 
O Exmo. Sr. Mons. Dr. João B. :M.artins 

Ladeire., fez expedir o seguinte E!\ital, eom
communicando a. eleição do 2,0 Arcebispo 
de Sã.o Paulo: ' 

"lilDIT.ÀL: De órllem do Exmo •. :Revmo. 
Mons. Vigarlo Capitular, comm~ ao . reve
rendíssimo qlero secular e regutar e a.04. f·!eis 
deste Ar~ebf&pado, a grata !loticla da, ·nomea
ilâo do no:vo ArcebiSPo Metropolitano, i--ecahi
<'ta na pessõa ilbJS11e ~ s. Eui~. R63~;i,. D. 
José Gaspar d0 .Aftàn~ ,e Simt, ttadícado 
aui:(llar do saudoso & · D. Duistte Leopoldo 
e Silva. 

Piwa manifestar a mnde jftbfJo que mw 
te hora en.qhe toda '-rbhfdf.oceS-9 de São Paulo, 
s. Ex~ia. Mons. Viga.rio Capitular ord0Da: 

1.0 Durante tres dias s*11:l rev'iea:d·os 
festivamente os sinos àe tc>das as ma..trizes, 
igre;Jas e cai,ella.s, pek ~ ás 1! e ás 18 
hor$. 

2~0 Que em 00004! ~ respectivas fg\fejas 
e cape.llas, dentro desta semana., seja canl!:ado 
solenine "'l'e·Deutn". · 

- Nb prozfmo domingo, 4ia 6. ás 20 
h()ra,, serâ ca.nta.do sole~ "~-Deam" na 
cathedral provisona, d~en4l'.> oompa-r.eceJ.' o 
Revmo. cle;ro ~eule.r e regulei,, a.,s associações 
111il~O&as e os fiei~ em geral. De ort...em de 
S. Excl.a. Revma. Fie. Ernesto ele P.a.lÜa, auxf· 
liar de S. Excia. Re.vma." 

O ARCEBISPO ELEITO DE S.lO PAU LO 
ABENÇOA O L E G I O N A R I O 

Recebendo, em Conceiçã,o de ltanhaen, o 
Assistente Ecclesiastico, Director e redact-ores 
do LEGIONA"q.t(). R. Excfa, Revma. o Sr. D. 

(Conolue na 4.a 1au.) 
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o LEGIONARIO tem o maxl
mo prazer em receber visitas âs 
installações de sua redacção e 
officina, mas pede que não sejam 
as mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
!las. feiras, por exigencias do 
serviço. 

Insistfmos, em nosso llltimo 
numero, sobre uma verdade que 
o visceral liberalismo de nos
"" épocn, nos leva, frequent-e-
1•1r!1lt0, a esquecer. Como disse 
(~ S. P._ Pio XI na sua magistral 1 
1',ncychc3, "Mortalium Animos", 
,·, um erro crasso suppor-se que 
nxist0- o Christianismo anthen
tico, fôra da, Igreja Catholica, -e 
quA ú possivel uma cooperação 
enlrc catho!icos e protestantes, 
para fins de interesse commum 
com base no Christianismo. ' 

O commum e:!,;:; pessoas se divide 
cm duas categorias. Algumas, têm 
suas qual idades pessoaes escond icias 
atraz de uma apparencia desfavor·a
vel e até rebarbativa. Como um the
souro occulto, estas qualidades ali 
permanecem a vida inteira, franquea
das apenas aos observadores pers
picazes que saibam distinguir, na 
ganga, os rapldos e inconfundíveis 
lampejos do ouro de lei. Outras, pelo 
contrario, têm todas as suas qual ida
d4ls á mostra, e seu valor se impõe 
á admiração de quem com ellas tra
ta, por pouco que exercitem suas fa
culdades de observacão. 

Não pertence nem a uma nem a ou
tra categoria o novo Arcebispo de 
São Paulo. Elle é das pessoas ra
ríssimas e privilegiadas, cujas quali· 
dades não estão apenas franqueadas 
á apreciação de qualquer observador 
de mediana argucia, mas que se po
deriam dizer em certo sentido clamo
rosas, porque transluzem com tanta 
evidencia, que chamam a attenção 
até mesmo dos que delle se approxl· 
mem sem o menor intuito de o ob
servar •. ' Suas qualidades não são sim· 
plesmente accessiveis ao observador: 
são conquistadoras, e o tomam de as• 
salto, de tal modo que elle se sente 
subjugado, antes mesmo de ter pen· 
.sado em fazer qualquer observação 
psychologica. 

Um rapido exame de sua vida nol-o 
prova á evidencia. . ' 

Em 1935, São Paufo se habituou 
promptamente ao seu novo Bispo Au
xiliar, de porte fidalgo, de maneiras 
afaveis e paternaes, de trato inva
riavelmente suave e attencioso, que 
tão bem quadrava dentro da moldu
ra de ouro, na qual os paulistas, 
cheios de admiração, contemplavam 
com enlevo a figura majestatica do 
grande Dom Duarte. Na magnificen
cia das grandes cerimonias liturgi
cas, no decoro mu.itas vezes esplen
dido das solemnidades officiaes, ou 
de certos acontecimentos sociaes, a 
figura do novo Bispo Auxiliar se tor
nou dentro em l:ireve de tal maneira 
central e necessarla, que sua ausen
cia constituía uma diminuição e sua 
falta uma lacuna insubstitulvel. 

A esta Impressão que desde logo se 
transformou em torno do jovem Bis· 
po em uma aura de popuJàridade, ou
tras se foram sommando. 

Em primeiro lugar, sua lnfatigavel 
operosidade. Quem conhecesse a sua 
diminuta sala de audiencias na Curia 
Metropolitana, e a visse regorgitando 
de elementos os mais heterogeneos, 
desde a humilde Religiosa de um dis
pensaria de bairro, àté o grande in
tellectual, grande industrial ou gran, 

f,EGYôN'Anf~ 

de banqueiro de nosso alto mundo, 
teria urnzi idéa da multiplicidade e· 
prolixidade dos assumptos constante
mente levados á ::iua considérêição. A 
c«da um destes assumptos, o Auxi· 
liar de Dom Duarte consagrava uma 
attenção meticulosa e complet«. Ti
nha, ainda, bastante animo para dar 
a cada visitante alguns minutos de 
palestra geral, em que não deixava 
jamais de se inquirir de sua saude e 
dos seus, de seus assumptos mais cz:-

Plinio conniA DE OLIVEIR/i 
wttt9H 

Dom José 
~os1 etc. E, quando entrava o outrc 
>'isitante, a mesma calma a mesme 
attenção benevolente, -o mesmo aco· 
lhimento carinhoso era dispensado, e 
isto até que, não raramente, as au
:!iencias se prolongassem até o cahi~ 
da tarde. 

J;:" Com a pasta cheia de papeis, e 
r acompanhado daquella figura insepa

ravel da sua, e que é a de seu dedi
cadíssimo e estlmadissimo Secreta
rio, o Bispo Auxiliar rumava, então 
para o Seminario, onde jantava, e co
meçava a attender outra vez a pes
soas que o procuravam. 

As auiencias da tarde eram, nos 
seus habites, as audiencias dos ca
sos "encrencados". Conversas •lon
gas, em geral com dirigentes das ini
ciativas catholicas de maior relevo, 
em que eram traçados planos, ·exami
nados ·problemas e assentado directri
zes dé longo alcance. Vinha, 'final
mente, o periodo do estudo e da cor
respondencia. Depois a oração. E, 
não raramente, quando o Bispo Auxi
liar ia dormir, estava mais fatigado 
cio que grande numero de operarias, 
1'servus servorum Dei" no sentido 
mais éstricto da palavra, tendo aber
to seu dia pela oração, tendo-o pre· 
enchido inteiro no "serviço dos ser· 
vos de Deus", e tombando exausto 
para um somno breve e sempl'e infe
rior ás ·suas necessidades. 

A operosidade do Bispo de Barca, 
entretanto, não se manifestava ape
nas no tão extenuante . serviço de 
Curia. Além da ministração assídua 

· dos Sacramentos que só podem ser 
dispensados por um Bispo, além das 

vi!:itas pastoraes e canonicas, além 
da presença const:inte ás solennida
des offici,ies cl~ rc!evo, além do cum• • 
:,rirnento exactissimo de todos os de• 
veres de cortezia, o novo Bispo Au
xiliai· tinha tempo - e era o melhor 
cie seu tempo - par« delinear novos 
planos de apostolado, aos quaes se 
consagrava com ardor todo evange
lico. 

Entre estes planos, quaes accen
tuar? Entre tantas realizações, qual 
pôr em relevo? De Pio XI, disse-se 
que era o Papa das Vocações, o Papa 
da Ação Catholica, o Papa àas Mis
sões, o Papa das Encyclicas. e com 
tudo isto não se compendiou seu pon• 
tificado Inteiro. Dom José está nas 
mesmas condições. Foi o Bispo das 
Vocações, o Bispo da Ação Catholica, 
o Bispo do Radio e da Imprensa, e 
com tudo isto não se terá compendia
do toda a sua actividade. 

• A tentação de escrever artigos ex• 
cessivamente longos é a pelar ten
tação technica do jornalista. 

i· Não posso, entretanto, deixar de 
pôr em relevo uma característica do 
novo Arcebispo. E' a harmonia dos 
contrastes que nelle se encontram. 

Fidalgo de porte e de maneiras, 
ninguem, entretanto, tem para com o 
operarl-o paJavras que lhe vão mais 
ài1·ecttimente ao coração, ninguem ze
la mais por elle, e ninguem tem um 
mai_s ardente zelo por seu bem-estar. 

Suave e pacifico em extremo, teve, 
entretanto, gestos de energia que 
deixaram surprezos quantos os ob
servaram. 

Operoso quasi até a temeridade, 
tem entretanto um.:i calma interior 
que se irradia sobre todos que o ro
deiam. 

Muito conservador por indole e por 
convicções, ninguem, mais do que 
elle, tem o espírito. aberto ás inne
vações justas, principalmente no que 

· Ge refere ao Apostolado. 
Muito reservado por habito e por 

temperamento, ninguem sabe dispen· 
sar aos amigos uma mais suave e jo· 
vial intimidade. 

• Não seria, pois, necessaria qual-
qu_er explicação, raar.a a alegria ver-. 
dadelrilfmente exptosiva que se apo• 
dero'l1 de São Pa.Li.lo no dia 1-º, q_uan
do o Radio noticiou a nomeacão do 
Exino. Revmo. Sr. D. José Gas.par de 
Affónseca e Silva para o solio ar
chiepi·scopal. 

A éssa alegria, o "Legionario", que 
sempre teve nelle um apoio precioso 
e niain do que is.~o um an,i_go pater
nalmente solicito, se associa com a 
abundancia de sintimentos que facil
mente se pode' imi1ginar. 

Effectivament-e, o Christia
nismo existente no protestan
tismo não é, como diz Pio XI, 

,,...:;;:::;..:-:=================================~===c:i:::::====:::::::::::::-;=::=:!.I 

quasi sempre. senão "º perfu- C A , T H O L I me de uma coisa que já mor- · · · 
reu". \ •. ' ' o . 

Por isto é que vemos dia a , 
rlia o prot-esta1i.tismo assumir EXCLUSIVAMENTE J. • p 
lllll feitio mais diverso do Ca- Con1preni:. . .· · . . · .·. · · . , - . suas ~ 01as e seus resentes na conhedcla 
foolicismo, isto é, mais nitida- ~- J.-.Ü A L. ·H . .r:A · R· .·.I A',,_\ 
mente anti-christão. P ,._ ·. · ~ · .t-1. 1 

Exemplo bem vivo disto é o .. ,~ \ __ 

caso rela,tado por um recente C.. ::-A,. . S A -C A Q._, __ ··._ T R O 
telegramma de Lon<lres. Qua- ~ · · C)) . 
trocentos e s,assenta moços in-
glezes se recusaram a servir no 
Exercito, sob a allegação de 
que a doutrina de Jesus Chris-
to prohibe a um homem de to
mar armas ainda para d-efen
der sua Patria. Os jovens affir-
maram . que é a seita dos 
"Christ Adelphians", uma igre
ja protestante, que os levou a 
ter esta attitude. 

4ssim, a deserção ante o ini
migo da Patria é uma virtu
~e .•• 

• ··· As,eonseque11cias deste facto 
. . -1f;::i.nto ,mais grave . se tornam, 

quanto- é preciso . ponderar as 
:repGrcussões que poderão ter. 

So, aman11ã, a Inglaterra en
tra.r em guerra, todos os indl· 
-vlc1nos covardes, que tiverem 
medo ele cumprir o seu dever, 
:terü.o este facil pretexto para 
se esquivar ao cumprimento de 
~mas obrigações. 

RUA 15 DE 
Unicos 

viciado por um liberalismo re
ligioso que o levou a admittir 
como digho de reverencia um 
grupo de crentes de uma igreja 
manlfesoo.mente divorciada do 
bom senso o mais elementar . 

Entretanto, lembremos, a es· 
t-e proposito, que esta attitude 
dos trlbunaes inglezes mostra 
até que ponto a magistratura 
ingleza, uí:na. das mais famo
sas do mundo, está longe de ad
mittir éôÍno': posslvel, que Sa
cerdotes i,ejàm privados de seu 
direito dà cidadania, · por não 
prestaremtserviço militar. 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da Rua Anchient) 
concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

Esta consideração faz reavi- lar nosso desaccordo com aquel
var-se em nós a esperança que l 1e artigo, no que se i:eferc a 
os dispositivos da Constituiç&o certos aspectos da personalida
de 34, que admi1:tiam o serviço de do povo hespanhol. 
militar especializado para os Diz -elle que "o povo ·hespa
Sacerdotes -e Religiosos, ainda nhol é religioso, de uma religio
seja revigorado pelo aclual Go- sidade céga e fanat!ca, que po-
verno. de arrastai-o aos m.ais sangui-

• narios excessos". E explica 
Resolvemos abordar este as- que isto se deve "a sete seculos 

sumpto, porquanto O "Diario de longos, d·e domínio arabe. Como 
s. Paulo" de 14 de junho tron- o arabe, o hesp,anllol é fatalis
xe um telegràmma que não po- ta, de um fatalismo essencial
d1'!mos deixar de tomar em con- mente mussulmano." 
sideração. i\<Iais adiante accrescenta que 

sentfr que é a famosa accusa
ção referente á Inquisição, que 
está latente em tudo isto? 

A Historia é clara demais, 
para que os brios catholicos e 
hespanhoes, ao_, mes)no tempo 
o~fendidos por· es~e artigo, se 
smtam na necessidade de ar
gumentar. 

Na recente revolução, a Hes
panha conseguiu dar provas ao 
mundo, de que a_ raç,a dos cru
zados . não moriéu, e de que, 
sobretudo, não se apàgóu nella 
a Fé catholica. 

Quem quizer ver -em tantos 
feitos do mais puro hêroismo 
catholico, influencias mussui
manas, não precisa de _r_e~1:1ta
ção. 

a 
Jerusalem 

!t 000 a:nnos 
l rl\•tinil!:~ hoje !l oxposic;ào da. 

1
, lnararilha Hw,·a11il'a "l<:m Je· 

rnsalém a 2.000 annos ", que 
1 ~em, desde ha algumas semu-

nas, sendo exhibida com sue• 
cesso na rua Direita. 

Sendo hoje o seu ultimo dia 
de permanencia nesta Capital, 
pois <lcverú seguir viagem, ama
nhií, para a vizinha. cidade de 
Santos, recommenda-se, aos 
que ainda não a vfram, para 
<1ue niío percam a opportuni· 
tlade. V .. ) 

lstá ·em São Paulo 
o n~a~e ~e s. Dento 

~o mo 1~e Janeiro 
Auia-s0, em S. f'aulo o .ruxmo.' 

Rcvmo. Sr. D. Tbomaz Keller, 
Ahbade do Mosteiro de S. füm
to do Rio de Jilneiro, que é 
lambem professor no Institu
~o Ca tholico de l<)studos Supe
riores. 
, Aproveitando a opportunida

l}e de sua estadin, entre nós, o 
Gantro Dom i\Iiguel Krnge. rla 
Faculdade dn Phi1osophia de S. 
Bento, conYidou S. Ex. Rvma. 
para uma conferencia que se 
realizou sexta-feiro. ultima ,.,,_ 
bordinada ao thema "A visão 
sobrenatural do mundo··. 

Em torno desse assumpto, te
ceu o Exmo. Revmo. Sr. D. T-ho
niaz Keller profundas e inte
re8sant.issimas considcraçq~s, 
sendo seguido com vivo inte
resso pelos assistentes. 

Frei Leão Mei 
Embarcou no dia 25 do mez 

p. !). o Revmo. Sr. Frei ·Leüo 
:\foi, O. F. M., que a chamaclo 
do seus superiores regressou á 
Italia, viajando a bordo do 
"Principes~a .;\,faria". 

Sua Revrlia. é figura conhe
cida e -estimada nos meios C'a· 
füolicm; da Cilpital, aos quae~ 
dedicou por largo tempo o sett 
zelo pastoral na '!greja de São 
li'htncisco, de, anele sahiu, 110· 
meado por Dom Duarte Lr.o
!)ol,Jo e Silvn,, Vig.ario da Pa
rochia de São Miguel, cargo -em 
que completou ,;pu jubileu sa
eer,dotal, cm :\Iarço do correhte 
anno. 

No transcorrer daqu-ella da
ta, festiv,a para quantos o co
nheci!im e estimavam, a Curia 
Metropolitana ela Archidiocese 
ct as·signalou á attenção dos 
fois, tendo o LEGIONARIO se 
associado a todas as l1órilena-

l gens que por essa õ.ccasião lhe 
·1 foram prestadas. · 

Antes de partir, Frei Leão 
pôde apreciar mais uma vez a 
estima e filial affecto de seus 
parocl!Íanos -e amigos, no sin
cero pesar que despertou a no
ticia de seu regr-esso á Italia e 
que patenteou na Missa de des
pedida, celebrada no· altar-mór 
da Igreja de São Francisco. 

O LEGIONARIO, que conta 
um grande amigo em Fr-ei Leão, 
renova hoje as suas expressões 
de homenagem a sua Revma., 
associando-lhes os seus s.ince
ros votos de felicidad-e. 

E este perigo -é tanto maior, 
fl.Uanto os tribunaes perante os 
quae;i foram ·processados ta-es 
jovens declararam que, se é um 
motivo religioso que os leva a 
e,gir assim, teem todo o direito 
{i.e fazer o que entenderem. 

Assim, pois, a magistratura, 
de mãos dadas com a falsa re
ligião, põe em risco os interes
ses da Patria. 

E' este; no em.tanto, o caso 
em que se encontra o Brasil. E 
11óte-se · que os Sacerdotes bra
sileiros, como aliás todos os 
Sacerdotes catholicos elo mun
do, não se recusam ao serviço 
militar especialisado para Sa· 
cerdotes, que consiste em lhes 
dar o treinamento necessario 
para exercerem -em pleno cam
po de batalha seu sublime offi
clo de cap.ellães. Não querem, 
pois, os Sacerdotes catholicos 
deixàr de cooperar na defesa 
da patria. O que ell-es desejam 
é simplesmente o direito de co
operar dentro de seu sagrado 
ministerio expondo-se ,com in
superavel risco de suas vidas 
sob e, metralha -e o canhão, mas 
sempre na qualidade de Minis
tros de Deus. 

Segundo tàl' noticia, os Sa- o hesp~nhol "é ele uma cruel
cerdotes que não prestarem ser- clade m~placavel,. ao mesmo 
viço militar especializado não , t-empo frrn e pass101;a1. Tem-se 
poderão ser funccionai·ios pu- / como grande supenor aos cle
blicos ném Ieccionar em colle- , ma!s homens e povos, e acha 
gios ~fflcializados ou reconh-a-1

1 
nos proprios defeitos razões 

cidos, e não poderão, tambem, para se 01·gul~ar. E' :rebelcle a 
receber qualquer favor dos go- qualq~er coaçao ou rnfluencia 
vernos fedem! estadual ou mu- material ou moral graças a seu 
nicipal de qüa'.!quer recanto de fatalismo. E' -amfim e acima 
nosso territorio. de tudo, incapaz de conceber 

1~0 Divisões f cclesiasticas .no Brasil 
• Nessa resolução dos trlbu-

naes !ngle~es, ha s-em duvida 
um grave erro. Mas esse erro 
e o exaggero de uma coisa boa 
am sl. 

Realmente, rev-elam os tribu
liaes inglezes. com esse gesto, 
nm sumo respeito pela cons
e!enc!a religiosa. E ninglem po
deria deixar de louvar esse res· 
Dflttn. .llA '111A nll.o tivesse sido 

Consid-eramos ta 1 noticia o mais ·J e·v e comp1•ómisso : 
como mal intencionada. qu~m está d~ste 1 a d o da 

• 
O "Estado de S. Paulo" pu

bliccm na semana p.p. um ar
tigo de seu chronista interna
cional, sobre a "situação poli
tica na Hespanha". 

Sem entrar 11a parte pro
priamente politica do artigo, 
não podàrooR rl,eixar rlP formu• 

pahssada é amigo ê quem es
tá além della é uln inimigo que 
urge supprimir." 

Atraz desta critica, como não 
discernir diversos ataques á 
Igreja? Como não ver que se 
insinua ahi que o Catholicismo 
não é senão um vernis atra· 
vez do qual o islamismo domi
na a Hespanha? Como 11,ão 

Com a recente creacão da Diocese de Caxias 
e da prel~ia de Pinheiros, por aeto do Santo 
Padre, perfaz justamente uma centena o nume
ro de divisões ecclesiasticas no Brasil. 

Espera-se para breve a. creação de novas di · 
visões, o que bem demonstra a crescente inten
sidade da vida catholica no nosso paiz. 
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São Paulo, 6 de Agosto ele 1 !13~ .. ,_.,...,.,,,.., 

''Racismo €J Re:llgião~' IAccelero:-s:) C:Cf_?}U.,C~~:ar!1:;n~G Ia 
---- o progresso a,:..i!.L,) ~n!sco:;s 

UM INTERESSANTE LIVRO DE NOTAVEIS_ ! na Ino]cderra 
ESCRIPTORES CATHOLICOS FRANC~ZES · ~- • 

CU (H,.1.NDE TIL\IEIHO QUE TEM POR Dll.S;:; ".",':'l.\, 
PLANTA CONSAGRADA 

Sob ,este titulo ·C ass!gna,do do Estado, hoje triump_hante A Inglaterra, baluarte do ·an- Com o tempo, vao cahiudo 
por cinco nomes de projecção na Allemanha. O leitor vê as- glicanismo, vae aos pouco per- em desuso. as leis vexatorlas 
nos meios catholicos, !iterarias sim, a via percorrida pelo.a phi- dendo sua antiga aversão á. para os cat!h.olicos, mesmo por· 

As lnnumeras ca..rtas que diariamente recebemos de todos os 
pontos do B:·asil, os atte·stados que enriquecem os ,nossos arch!· 
vos e o .augmento constante da sahlda do HEPACHOLôN XAVIER 

. e scientificos da França, foi losophos -e poUticos allernííes Jgreja de Roma. E' com a mais que, ,estes, pela inteireza ele sua 
publicado em Pariz um livro até a concepçã.o bismarckeana, viva. satisfacção que ,observa- vida., vão se impondo como 
sob todos os pontos util e op- cinicamente tradµzida pôr Von mos os progressos catholicos exemplo á toda sociedade. 
portuno. Bernhardi Bm sua formula: "A na antiga "Ilha dos Santos", A Igreja tem repellido toda 

vêm confirmar cabalmente que não exaggerav_amos quando, ao lan
çarmos esse nosso grande medicamento, previamos que :dle obtcrin. 
um successo cxtraordinario. Uma tão grande confiança só podia r, .. 
sultar, _como de facto :·esultou, do pleno conhecim,,nto que tinh-amos 
e temos d:i, efflcacla extraordinar!a de sua formula, cm que cnt1'?" os seus autores, l\Igs. Bres- força crea o supremo él!re-1:to". Apesar da falta de Padres, as tentativa ele união com a seita 

soler, vice-reitor do Instituto Proseguindo, a successão de missões progridem tanto na anglicana, baseada no seu pon
catholico de Pariz, Robert d'· perigosos pensadores, discipu- Gran Br·etauha, como no seu to <le vista, s-egundo o qual é 
Harcourt, o Revmo. Pe. Yves los de Heg,el, entre os quaes vasto im1>erio, que se extencle impossivel aliar a Verdade e 
de la Briére, Albert e Ernest Gobimeau, af,firmando que tudo sobre a quarte. parte do pla· j o Erro. 

como eiemento basico o ,principio activo ds- uma planta. co1.rnt
grada ·pela medicina mundial - a Alcachofra, Esse succcsso incom
·pars.vel nos autoriza a affirmar que as molestias do fígado o elo 
appa:·elho biliar - icterícias, colicas e congestõe·s hepaticas, co,J, 
tes, anglo-colltes e colecystites e todas as pertuibações que del!B.s 
resultam: asi-a,s, dyspt,psias, máo hallto, gosto ruim n0, bocca, fa,;. 
tio, ansias de vomito, prisão de ventre ou <iiarrhéa, gases, nervo• 
sismo, i-rritação, etc,, cedem cleflnitivamente ás prirneras dóses ,'..:, 
HEPACHOLAN XAVIER. 

Seilliere faz-em em suas pagi- que D céu cobre de bom e de neta. I Mesmo assim, soffrenclo dos 
nas a a~alyse serena ruas im- grande, tem origens germanl- E' verdadeiramente !nlma- inimigos uma campanha de 
placavel da pseudo doutrina cas, ou pelo menos aryana, e dor o numero ele converso-es ef·, . _ . . 
racista, reduzindo-a ele modo denominando a latinidad,e de fectuadas 110 ultimo airno, cu- preconceitos d1ffamator10s, aos 
claro e irrefutavel á sua ver- "cháos dos povos", ao mesmoljo numero attinge 11.000 poucos vae o Cathollcismo con
dadeira condição ele mera tempo que procuram aryanisar . Outro tanto se póde ,dizer do tinuarido sua lida apostolica, 
phautazia. a pessoa humana de Je_sus lmperio . britannico. Lutando trazendo para o rebanho as 

Da como é tratado o racis- Christo di~,endo. que ª. Gahléa com todas as difficuldadcs, em ovelhas que se desgarram nos 

Aos que soffrem desses males terrivels e perigosos, aconselha
mos, pois, o uso do HEPACHOLAN XAVIER, em liquido ou em 
dl·ageas, O HEPACHOLAN XAVIER lhes proporcion:.4:z-á. uma cura 
rapida ·e -radical. Da verdade dessa nossa ,affirmativa sr,rão elk~ mo e os racistas p6d€ o leitor soffréra consideravms alu- primeiro lugar com os precon-

avaliar pelo seguinte treclto ele vioes japhéticos"._ --- -· ceitas, ·em ultimo com a ca- ! atalhos perigosos. proprios as mais eloquentes testemunh~.s. ( .. *) 

sua introdução, devida á penna Nas ultimas paginas ele "Ra-· rencia de recursos pecuniarios, i =··===========================================::; 
de iVIgr. Bressoler. j cismo e Christianismo" Monse- os missionarios catholicos le-1 tF0, ~-":'I r:-:i<:-7 e~ Q t:\ C,~ ,1-'t\[;p~ ,<711> ~ IR'\ ~~ 1'11'!~ ~,;,!''rJ fl 01;\ ,m.(l (A,\ 

"iVIesmo sendo realment·e um nhor Bressoles al--:·,Ja o capi- vam adeante, a obra grandiosa, V'Ml:i ~:J J·C [#1~~vci (if.l,~e:;;:~~ !il"""'......;w ~Ct.~{.H;:;;1. 1lti,t]~, 
super-homem, não se tem o d!- tulo d?, tol-erancia ~ e~sa dou- da recatholização ingleza. 1 ~ 

01 
n ~ 

reito de tratar seus governa- trina, lembrando sabiamente, As vocações tem augmenta-r 6L2::~~fj2:;7::~o ~acrarnrflOfílf© 
dos, -como cães, cavallos, bois q:ue lla idéas que salvam e do regularmente, apesar <le se-

1 ou plantas e de submetel-os a ldéas que matam,· merecei!d0 • i·em aind,a pouco numerosas. O 

1 

methodos arhitrarios, contra- umas e outras diverso respeito. numero das ordens est&beleci· 
rios á sua dignidade, liberdade A's vezes, diz Mons. Bres- das na Inglaterra é cada vez 
e fé." soler, a tolerancia "ao env-ez maior, o que constitne pen:flor As 41oras c:·e adoroçi!'.l 11octui·· 1 í'>elo Reviüci. ·· Sr. Conego Di'. f i,c11wr-arno-1ws aas vaiavras 

[\/la.triz de ~anta Ephigenia 

Tufais adeante, Ernest Seilli~- ele ser caridosa p,aciencia com certis. simo de nrogressos reli-

1 

na em São Paulo têm augmen- Manoel Corrê a d-e Macedo. 1 clb Beato Eymard: "Sem o zol, 
re assignala e precisa as ori- estão fóra do bom ca-1 giososa tado c011siderav<llmente nestes Em todas as solemnidades, a terra tornar-se-ia esteril, se· 
gens philosophicas e religiosas os que ' 1 ·a ,..,.,....,..,.__.....,....,...., ultimas mezes. Assim sendo, ó; ioi consideravel o numero de ria uma prisão e a ima.gem ela 
:lo racismo, em exposição 110-, minha, torna-s_e comp acenei j ,._...,._ ........... ..._..,,.,,..,,.,., ,vvvvvvvvl ' de se esperar que no mez cor- 1j fieis presentes. Os Revmos. Pa- morte. E assim; sem a J<Jnclw-
:aV'elmente profunda e clara, na I com o propno erro, sympa- 1 D·r.. Dtuvn1 Prntlo rente, as h?r,as de adora_ ção 

I 
dres Sacramentinos, procuran- t'ist!a o mundo não seria maié! 

1ual vem-se desenvolver, a par- thia amor de preferencia pelo Ocull11to continuem ascendendo, dada a: do facilitar a pratica da ado- do que um d:eserto, um tu• 
tir de Frederico II da Prussia; ue' é suspeito, aquiescencia R. sen. p, Eeyd1o, '.15 - s. realização do 3.0 Congfesso 1 ração nocturna, inaugurarão, tnulo." 
as idéas funclamentaes elo ra- q ct· fa. ada com 513\.14 - 14 a 17 b.oras EJucharlstico Nacional, na cida- j dentro de poucos dias, um· no- Não nos esqueçamos tambcm 
cismo, pouco a pouco evolui- mais ou menos is 

1
; ~ 'tclc\?honre ~-7313 , de de Recif.:CJ, no proximo mez l vo clormitorio para os adora- do appello que os Revmos. P,~· 

das até a doutrina prussiana o -erro e a desordem.' ----~~:-::-~ de Setembro, e a commemora· do1·es nocturno, o,qu·ê muito vi- rlres Sacramentinos dirigiram 

Beata F 
@ 
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qi\.o dia 3 <lo corrente, da f:esta rá contribuir pari!- o augmento aos fieis, concitando-os a quo 
do Bto. Pedro Julü1o Eymard, elos adoradores. os auxiliem a construir um 
o inspirado fundador d,a Obra Temos, -IJOis, razão, em acre- bellissimo Ostensorio, para a 
,la Adoração Perpetua. ditar que os catholicos de São mora.da de Jesus Sacramenta• 

Em preparacão ao Congres- Paulo afflulrão -em maior nu· 'do. Os Revmos. Pes. Sacra• 

A persona1w.acte ela fundado
ra das Missionarias do Sagrado 
Coração ele Jesus, Bta. Fran
cisca Xavi r Cabrini, é dessas 
r1ue arrebatam, encantam e 
edificam, mesmo aos inimigos 
da Fé c da Religião. Não' seria 
facil e nem possivel 0,nurnGrar 
as actividades e os ?mprchen
dimentos gmndiosos de tão ar
dente missionaria do Sagrado 
Coraçüo ele Jesus, 11'.l curlo e 
n•lativo espaço de 47 annos. de 
IS77 quando fez a profissão re
ligiosa e foi nomeada, 110 mes
mo dia, superiora da r:asa riu 
Provi(lencia, atú n sua 111orl~~, 
"lccorrida em 1917. 

Xessa casa, que senia <lc' 
Asylo {ts orphams pobres. o 
apostolado de Frand~ca. Xa-
1·ier C'o.lJrini eles·2n nJheu-se ex-
1 raordil:adamcnte, preparanrlo 
·nnitas j~1Ycnx na in:it rEc<.:ão 
religiosa 0 incu I Úldo-ll: 0 , ,in
('Pl'O an1-or :i Yida n1in::do~~2ri·1. 
l·~ de tal modo o con'.;r>g-uin CJllC. 

so, devemos. afervorar-nos na mero passivei á Igreja de Sta. mentinos esperam que o gBne-
tres annos depois da sua en-l clla reahnenle '.·ez~ Começa.nela prece, ;·ara q.He O grande q,er- roso povo de São Paulo con• 

~ lJOr occu Ephlgenia, para passar uma tribua com fervor par·a ~cs~ tracla, ·2lla poudc com am grn- na sua n~va misc11.:o . · · tame Eucllaristico co:irntitua "V-"' 
po dessas jovens, il:a.ugurar o par um nusero porao, m11co lu· uma l>rilhante affinr_,;,.ção da Hora Santa com Je:;,is. obra ele piedade e venei:ação. 
Instituto das Missionarias do I gar que lhe p-ou.de ser conce- Realeza d1:1 Nosso SeJ.liho-r Jesus 
Sagrado Cora~ de J·8.&US. AtG I cylidol I)elo Arc:bispo :e~po~ov:. ChristGl na terra da Santa Cruz. @i:e se ~asse f;'Tic) 
ahi, entretat1to, {Jtumtas priva· 1 on; ~ou-e~ · empo . . · ,'. A festa celebrada aQ Beat.o l:f'-" 
ções Blla não passou! Quant~s b~at~. 1•.rancisca_ Xavier Ca~ll- Eymarcl foi prncedida de um 
intrifias e mal querenças. nao 111 dlngia um m pl~an,ato as~vll· triduo, reafü;aclo nos dias 31 
suportou, por parte doas antigas tad.o_ sobre 'l_llllª vis~osa_ colma. p. p., 1 e 2 do coi•rent-e, 110 ! 
su1ierioras da casa da Provi- Dahi por diaute, sao mconta- quai, além -do terço e Benção 1 
elenda. \
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as obra~ ?~ P_iedade ca
th

o- do Santíssimo Sacramente, se' A-p~sã1;~do êí·ésaéiite interesse I em quasi to".:1 ?-:-s às p!"óvincias dr, 
O Instituto, fundado pór sua lica d·e sua miciativ~: sessenta fiz.e1·am ouvir o Revmo. Sr. Co- que o mundo vem demonstrando China. 

iniciativa, por ordfm do bis110 ~ e sete c:i,sas, lJropnec.Jp.des de ncg'ó Manoel Correia de Mace- pela China ensanguentada por Os pescaaore
5

, KO 
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ngo na 
ele Lodi e com o auxilio ele I seu J,nstituto. foram funclaclas do e o Revmo. Pe. José A. d-e tremenda guerra, não se conhe- costa, foram continuamente me
:'llons. Serrati. crGscen rapida- em ~'. annos;_J<J ª .tº~º-~ _wie 80 

Mello. ce a verdade da sua traged!a. tralhados. As cidades foram não 
menle e florcsceu rm :wva,;; ar!muavam (,ct fccm',r!i.lado .<~~ 1 No dia da fest"'- ás 8 !horas, 1 Eis porque se torna um doeu- só destruidas como saqueadas, 

1 r;:':1 apostola.do ou .. :e allI 1-, - . , to t 
1 

t d 
cas,is, , 1 · . . t 1 n houve 111issa solemnc. e a no1·: men de ai o-va or a car a e saqueadas vorazrnente como a ]" 1 ,0 - r e Ytll diss'·a- imam o merec1men o ( e3s",; 

1 
,, Bt 1 . y 

•,:u i," • · ,cao. ,.~ '_;' . , .. · .. . , ,. . . ". ., . . te reza e o 1mnegyr co uo o., S. Exc1a, · Revma. D. Paulo u- foi Na.nkim. ·durante um me1. 
!lindo-a do 1:::.:1 rnt8f::~'.l EH Ch,- · ;,ª 1

ia~ º1
:

1 ª8
• dl.:. ~;>cn ... s, dizia. · Pin, Bispo e Vigario Apostolico após ter sido tomada. As mú~ 

na orrlcna-lhc: "Nao para O
• _o Sa~rnelo Coiaçao f,:7, tudo E • p d r·a e· 1 de Nankim. E' uma voz de aú- lheres que escaparam . ás bom-

Ori0nü1, mas rara () Occidapt.e. i tiio cicin·3sf::t que~ eu iwo co!1· ·' tnpono, a a 1 · 1 to ·id d · · l S l - bas, soff.r·eram to· da sorte· de ve-. , , ; 1 ,, TJ · 1 , ln. ~Í/íO acompanhal-o" --- '"En nao e f , . c I a e rmparcia_. _ uas pa a 
lrlc ªº"'· mi,la.r o,, ' nH os, onc ·; . · , . , 0 • 1 f . on eitana Paraná vras gtaves e medidas, de prela- xames. Nem as crianças foram llc()lltl .. 11,l'is: Ulll "l"ll1cin CH'llPO, fiz lH\ .. ].a, qUPll, f~z tur.o Ol O • te d . 8 

· ' • ,.. ' · V • ; , • 1 r . s · do consc1en e suas responsa- poupadas 1 Em vista disso s~ria 1 , ·c·~o .. A'1i effer·tivam(>nte : Corncuo < e · c~ns · · · ou sim- Gen,e:ras ntfme:r.,tlclos, pltes ~ i\: · · ,_ 
( e de,: · .:· • .· · ª f . .' 1 r 1c, csp,,ctaclnra da0 maravi- ln,:·,,i,coiit;is <,-e toe!?,·~ as Wcl,;l,ti:• blL~ades Pl)J.'ànte D<lus e peran- extranho que milhões de clµne:-
a heal., m1,,t'.l lena fitL azcH,: · '" ,-·· te a historia nos relatam verda- zes sê retímssem .par1;1, o Oe-$te r,r~1.111rlo um o1·pha11at.o. 11arn_ os '11...s ele Defü, . <Htd:.;s - A;u;o:..1t;ti-s~ c~~c;:,n- . des como estas: 

1- r f 1 A c-:1usa ,;a Dla. Franc:sca m.:ndas p,i;.j·lJ. C2!:l(~-m,mtos, fxi. em busca de refugjó e paz? Es-
filhos tL! ita.ianos. ;_, 

0 0 
que Xn.vior Cabrini clnrnu. apenas, r,fü:r.,ikú;. "wtl".oos", etc. , "O i\,verno nipponico através se.s ref.ugiarJ(!.S so:m~n1 trinta· 

::;;:::=::;:;:~.::.:,.=:,_;::,:;":ti:m:.:.;;:_;:_:,:~::::n.,;,:,:.;:,_:-=::=.~~=::..,.,...,.;;:.~,~-~-'.:; .. :. .... :..,~-=; __ :.==-;;.;;. de:, an\10<1 e Pio :XI l'.J·:rn nrnr- ll.VR'.G,~,\ D~'.'.r,GADEüio ;de prop~anda extremamente e!- milhões d_e homens que a;ban:1.:ci~; 
p A,_ 1r.' 0 cou a ela ta fle sna Deat;firn,ç,,.o. LU!Z AN1'~J:'\'I0 N.• 11S7 · Hckmte fry o mundo crer que foi naram suas terras e stu;t~ castis _.ç: 

'

/ -_I; rp _,_;"·,\_ _ -·, ~·. ,·"' \. 3 b wad a m· vadir· a Ch1·na do h •-- d· 
r' 

FI;\l"OS 

RUA 

Jl. - • -- -~ nn·~ se r.mlizou 110 dia 13 <le •, PEO.:·z:: '7-055 o r.,, o - se ac am pres""" a m0r.l'.er e 
:NoYemb:-o de 1S38. '------~-----~· minada por um g.overno commu- fome" . 

t: ~4 

G 11· -' an-zano & 

PURA E SABOROSA 

PR0'DCCTOS. DE 

LATICINiüS 

CANTAR EIRA, 

ACCEITA(AO GERAL 

EM 

523 

GERAL 

SÃO PAULO 

f.UONE; _4-6621 

. ·- nista. Entretanto, o verdadeiro Tal é a ,rordade1rn r;!tu1t9.lio 
objectivo dessa campanha é obs- da China. E' nesse 1n~lb, e.ntr.e 
tar o progresso chinez que já bombas e ma.rt.y.i-Jos que se f~i 

, 1 ª'1leaçava a prepondetancia nip~ sentir a acção des Padres chi~ 
poniea no Oriente. O perigo boi- nezes e dos mii;.sjonarfos. J-;'a:Çp,' 

) chevista já fora affastado muito I vendo, naàa seut!ndo das agrü, 
antes da invasão japoneza. E, 1 ras po~ue ,pas.i;am, '.11áo cuinp:rin~ 
em nome dessa mentira, o Japão I do a su~ missão- (;lê dhuínuir e· 
já bombardeou incessantemente I soffrimento Iwzyian.o, ~ d.'l,1 
mais de 200 cidades e um grari- a'.1mt0 aos dew~!)%,:t.do~. da ·giJ;'. 

1 de numero de vi!las do interior, nhar almas para Dêus; 

......... ísNÃRP· A c,i.A,. 
RU.ot. »-t')fi!: Í1•AIO, ~ 

·:""oit•~- <i-iÍ:s.st-., ~ 



f~EGTONARIO 

Ju01losamente _recebida ·ta~ elelçãor 
do 2.0 Arcebispo de. São Paulo 

(Concluaio da 1,a pag,) 

José Gaspar de Affonseea e Silva teve a bon• 
clade de escrever o oartão que reproduzimos 
ém "fac-s!mile" na 1.a. pagina, enviando suas 
bençãos para os nossos traballlos. , 

Em S. Excia. Revma. sempre encontrou· 
esta folha o apoio da autoridade que exercia, 
quando Bispo Auxiliar da Arob.idiocese, e dé. 
uma amizade sobremodo honrosa. No mez de 
Abril ultimo, recebendo S. Excia. Revma. o 
relatorio annual dos trabalhos do LEGIONA
lUO, respondeu-nos com uma, bellissimá e ge
nerosa carta, cujo texto, já publicado, apraz-' 
u.os agora recordar: 

·• ivieu carissimo dr. Plini:oa 

Laudetur Jesus Christus, ·, 

Recebi sua 'attenciosa carta relatando os· 
trabalhos do LEGIONARIO e o estado de se:'. 
gurança e prosperidade da Sociedade confor- v, 

me o ultimo balancete, publicado no "Diarlo 
Official". Sou sus,peito para dizer que sua. 
carta e o relatorio encheram-me as :medidas, 
Entretanto,·· posso . assegurar-lhe que sou im• 
mensamente sincero enviando-l!he meus parao 
bens, minhas bençãos e minha firme esp-a-

rança de que, num futurc;> níi.o distante, o 
LEGIONARIO venha a ser o nosso diario ca• 
tholico. Elle triumphará, parqué não nasceu 
de um improviso, não surge de uma conven
ção, não apparece c@mo portador de uma ban
deira passageira, mas chega á arena do com
bate com a cicatriz co1'hida nas luotas, com 
a vontade provada nos sacrificios, com a fé 
illuminada destes longos anuos de prepara
ção. O dr. Plinio conhece de sobejo o inte
resse com qu-e acompanho as luctas, as es
peranças, as alegrias, as decepções, as tris· I 
tezas do LEGIONARIO. Ignora porém os I 
clamores que diariamente dirijo a Dem; para 
que ajude a esse pugilo d-e rapazes, devotando
os cada vez mais a Chrlsto e á sua. Igreja. 

Agradecendo-lhe a carta e as bôas noti-
. cias, peço-lhe que receba e transmitta a to

dos os moços do LEGIONARIO minhas b-en• 
çãos, minlhas felicitações e tambem minhas 
pobres orações. Aos pés do Santissimo Sa· 
cramento, diariamente, sou um obscuro mas 
incançavel operario do- nosso querido LEGIO
NARIO. 

Do servo e amigo em Nosso Senhor. 

t JOSÉ:, Bispo de Barca 

Itanha-en, Villa Elvira, 2 de :i\'.Iaio de 1939." ~ 

1 

6 OE AGOSTO 1 

Transtig~ração ae Nos-so 
Sen·hor-:· Jesus Christo 

São Paulo, 6 de Agosto de 1939 ~ 

BEM VESTIDA 
., 

REFLECTE O· 

BOM GO_STO M.~TE.RNO 

Dos Evangel~te.s, ê São Ma- 1 por el1e tinham os Judeus, os 
theus o que refere mais min'll.· quaes receberam a sua morte 
ciosamente esse facto admira- como um slgnal da sympathia 
vel da vid'<L de Nosso Senhor. que Herodes tinha por elles. 
Os Santos Padres tambem tra- "E eis que e.pparec-eram Moy
tam largamente dessa passa- ses e Elias falando com elle." 
gem Elvangelica, e entre elles, Porque foram essas as figuras 
salienta-se o vulto admiravel do antigo testamento que ap
ele São João Chrysostomo, de pareceram, naturalmente não 
quem vamos tirar os pensamen· a-e sabe, ma,s_ ~ 'diversos mo
tos que se seguem. Uvos que e'Xplicam esta cir-

pastor? 3) De todos os moti
vos, -porém, o mais forte foi 
aluda o emanado do coração 
amantíssimo de Jesus, que não 
quiz deixar os Apostolos en
tregues aos sofrimentos e aos 
d-esanimos que se seguiriam á 
sua morte, sem antes ter ma
nifestado a sua gloria. 

· O Para vestir seus · filhos 

Tundo Nosso Senhor falado cumst.ancie.: I) Porqu,e o povo 
muitas v.e2ies na sua morte, e dil'lia -que. Jesl!-s era Elias, Je
morte de cruz, quiz dar aos remias ou um dos pr-0phetas. 
seus apostolas, ipara ·que elles Ora, vendo-os.juntos, ficar-lhes
assim se <ionfortasseni, uma la patente a grande differença 
prova sen-sivel de sua divln· existente entre o escravo e o 
clade. Senb.or. 2)., Os inimigos de 

Ap-ezar d~ não ter sido che.- Jesus aiccu-savam-No d-e blas
mado ao Monte para presen- phemo quando Elle se dizia Fi-

. ciar a manifestação da divin- lho de Deus, porque Elle não 
dade de Ohristo, São Matheus guardava o sabbado. Quiz as
discrimina humildemente os sim mostrar que essas accusa
nomes dos que a ella :pres:en- yões originadas da inveja eram 
ciaram. Foram elles Pedro, o a b s o I u tamente infundadas. 
chefe dos Apoatolos; João, que Moyses era. o Legisle.dor, e não 
era o mais amado e Thiago, era possivel .qué elle homena
que com o seu i-rmão dissera: gea-sse o transgressor da mes
"N6s beberemos o calice." ma. Elias, aquelle que viveu 

Tlliago realmente aooeitou as cheio de z-elo pela honra de 
suas cruz-es. Prova-o o -odio que Deus, prestaria culto a um im
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com elegancia, visite a nossa 

Secção de Creanças. Estamos 

agora offerecendo um lindo 
Estes tambem foram os 

Apostolos mais provados,' os 
que ·tiveram as cruzes mais pe
sadas. Como os grandes vultos 
do antigo· te!ltamento que ap
pareceram, ,estavam sempre 
promptos a deixar a vida pela 
gloria de Deus, ou pelo· bem 
de seu povo. Moyses afrontou 
o Phara6, e Elias Achab, am
bos trabalharam por homens 
que depois quasl os mataram. 

sortimento de roupinhas de li&~ linho superior, em estylos 

distinctos e modernos. A CASA N,o 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

Ambos luctaram contra a ido- bastava. para os do Novo. Se 
latria, e tanto um como o· ou- o campo de trabalho d{)s anti
tro tinham grandes d-efficien- gos proph-etas era muito limi
cias materlaes, pois Moyses era tado, o <los Apostolas porém 
gago, -e Elias absolut>amente ig- abrangia l!-. terra toda. Deviam, 
norante. Ambos eram pobres, e I pois, preparar-se para soffrer 
viv-eram num tempo em que os , muito mais. 
servos de Deus não possuíam i "Bom, Senhor, é estarmos 
o dom de fazer milagres. E' aqui." Isso dizia São Pedro, 
verdade que tanto um como o porque o seu coraç·ão enchera
outro fizeram alguns, pois Moy- se de temor ao ouvir as ref-e
ses dividiu o mar Vermelh{), e rencias feitas por Ohristo de 
Elias resuscitou um morto, mas sua paixão. Como já não tinha 
ficam muito longe dos milagres coragem de propor a ·Jesus que 
dos Apostolas, mesmo antes d-e se esquivasse a essas cousas, 
terem recebido o Espirita San- ·queria ao menos mantel-O afas
to. Jesus e.presenta esses pro- tado de Jerusalem, foco da per
J.J'hetas como modelos de firme- segulção. São Pedro, como 
za e constaucia, -d-e mansidão sempre, manifestava exponta
e humildade, d.e zelo e dedica- neamente a sua grande ami. 
ção, e elles assim foram, ape- zade p-elo Mestre, pois os ou
zar e terem recebido m-enos tros diziam que S[o Pedro es
graças. fava tão assustado, que nem 

Mas esses modelos deviam · se.bia o que falava. 
ser ultrapassados. Quando os Nesta occasião Deus Pae 
Apostolas perguntarem a Jesus tambem se manifestou, como 
se deviam incendiar uma cida- sempr.e, sob a forma de uma 
de qu-e os :recebera mal, Jesus nuvem. "Este é meu Filho 
lhes diz: "Não sabeis de que muito amado, em que_ puz· a 
espírito sois." Quem recebe minha complacencia." Assim 
maiores graças, p6de soffrer manifesta tambem a gloria do 
maiores injustiças, Isso não Filho, pois Deus poz n'Elle a 
quer dizer qu-e os grandes vul- sua. complacencia, não s6 por 
tos do Antigo Testamento não 
eram eminentemente em virtu- ser seu Filho, _mas tambem seu 
de, mas essa virt!tl.de jà não Igual. 

Palavras aois Congregados 
Meu Irmão. 

Não posso ir adea.nte, sem te 1·esumir quànto te hei dito sobre 
o teu AUREO "MANUAL DE CONGREGADO", propondo-te delle 
mais algumas linhas (pag. 81): 

"E não basta a vida de bom christão. E' preciso que seja 
um christão fervoroso, não omittindo as orações da. manhã, agra
decendo a Deus os innumeros beneficias recebidos, offerecendo.lhe 
todo o bem que faz, procurando, na intenção diaria., lucrar todas 
_as Indulgencias annexas ás obra.s desse dia, invocando a Santis
sima Virgem, consagrando ~gum tempo, um quarto de hora pelo 
menos, á oração mental, assistindo, se possivel, ao santo'· sacrifi• 
cio da Missa, conf~ssa.ndo-se ordinariamente a um confessov esco. 
lhldo, prudente e douto, ao qual manifeste sinceramente os arca~ 
nos da sua consciencia., e confie a direcção da sua vida espiritual 
communga,ndo muitas vezes, rezando cada dia o terço a Noss~ 
s_e~hora, e não omittindo á noite, antes de deitar, nem o exame 
diligente de consciencia com um acto de contricção sincero nem 
as orações da noite." ' · 

Pe. MARIANO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Maaanha, .. ê,;;,,;--·Ltd;-:--i 
~ ~ 
'•' Deposi tarios de ,. ~: :.i 
~ AGUARDENTE - ALCOOL - ASSUCAR E~ 
,•, CERVEJAS ~ ~ ~ 
~ ~ 
E; Rua 13 de Maio n.º 293 ,, Phone: 188 ;i 
;+; LIMEIRA -t-- EST. S. PAULO t; 
~ ~ 
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ADVOGADOS J'l:n d,...-,-.~-. d~--ror·'ffla -p· ,,, ·'''(':·i;, f.:~]··;·'-s s· l:o· . n· :·al'l~_DR,VICEN::rftsºLIVEIRA 

Dr. Vicente Melillo . 1 .. 1 , . · •:;Çd:? ~ 1 · i fl ·, · ~!d~:ica gf~~~1:egfca Fa-
l'ra9& da S6 1/1.0 S - 1,0 aadar ;. Hygiene Pre-Natal - Partos 

Sala 11 DB, OABLOS MORAES DE l DR, CARLINO DE CASTRO - 1 MOLESTIAS DAS CRIANÇAS_ - Molestias de Senhoras -
AN:OBADE Pelo curso de doutorado da Fa~ M E D I e o s Cons.: Rúa Xavier de Tole-

DR. PAULO MOBETZSOBN Rua Benjamin Constant 23 _ culdade de Pharm. e. Odont. de DR. RENATO L, MORAES do, 16-A, 3.0 a. - Das Ia ú 
DE CASTRO 4:.• andar-sala. 38 _ Phon~ 2_1986 s. Paulo - Cirurgião Dentista Molestias das crianças 15 horas Res.: Avenida 

R. da Quitanda, 189 - 2,0 andar S PAULO diplomado em 1914 - Ex-den- CLINICA GERAL Cons.: R. Libero Badaró, 488 Tumalina, 90 - Tel. '1·0401 
Pbone 2·6'769 S. PAULO • tista do Lyceu Coração de Jesus. Das 2 as 4 horas 

Dr. Plinio Corrê& de 
Oliveira 

Especialidades: Pivots, Coroas, CLINICA GERAL Res.: Rua Tamandaré n.0 977 

ENGE. N'' · HEIRQS Pontes, Dentaduras anaJJomicas Phone 7-3128 - s. PAULO 

J?,ua Qulntlno' Bocayun. N.0 H 
IJ.º - eata a21 - Tel. 2-'12'11. 

· - e sem abobada palatina. - cón- Dr. Celestino Bourroul 
suitas: Das 8 ás 12 e das 1_4 ás G Y N E C O LO G,I A Restdencla: Largo s. Paulo, 8 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles. 

~ua ·Qutntmo Bocayun. N.0 H 
B.0 - St.Ja 319 - TeL 2•00315. 

Joaquim P. Dutra da Silva 
r.ua Benjamin Constant N.0 23 

4,0 andar - Sala 31 
Phone: 2·1988 

AMADOR CffiTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura . religiosa, collegios, 
residencias conectivas. 

Rua. Libero ' Badaró N.0 641 
SAÓ PAULO 

DENT,l-STAS 

19 horas - Cons. Rua Dil'.eita, Telephone: 2-2622 
64, 2.0 andar, SI 7-7 A. Res.: AI. Cons.: R. Qu1ntino Bocayuva, 31; 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo Das 3 ás 5 horas. 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

Raios X - Oiathermla. - Clinica 
Dentaria em GeraL 

Rua Frederico Abranches n. 467 
(provisoriamente) 
Telephone, 5•5476 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. ·MARCOS VINICIO 
MOREIRA 

JOAQUIM SERRA --------------- Molestias do App. Digestivo e 
. _ DR. VICENTE BALZANO . a.no-rectaes. Hemorrhoides, fis-

D& FRANCISCO P. REIMAO Cirurglao-Dentlsta. Raios X _ Cirurgia - Diathermie. . . 
BELLMEISTEB Especla.Usta. em Dentaduras _ Vitalidade Pulpar lsuras, etc. - R. Xavier Toledo, 

~- São Bento, 22_4 - 1.0 andar -1 R. Manoel Dutra, 105 - Phone, _·R_ -aa da Liberda._a_e,_ 512 . Sobr. 98, 4.0 andar - Res. 6-3332, 
,.., ..... .i~m~_j::Jl9~ - s • .FA:U.LO ·- 7-5969 .:: .. S?;o P:a.:W°. · . • :~:~.,~P.AA?;l.9. ~ê~~-6 ,::;e, .13., P.AlJLO 3· ~AU.J:.°, 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molestias de senhoras, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - n.• 
Pred1o Jtaquerê - Phone 2-27•1 
Resid.: Rua Alfredo Ellis N.0 301 

Phone 7-1268 
Cons.: das 10-11 e das H ãs 1'1. 

8abbados, 10-11. 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOS 

?,~. __ Ç4 ?;,~Q_1,,u;..~t~ 

HOMEOPATHIA' 
.DR. REZENDE FILHO. 

Ex-Assistente do Dr. Murtinho 
Nobre 

Cons.: Rua Senador Felj6, 208 
2. andar - Phone 2-0839 

Das 15 ás 18 horas 
Resid.: ·Rua Castro Alves, 597 

Phone 7-8167 

PROFESSORES 
PROF. JOÃO TRIVINO MOLINA 
pela Univerrtdade de S. Paulo. 
Aulas particulares de: Mathema
tfca, Physica-ch~.nica, H. Natu
ral, Musica e demais materias do 
-. -- Curso Gymnasial. --
AVENIDA RANGEL PESTANA 
,N,º 257.-Phone i-540,?..-S! Ji'AULQ 

.. , .... ,. . ·- .......... : -··· .. , .. . 



Sã.o Paulo, 6 de :Agfüito de 193\> LEGTONARJO 

Solemnidades em rouvcr de J Novas: _,expropriacóes contra o clero allemão l E v A;tN G E L H_ o 
Sant1Annt1 

Eni Sant' Anna realizaram-se, 
he. poucos dias, as grandes so
lemnidades em louvor da Pa
droeira desse logar. 

:Qta, · 28 do mez passado, o 
LEGIONARIO r,-yiu d.e padrl· 
hho das festiv1ctad,es do dia, 
convidado pelo Revmo. Sr. Vi
gario, Pe. André Duguet e pela 

Associação das Mães Christws 
~:aquelle bairro. 

:Aos !)oucos o c:·aro allemã~ f Talvc:!:; "os nossos a1111gos ua 
soffre investidas e perdas de Allemanha" se esq,ueceram que 
suas propriedades, baseadas em ; estas construcções pertencem 
alegações ingenuas e absurdas 'ha mais de um seculo ao clero 

O Ph . 'P b'l" , · :· · tJ:r1se11r e<.0 , U · 1cano 
por p,arte do govern.o nazista. allemão, e que recentemente "A oração do pha-

Ainda ha pouco se verificou : era o Seminario da cidade, gra- riseu é suspeita des• 
um caso desta natureza: Sou- ç,as aos esforços de Sua San
be-se que o "gauleiter" de tidade ia do arcebispo de Salz

de o começo. Vê-d-e~ 
elle está d-e pé, ·pose 

Salzburg, M. Rainer affirmou burg. 
ter recebido do arcebispo do Dia a dia, o clero sorrre por to em evidencia, pro
mesmo lugar o edificio d-e parte da Allemanha nacional- ximo do sanctuarlo, 
Dom:h-errnoof, pertencente aos socialista, expropriações desta ,a ora interiormen
Franciscanos, allegando que a 

I 
natur-eza, impossibilitado de to- te,., Porque não re· 

mesma fizer,a part'8, outróra, do mar uma attituue necessaria 
patrimonio do Estado. 1 ao caso. cita alguma oração, 

Dee_inio domingo depois de PeAte~osies 
São Lucas, XVIII, 9-14 

==;;:;..;==.;...;:;.;:;,;.;======:;;..---=="======== 1 algum psalmo, al-

M .. t . d\ e C I ª t R . gum cant!co SQ,gra-. O S. e I r O , r I S O e I do, como os outros 

Naq·uene tempo·, a alguns que confiavam eni 
-sl como justos e despresávam aos· demais, dis.se 
Jesus esta par-abola: Do.is liomens subiram ao 
Templo para orar: um erá pharlseu e Óutro PÚ• 
blicano. O phariseu, de pé, orava as.sim, inte
riormerrte: - Graças vos ·db-u, meu Deus,· porque 
não so·u como os outros homens, q.ue são uns 
ladrões, injustos, adulteres, nem mesmo. como es
te publicano. Pois, jejuo duas v.ezes na semana, 
e page o dizimo de tudo o que possuo. - O 
publicano, pelo contrario, conservando-se á dis
tancia, r:1em mesmo ousava levantar os olhos para 
o cêu; mas, batia no peito, dlzend~: - Meu Deus, 
tende compaixão de mim que sou peccador. -
Eu vos digo que este vo/l:ou para casa mais jus
tificado, e o outro nã% porque _todo aquelle que 
se exalta será humiU.ado, e o que se humilha 

:i,ue? N!to é a-ss1m 
:.ru,e dizem tantos:) 

Não furtei, não ma~ 
tei, não roubei. Dou 

esmola aos pobres, 
faço o bem que pos• 
so, não quero mal a 
ninguem! - Portan
to, deviam ,el!es con• 

cluir, sou um santol1 

Mas a consciencia. 
protesta contra essa 

hypoorisia, -e no -dia 
:elo juizo hão ele el
l·às ver - o Dem 

que fizeram e o mal 

q u e n ã o pratica" 

raml ..• 

·o l\fpsteiro "Ohristo-flei ", 
à.as relí~i<>sas Dominicanas, -eµi 
vma Fôrtnos.a, apezar -das d,i:f

. ficuldad-es que tem encoiitradb, 
continua a batalhar valoros,a
ment-e, recebendo em seu seio 
.aquellas que, ohamadas pela 

l 
I 

t 

vocaçã.o, buscam a grande fe- sôas caridosas, as auxiliem com 
licidade em· servir a Dilus. donativos que permittam o ac,a-

Tendo inicitido a con'.i!trucçã::i bamento -de til:o elevada obra. 
da capella, rÚ; reUgiosa)! Domi- Para tanto, publico.mos o -en
nicanas, -pedem por nosso in- dereço do Mosteiro Christo-Rei: 
termedio, q11e o povo de Sã:o Rua Cajuru', 931 • Vilhl. For
Paulo ,e, em especial as p·es- imosa - São Paulo, 

MAIS OE 74 ASSOCIA
ÇõES CATHOLICAS 

DISSOLVIDAS PELO 
NAZISMO 

--- ----- ·--::-:===---========= 
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Stores 

judeus? Esse ho
m ,em altivo, cuja 

falsa pi-edad-e se d-e
nuncia desde logo,. 

lembra-nos c e r tas 
possôas na igreja, 

em <lias de solemni-
será exaltado. ' · 

* * "' 
dado. De pé, immoveis, ,em attitudc correc1.a ···- "Collocádo no ultinlo lagar, em attitud-e hu· 

e respeitosa aos olhos do mundo, não tomam mild-e e penitente, o publicano não vê o que 

parle n,a oração commum <10s fieis. - Todas 
c:;sas praticas, dizem, silo 1nu·,t os ignorantes, 
velhas e ))-;;atas, e não para os homens iilus

trados o despidos <le superstições!''·· 

se pa-ssa no 'remp)o, não conhece o pharis-zu 
qu-e- a,1ü -está,- ao seu lado, --cheio d-e orgulho 

:·e · ·dê sÍlppõsfas VÜ'tudes. .:Só- pemia --em Deus 
afim· dé'"h1càn,::ar mis-ericordia. para os sous 

* * ,. ' 
'' Singular o extranha é tambem sua ora-

'-p·ecê'a,'d-os:» '·=' T.:i.1 a -;:i.ttitude que convem a 
todo ,o homem;; pois a creatura de si só tem 
ó peécado :'· ilitth o mais deve á. graça de Deus. 
E por melho1:,,qu-e pratique o bem Iia de re-ção! Esse homem nad,a tem que pedir a 

· Deus, não Pl"Bcisa ·de nada! Basta-lhe con-
tar o bem que faz e o mal que não faz. Nada 

toem <le qu-e se accusar!... Lança QIJ olhos 
cm torno ele si, com a sat·isfacção de quem 
tivesse a conscienéi,a alvissima ,como a neve, 
e encontra um publicano, um •peccador, um 

miseravel digM de todo o <lai;preso ! Pois 

- conhecer que não fez tudo o que <levia, que é 
um ,servo inutil, poi-s sempr-e lhe se1'ia possivel 

uma correspond-zncia melhor á graça de Deus. 
A oração com -estes sentimentos é agrada

vel a Deus, pêOl-etra o céu e justific:i; "a ora· 
çfw do -orgulhoso é uma blasp-hemia (D. Duar

te, Concorclancia)." 

Oriontaç~o moral d.:Os espectaculos 
DEU:E' desgostos., 'l'.~r;mina a· cont.ento, 

(do P1•ogramma. serrador -1 c_om a ,rec(>'nciliaçã.</ do casll,l. 
com Da-nielle Da.rrleux e Al- O aseun~O do enredo é materla 
bert Prejean) que :,ó ,pode sez- cobitada. por 

a,p.ult:ós: dahi -ser o· fiTme des~ 
Este antigo ,filme, apresenta ·aconselhado aos menores. Cota-

um enredo .muitas vezes sem 
sequencia, ·baseado quasi todo 
nas aventuras amorosas d-e um 
ra,paz, cujo physico ma-is lem
bra um gymnasiano do que um 
conquistador ... A conducta. -re· 
-provavel dos ·principaes perso-

ção - Aceltavel par,~ adultos. 

O GRANDE JIOJIEM VOTA 

(da R. K. O., com John 
Barrymorc) 

nagens, e innumoras ·scenas in- Mostra-nos este filme a triste 
convenientes que chegam a at- decadencia ele um professor, 
tingir o ridiculo, contribuem pa· motlv>ada pelo desanimo que lhe 
ra que classifiquemos este fil· causou a morte de sua esp_osa... 
me entre os que não devem ser Com o inc~ntivo de seus .fl,Jllos 
assistidos por qualquer -publico. J -e uma inesperada opportun/da
Cotação - Mau. de que lhe offerece a. :politlca 

de partidos, nas vesperas d-as 
)IQITES DE S. PETERSBURGO eleições, consgue rehabllitar-~e. 

(da Astra FHms - com ~:oce::0 :m:n't~:Vªp!~;ãºe d;il:~: 
Yiotor I•'rancen ° Gaby sendo .porém reprovavel o mau 
l\Iorlay~ exemplo dado pelo ,pae com· o 

seu inveterado alcoolismo. Ha 
1;tlguma precocidade ,por 'Parte 
dos garotos e m·esmo repetidas 
"valentia,s" improprias de sua 
idade. Pelo que, não aconselha.
mos o_ filme ás crianças. 

Cotação - Accitavel, menos 
para as cria.nças. 

considera.do <lOffiO um ;passa.
tem-tio 1noff.ensivo, ,pois não con• 
tem gra:n<les inconv,enientes, 
Cotação - AceltaveJ. : 

C_~A1H,IE CHAN Ell:( 
llONOLULU' 

da 20th. Centur;y - com. 
Sidney Tolé'r) 

De ,genero ,policial, como os 
demais dessa cJ.asse, "Charlie 
Ghan -em Honolulú", apresenta 
os mesmos inconvenientes: as
sassinatos, .roubos, mistérios -e 
acenas de certa emotividade/ 
Não conv.ém, .poi-s, a menores. 

Cotação Aceitavel para 
adultos. 

FILMES QUE SERÃO APRE
' CIADOS XA PROXI·JL\ 

SEMANA 

PYGMALIÃO - Aceltavel pn.
ra. adultos, ,pela "Central Catho
lique". 

GIBRALTAR - Restricto, pe
la "A União", do Rio de Janeiro 

CAl'ITAO FURIA - Aceita
vel pela "Legião <la Decencia". 

A PEQUENA AVENTUREI
RA - Aceita.vel, pela "Legião 
da Decertcia". 

Baseado em um romance de 
Leon Tolstoi, esta pel-licula nos 
leva aos dias de esplendor da 
Russia. Imperial. Um supposto 
caso de infidelidade conjugal é 
o •assumpto dominante do enre
do._ Apesar do final ser repal'a
dor, a actuação das princi-pa.es 
figuras e -certas opiniões por 
ellas defendidas, são factores 
que nos impõem •a classificação 
des'te filme entre os que -podem 1 
ser vistos apenas por -pesso.:1s 
de criterio formado, Cotação -
Uestl'icto, 

NANCY, A ;DETECTIVE O CÃO DE BASKERVILLES 
- Aoeitavel -para adultos, pela 

(da l\'arner, com Bonita "Central Catho!ique". 
Granvlllc) 1 MISS ARRANJA-TUDO 

1 Aceit·avel pelo "El Pueblo". 

'.l'RES YALSAS 

(<lit AIIlança, com Yvonne 
Printem11s e l'icrre I<'res
nay) 

Em :phases dlstinctas, apre-
senta-nos este filme tres ro-·' 
m-ances, de que são principa.es 
personagens membros d~ 2 fa· 
milias. Moralmente ha a censu
rar a a.'ttitude por vezes duvido
sa de alguns ,personagens. Por 
esse incon\'eniente, não convém 
o filme a -cria.nças e adolescen
tes. Cotação - Aceitavel para 
adulto~ 

QUE MARIDO! 
QT:'E :IIULHER! 

(da :IIG:11, - com Robert 1 
Montgomery e Virginia 
llruce) · 

Focalizando o casamento, 1 
constitue uma satyra., ao facto 
muito commum hoje em dia, da 1 
mulher abandonar o lar para 1 
dedicar-se á vida de negocios. 1 

Ha 1·usgas, intromissão de ter
ceiros e o mal indicado romedio 
do divorcio que, longe de rn
solver a situação, só acarreta. 

Comedia poliéia-J, 1,i·ocurando I BELLEZA A GRANEL 
mostrar a arguci11r de uma jo-1Aceitavcl para adulto.s, pela 
vem como dctccüvc. Pode -se1· "Legião da Decencia". · 

AO DRAGÃO DE- IN.'DIANOPOLIS! 
Sob a gerencia de ERNESTO CINQUETTI I 

V. S. deseja s_ef bem servido? Procure conhecer a nossa , 
casa, onde V. S .. _. encontrará artigos domesticos, artigos para l 
presentes, me.terJaes ·para construc_ções e a.i-tigos para .pin-

tores. O mais barateiro do bairro. , 
Av. Cons. Ro<_lrlg_ues Alves, 376-B I:N:ÓIANOPOLIS j 

Indicador Commerclal 
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Reformas de Codigos . l ·· 
Em e,,trev!.sta. a um jornal do ~ • • 

Rio de Janeiro, o sr. Francisco . 
campos confirmou ter entregue 
ao presidente da. Republica. 0 
projecto do codigo do Processo 
Civil e commerclaa, accrescen-
tando que ainda. este anno serão Secretaria do ltamaraty 
decretados, para entrar em vigor 
em 1940, os Codigos Penal, de 
Processo Penal e o do P,rocesso Deixou o cargo de secretario 
Civil e commerçial. geral d.o Itamaraty o embaixador 
· Na opinião de s. Excia, "o Qyro de Freitas Valle, que em
Brasil terá nelles tres telttos mq,;. bairca1·á no dia 12, a bordo do 
gníficos, expressivos de sua CUÍ• -c~p Arcona", para Berlim, 
fora e dignos de seu grau de onde irá assumir a chefia da 

·>progresso. Digamos, muito me1ho.. embe.1xada brasileira. 
rcs, pelo menos, do que tudo Assumiu ~ exeyc_icio do cargo 
quanto se fez até agora entre nós. o embaixadox José Roberto de 
Nelles toram respeitados, como Mac~do Soares. t 
era necessario, os princípios da 
constituição e da nova ordem 
politlca do Brasil, que são os 
princípios do moderno direito". 

Oisse tambem o ministi;o da 
Justiça ter tomado providencias 
para. a revisão dos Codlgoii Com• 
,merc!al e Civil. 

Este, segundo disse, constituiu 
na sua época uma grande e bôa 
r.ei, mas contem vicias de syste• 
ma e de detalhe que é preciso 
corrigir, 

o ministro da. Justiça referiu
se ainda a, reforma do Ministerio 
Publico, que ê necessarla, de 
accordo com os prlncipios da no
va constituição, e ar:i outras 
cbras de seu Ministe~·io. 

Escola de Educaçáo 

Physica. 

:i:naugurou-se no dJa 1 a Escola 
Nacional de Educação Physica e 

· . Desportos, no campo do Flumi
nense F. c., com a ]?resença do 
presidente da Repubi!ca, minis:; 
tros da Guet'l'a e da Educaçâo, 
inspector do Ensino do Exercito, 
chefe interino do Estado Marior 

" do Exercito e outras autorida. 
des. 

Dls.cursaram o ministro da 
Educação, o inspector do Ensino 
do Exercito, gep.eral Pedro cii
valcanÚ, e o representante da 
Escolà. Um grupo de alumnos de 
escolas secundarias da Prefeitu
ra entoou cantos orpheonicos du
rante a cerimonia. 

Nova Reforma dó Ensino 

o ministro da Educação, sr. 
Gustavo Capanema, declarou que 
o seu Ministerio está elaborando 
um vasto plano de reforma geral 
do ensino pdmario, secunda.rio e 
superior, estando elle ainda em 
estudo. Entretanto, o ante-pro
jecto deverá ser, dentro em bre
ve, apresentado ao presidente da 
Repul:>1ica. O ministro da Educa
ção éstuda agora, segundo decla
rou, reformas complementares 

, · que deverão entrar em vigor em 
1940, depois de approvadas pelo 
p!·esidente da Republica. 

Novos jornaes no Rio 

commemorou-se, officia:Jmente, 
dia '.1.0 deste mez o dia do seno, 
instituiQ.o ta~beni em varias ou
tros paizes d11, America. 

A data foi instltuida em vir
tude de wr sido a 1.º de agosto 
que entrou em circulação na 
America do Sul o primeiro seno 
postàl 'para franquia de corres
pondenci!a. Esse sello foi o famoso "olho' de boi", seno clas
sicq. nas collecções. 

Congresso das Caixas 

Eeonomicas 

Iniciou-se, no dia 28, o V Con
gre~so das Caixas Economicas 
Aut<inomas, no lilo de Janeiro, 
}?residindo os trabalhos o sr. So
la.no Carneiro da Cunha, presi
dente do Conselho Superior das 
Caixas Economicas, sendo nesse 
dia approvado o regimento dos 
trabalhos, que se realizam diaria
mente. · 

O Cong1·esso, que terminará dia 
12, tem estudado e approvado 
numeros:is theses sobre assump_ 
tos de seu interesse, 

Viajantes· 

Noticia-se que o presidente da 
Republica, sr. Getulio Vargas, 
deverá ainda este mez vlsitar os 
Estados de Matto Grosso e Goyaz. 
A viagem deverá ser realizada 
por via aerea, sendo S. Excia. 
acompanhado de reduzida comi
tiva, 

• Chegou a esta capital dia 2 
o sr. Francisco Campos, ministro 
da Justiça. S. Excia. deverá per
manecer neste Estado cerca de 

15 dias, nesta Capital e em uma 
fazenda de Campinas, onde irá 
repousar. 

• O interventor federal em 
Minas Geraes, sr. Benedicto Val
ladares, que se encontrava no Rio 
de Janeiro, regressou no fim da 
semana passada para Bello Ho
rizonte, viajando por via aerea. 

• Pa-ssou por esta Capital, 
em transito para Assumpção, on
de vae assumir o cargo áe vice
presidente do Paraguay, para que 
foi eleito, o. dr. Luiz · A. Riart, 
ministro p!enipotenciario junto 
ao· nosso governo. 

S. Excia. seguiu para sua pa
tria po1, via ferrea. 

Noticias Militares 

BRASIL 
~ Reg1·essou da Ilha Grande, 

onde esteve om · manobras, para 
a Guanabara, a esquadra capita
neada pelo encouraçado "São 
Paulo". 

• Tomou posse do comman
do da P· Região Militar, com 
séde em ~cife, o general Fit'mo 
Freire, tendo por occaslão da so
!ennidade discursado, pondo em 
destaque o papel do Exercito nos 
altos destinos da nação, 

• Seguiu para o Rio de Ja
neiro o general Mauricio Cardo
so1. commandante da 2."' Região 
Militar, que. naquella Capital es
teve em conferencia com o mi
nistro da Guerra. 

Notas econonHcas 

A taxa addlcional de 2 % sobre 
o café em grão, em vigor desde 
1 .0 de Agosto, é de $400 por sac
ca, tendo por base o preço de 
13$240 por 10 kilos. 

Noticias 
do Brasil 

1 ESTRADA - Foi concedida 
autorização ao eng.0 João 

Vieira Ferro ou empreza que or
ganizar, para construcção de 
uma estrada d~ ferro de Juque
riquere, porto de São sebastião, 
neste Estado, até porto navega
ve'l do 1·10 São Francisco, proxi
mo a Guayacu', no Estado de 
Minas Geraes. A concessão é por 
90 annos. 

2 MISSÃO - A convite do go-
ve1·no do Paraguay, o gene

ral Francisco José Pinto irá as
sistir a posse do general Fellx 
Estigarrlbia, presidente eleito da
quelle paiz. o . chefe interino do 
Estado-Malo1· do Exercito chefi~.
rá uma missão militar que repre
sentará o palz naquella solenni
dade. 

3 APOSENTADORIA - Notl-
cia..se que o embaixador 

Regis de oitvelra será aposenta
do em outubro proxlmo, quando 
attlngirá o limite de idade para 
o serviço diplomatico, visto o go
verno estar resolvido a applicar 
rigorosamente a lei, apesar dos 
re'ievantes serviços que vem pres
tando á nação aquelle embaixa
dor. 

e Os salarlos em Matto Gros
so, segundo o Serviço de Estatís
tica, cujos dados foram enca~i
nbados á Commissão do Salario 
Minimo, variam na Capital, a 
secco, de 100$ a 200$000, e com 
bonificação, de 50$ a 150$000, 
em maior grupo, , 4 RADIO - Foram registrados 

100. 000 apparelbos de radio 
até o fim do prazo legal, a l .0 

• Chegou á Finlandia, a· bor- do corrente. Os aiJparelhos não 
do do "Aurora", a primeira re- registrados serão intimados a fa
messa de laranjas brasileiras, zel-o dentro de 8 dias, sob pena 
~xportad'll.s d'irectamente para de apprehensão. 
a:qiJ.elle P'(\iz O càrregamento 1 
foi de 6.630 caixas. 5 IIOMENAGEM ~ O' sr. in-

1 terventor federal offereceu 
• Noticias da Ingfaterra in- i um almoço aos jul~s de direito 

formam que as ultimas remessas I da Capital, no Palacio dos Cam
de laranjas brasileiras chegadas t pos Elyseos. 
áquel!e paiz estavam em condi- Agradeceu a saudação do sr. 
ções bem melhores que as ante- Adhemar de Barros o dr. Marcon
riores, pelo que os preços alcan-

1 

eles Chaves. 
çados foram bem melhores, tam- · 
bem devido á crise,da exportação j 6 AEllEA - A Panair resoL 
hespanhola. veu duplicar o mtmero de 
· ~ '. ...... ._ ........ _ .. . 1 via. gens da linha Bello Horizonte-

PRECISANDO 1 
DEPURAR 1 

O SANGUE 
TOME SÔ 

1 

ELIXIR t 
DE 1 

NOGUEIR~ 

DO 

Poços de Caldas-Sã<> Pa:110. cor--
retido os aviões duas ve7..cs por 

1 

semana nos dois sentidos, zem 
prejnizo da linha elirecta entre 
aquella estação e .a Capital dn 

1 
Republica. 

1 
1 7 MENORES - 'Foi !nagura-
1 do na Cidade dos Menores, 

1 
no Educandario D, Duarte, o pa
vilhão "Renato e Fabio Silva 

1 Prado", que tomou o nome ele 
seus doadores. 

Despachando um processo em 
que os directores do "Dia.rio dos 
Estados" solicitam autorização pa_ 
ra editar o referido jornal na Ca
pital da Republica, o ministro da 
Justiça. decidiu que elle não po
dia ser autorizado, porquanto o 
numero de diarios já editados na 
Capital não aconselha a conces
são dessa ordem, decidindo tam 
:>em que outros requerimento; 
ldentlcos, já em andamento, e os 
~ue forem futuramente apresen
tados, sejam archivados. 

',:.-·========== 
PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 

SÃO PAULO 

O general Gaspar Dutra, mi
nistro da Guei·ra, offereceu um "' 
almoço ao general Chadebec de 

----------------------, Lavallade, chefe da Missão Mili- · 
FRACOS e tar Franceza, em· regosijo por sua :::_.::e.=:::..:_ 

~NEMICOS promoção ao posto de general de 

E X E RI OR TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO, 
d.e ,.João· da Silva 

Silveira 

divisão. O homenageado foi sau
dado pelo general Francisco José 
Pinto, chefe interino do Estado-
Maior do Exercito, tendo aquelie · O Extremo Oriente modificará a sua po1itica no 
respondido. Ao almoço compare- ---------- 1 Oriente, mas ainda, continuará 
ceram todos os generaes actual a apoiar a moeda chmeza. bem 
mente no Rio de Janeiro alta; Nada registrou-se, durante essa como, se as agitações anti-britan-

GRANDE:·yoMICO , autoridades civis e militai:es. 1 semana finda, de llOSi!ivamente nicas continuarem e não cessa-

.1:.§§§§§§~§~~~~~~~§~~~~§§~~§~:~~~~~i~~~~~i§~~~iiii~~ii~~~-=.=-.:.-=- pratico, para a consecuçao elo ac- remos golpes desferidos contra os • cordo anglo-nipponico, apesar da interesses e os direitos britannL 
Simon's School of Languages I realização de uma reunião, na cos na China do Norte, o gover-

segunda-feira p. p., na qual foi no ele S. Majestade ser, obrigado 
ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON'' somente abordada a questão de a considerar a situação grave" ... 
, FISCALIZADA PELA DIRECTORIA 'GERAL DO . ..ENSINO Tientsin. A unica parte das declarações 

· ,, Outrosim; não cessaram de ser do sr. Chamberlain, que não sa-
Cursos Diurnos e Noturnos para ambos ós sexos. movimentados os debates na ca- tisfez a opinião ingleza, na sua 

·1ng1Iês, Francês, Alemão; ItaJ;&'llno, Espa11hol, etc. mara âos Communs, a proposito totalidad'.?, foi à de .que "a Grú-
C:,S. ei.u'sos sã~ organizados em pequenas turmas homogêneas. de se a Inglaterra poderá o:i não Bretanha não deve applicar, por 
Ensino· essencla~ente pratico, adequado com a capacidade e dar auxilio aos chlnezes, princi- c.,ra, a p0Hti1?a adoptada p<J• .:~ Es-

,., i:onhecimen1;o de cada alurio. paimente, a sua fin~nça, em face tados Unidos apesar do objectivo 

l 
TURM:AS MIXTAS ...:.. TURM,AS SO' PARA MOÇAS do accorcJo preliminar assinado. de ambos ser o mesmo, mi;,s po-

/., · Matricula. sempre àber.ta. Mcnsa1idadc modica Cau:;aram boa impressão na ln- 1·ém, nft0 deve tomar n<"c,1s5B.ria·-
:Pode•se começar em qualquer dia glaterra as recentes elcclaraçõcs l inente as mesmas decisÕ<:s." 

a:trA P.ABÂl~J li.\2 - autl$o 7G-A -:- ~AO PAULO do sr. Chamberlain, que dizem Não cessaram, tambem, cturan-
. .,·....,_...;..._~=-.... ------......... ---~----..J "q,ue não nó a Qrâ•l3retanha. não to a. aemana, aa confl1ctos belll-

São Pauto, 6 de 'Agosto de 1939 , 

WWSM9t 

co5 entre os chlnezcs e os japo
nezes, tendo esses ultimos bom
t,r,rdeado aetivamente, com a s,ua 
aviação, a cidade de Chun&ki<1g, 
e feito grande movimentos de 
tropas para o s•:doeste da provín
cia de Han"n, 1'.cm o fim Je co
brir a ret,iracia 'e as suas trop. ~ 
cln Chino Central. 

A situação h'espanhola 

As ultimas noticias divuigadas, 
a respeito da actual situação na 
:Hespanlla, já são oe,n mais po_ 
sitivas, r1clo menos, :liminuit·am 
bem os "desmentidos" da sema
na anterior. 

Apesar disso, não cessaram as 
notioias de caracter problematico, 
taes como, a da possibilidade de 
ainda o -general Franco diminuir 
a força po!ltica do actual m:Ínls., 
tro do Interior, sr. serrano Suner, 
enviando-o para o exterior, cm 
funcção diplomatlca, bem como, 
do general Jordana, ministro do 
Exterior • 

As ultimas noticias continua
ram a desmentir a nomeação <lo 
general Queipo de Llano Pl:l.l'a a 
embaixada argentina; e a ~011-
flrmar a sua designação• para 0, 

chefia áa missão militar hespa,
nhola., que deverá ir brev;,r.1ente, 
á éonvite, para uma visita á 
Italia. 

Evidencia-se claratnet!t~ é\Ue a 
situação não é em nada boa, 
poi~. até agora, não foi desmen
tida a noticiá que ncs co.ntou 
e\> suffocamento da relJellhío da 
gnarnirão de :Bilbau, e dás de
mais que nos informan,, que to
dos os jornaes do paiz clamam 
por uma solução "satisfatori.i" 
de Gibraltar, bem como, das suas 
construcçõ.es de fortificações nos 
J?yrincus, que já estão dando o 
que pensar á França. 

A Triplice Allian~a 

\ Cr:'f'.l'ndo as ultimá:s noticias rll
vulgar\~s. o qÜe · tem difficultado, 
e com isso to1,rl:Ú:lo morosa a con
c1u5fW do 'pãdto ê10. triplice al11:i.n
ça, é a definiçf.o da "aggressão 
indiri;l<::t a", pois todos os lados 
q:1erem lhe dar ::. definição mais 
satisfactoria passivei, parc1 os 
seus interesses particulares, mor. 
mr,nte a Russia. E' isso qt1e fez 
sentir o sr. Chamber!aln, 1:as 
suas elec!arações de segunda-fe:
ra p. p. na Camara elos Com .. 
mnns. 

Um communicado sovietico di
vulgado ha po1.1cos dias, disse que 
a "definição britannica para a 
" aggressão indirecta" deixa uma 
evasiva para os aggressores" ... 

O facto mais importante r11g.is
traelo a respeito desse pacto, clu
rante essa semana, foram as con
'>iderações te,cidas sobre a futura 
actuação, no Kremelim, da mis
são militar anglo-franceza; que 
deverá seguir brevemente. 

Com essa deliberação dos go

material bellioo, · · pri.sões, tiro• 
teios, perseguições, etc .. . , 

Consta que com essas occorren, 
elas, a primeira parte do plane 
na:aista para a reincorpoi·ação dE 
Dantzig ao "Reich" já está aca
bada, e que agora os allemães 
tentarão dirigir a economia da. 
Cidade Livre. 

A remoção 'Cios inspectores al
fandega.rios polonezes da frontei
ra de Dantzig com a Prussia 
Orlentij,1, permittindo a livre en• 
trada de mercadorias allemãs em 
Dantzig, é, ao que se acredita, 
o pri,meil;o objectivo das autori
dades nazistas. Aliás, a impren
sa da Ctdacie Livre, dominada 
pelos nazistas, publica constan
temente exigencias nesse senti
ão. { 

Noticias divulg11,das pelos cir
culas :polonezes ,disseram que até 
o dla 5 p. p., a Cidade :Uvre de• 
via ter pelo menos 10.000 habi• 
tantes devidamente armados, · 

·7··. 1N otícias 
do Mundo 

1. AVIADORES -- Chegaram 
, a Pariz os aviadores tche

ques, procedentes de seu refugio 
na Pqlonla, ~ue. haviam pedido 
ingresso no exe1·éito francez, Es
ses aviadores, que são em nume
ro de: 742, são na maior parte 
jovens· de menos de trinta arinof 
e officiaes e sub-officiaes do exer
cito toheque. 

2. TbRl>EDEIRO DO BRASIL 
- Realizou-se no diá 1 p.p. 

·a cerimonia do lançamento; em 
southampton, do "Jurema", no
vo torpêdeiro da mar!Ílha de 
guei-ra do Brasil, de 3.375 t.one
Iadàs. Estlvéram presentes á ce
rimonia o sr. Reis de Oliveira, 
nosso embaixador em Londres, o 
commandante Nelvas, chefe da 
nossa missão naval, a senhora 
Heitor Galliez, que fez o baptis. 
mo em noine da senhora Wal
demar Falcão, que éra a madri
nha, e grande "11mero de out1·as 
personalidades, 

,3 MANOBRAS - A Italia 
• apçs ter terminado com exi

to 110 dia 30 p. p,, às suas ma
nobras .navaes no Mediterraneo 
Centra!,' que considerou de "im• 
portancia vital", iniciou, no dia 
2 p. p,, as manobras do seu exer
cito e da sua. força aerea. no 
v'ane do rio. Pó. 

Tomam . parte nessas manobras 
cerca de 150 mil homens, que 
têm como. ohjectivo repelir uma 
"batalha" com o inimigo, que se 
suppõc vir da direcção da fron 
teira franceza, .. 

4. NA ALLLEMANHA - Fa-
zendo juz a intima ligação 

éstàbeleclda pelo "eixo", a Alie
manha Iniciou, concomitantemen
te com as manobras italianas, o 
que clla propria chama "a maior 
manobra/ aUemã destes ultimos 
annos", Uma parte, dessa.s suas 
manobras, a das tropas motori
zadas, reallza-se em toda a ré 
gião que se estende pela frontei. 
ra com a Polonia ... 

5 ANNIVER,SARIO Com-
morahdo, no dia 2 p, p., o· 

30.0 anniveniario da aviação nor
te-americana, realizou-se enor
mes solennidades em todo o paiz, 
sendo que, o inicio das mesmas 
dependeu de um signal dado peK 
sr. Roosevelt, ao melo-dia. 

vcmo.s britanni.cos e france7.es em 6 RECORDE -- Q Departa, 
enviar esta missão, grande par- mento de Guerra". dos Esta
te da Gamara dos Communs fi- dos. Unidos annunciou q:1e uma 
cou satisfeitíssima, pois eram al- "fortaleza voadora" bateu O re
vo de criticas por parte dos depu_ 
tados, por não terem ainda envia
do uma autorielaclc á altura ela 
importancia do pacto, o que con-
sideravam como um dos impeci
lios para o seu final breve, 

Dantzig 

Continuaram, durante essa 
semana passr,cla, ,.r.s mesnrns oc
correncias de que vem sendo 
theatro ha varios mezes n CiUz.de 
Livre: entrada clanC:.estina de 

corde de altura com uma carga 
de 15 toneladas e meia. O appa
relho elevou-se á altura de 2.500 
metros, batendo assim o recorde 
russo, de 2.000 metros com car
~a de 13 toneladas. . 

] CONI<'E&ENCIA O sr. 
Daladier recebeu, no dia 1 

p, p,, o general Doumieux, chefe 
da missão militar franceza, que 
tomará parte nas discussões an
glo.franco-sovietivas de Moscou. 
Por essa occasião, conferencia
ram a proposito da ordem techni
ca, relativa ás questões que serão 
discutidas no paiz dos soviets. 
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Federação 
A vocação 

Dominada a revolta irlandeza Do contrario ambos serão exc- Tinha plenos poderes: não irlo, sa e do sacerdocio a quem já 
tle Wexford, foi presidir ao· tri- cutados. sacrificar o filho de quem lhe ·havia sido condemnado à morte. 
bunal miuta-r Sir Henry Vtlllers. - Esc0lham por mim, mur- havia salvo o proprio f!lho ! (i) 

.:xrande multidão assistia aos jul- murou a mãe· ehtre soluços de • '' * Filha de Maria, pe.'la tua ge-
gamentos. compareceram, carre- affl.icção. Eu não posso. . . , Quem era Anna Fitzgerald? nero.sidade µ,ode~·µ:s, t:;i.mbem, 
gados de ferros, dois jovens que - Não temos tempo a perder, 1 Filha de um official fr.ancez. abrir ai; porJ;ai' ·cto sacer<ió~'ió a 
se diziam irmãos, mas de typos exclamou o juiz. OU a escolha ou I Casaraase com um official in- muitos jo'v~µ~. :E?-Ma tnpto, eleva ) 
inteiramente diversos: um baixo, a morte de ambos. I ~lrz. Esse off!cial, tendo recebido a Deus frelju~.~tês Ol'ai!õés e dei·-
robusto e de olhos escuros; outro A pobre mão, recalcando no I uma grande herança, fôra obri- rama O ben&tj~o de tua es;mQ!a ·> 
.franzino, de olhos azues. . peite o mais forte de t.Gdos os 1· gado pela familia a divorciar-se em pró! da obra das vocações. 

As accusaçõe.s, naquellas cir- sentimentos,, o amor matemo, e de Anná. 1,am receber como es- --~· Paulo, 1 Ue Agosto. 4~:;:)~39_ 

.. lAM~ .OfªfiAIICi ... R. .~~.~~,•.•J'_ • .,.. '«F'· . . 

'MODELO 5 R 313 

Ondas lo~,.i,s : de_ 545 _a i. 740 K.C. 
(5S~ ~ 172 m~tros) 

f':orrente a'ltei'nada - 'il ó /220 volt~ 
cumstancias, éram sufficientes com acento de infinita doçura, posa um-a joven1 de t-ondição n1ais ,__..... . . . __ . ...; . ._.., ..... 

assim falou: elevada. S ·,·. 
feªtªh::;:: ::!~::~:d~inllfr;:~; - Miguel, meu filho, vida de A pobre Anna voltára para a emana Eucharistica 

supe1'.ll;ete1·11dí.110 de o vi\,lvulas ~-TAGLASS. -i· Fiel re11roauçao ~e; 
-~~ P.~:r a1to-ra1ante eiétrofünâmic~ de s ". Grand~· 'ii:i~lince i 

minha vida, perdôa. . . perdôa Irlanda, vivendo em companhia 
Magestade, 0 rei da Inglaterra. tua mãe. Vou· deixarte- ... mor- de uma tia. Os desgostos e a "SANTUARIO DO CORAÇÃO 

sé1e1~vl<taue em ondas Ii>'11·g·as. Sintt>hização auiou1atica trans
cont1iterita1 pal'a 4 estações. Bel_íssimo mowl moderiio ele Ba!.eJJC! 

Comtudo, Sir Henry hesitava. ~ rer ... para poupar a vida a Ge- miseria 1he abreviaram os dias. DE MARIA" 
foi com voz tremula quef_e1~t' afl- raldo. Como .poderei permlthir Antes de lll{)l'l'er, entregára seu Promovida pela Adoração , 
;1al, deu a sentença de 111 iv~. que morra o filho de Anna Fitz- filho a Mary Byrne. Era agol'a 

I 
Nocturna B1.·asile_ira elo saritua-

de 31x20xl6 -cms. , · 

. ' aemoustrações sem compromisso pelo, ~eçam 
Suas palavras. foram, poxem, gerald? Ella confiou-me o filho, , o jovem Geraldo. Éssc official rio do Coração de Maria terâu' 

··Phone: t1 ~:~23 ~ ~ ~ abafadas pelo choro conv · ulso de na hora da morte, e eu promettl 

1

1 inglez era Sir Henry Vllliers, iuic1_·0 dia. s de Agoljto '~
8 

io 
uma mulher, Ma~. Byrne, a qual, 1 guardai-o de todo perigo como agora o juiz. horas, as solmnnid'atias' :Eiuc.ha-
um moment-0 depois, rompendo a 5e fosse meu. Tu vaes encontrai- • ,, • ristlca•. Neás ,. ,, 2 /( 'M E." 

· • . ajo'samente a no né D1 Ih " e <,ia, .. s O h 0 - ·. .. . il· R I e 0 multidao, se poz, cor " , , · ~ u. ze- e qU;e morres- . Mary Byrne levou os jovens J"ts h.aver·í, um · 1 - · · · ·. 
J · te para 1 0 1.,_ ·1 ' < , · ·, a proc ssao pele 

diante do uiz. , ' sa. var a_ erll "": Per-
1 

salvos para a Belgica, onde Ge- interior do s~i,tnario, co a 
Contemplando-a, com espanto, doa., meu filho.,. perdoa tua I rnldo entrou em. uma ·ordem re_ 0X!)OSÍ"âo-do ·sa'nti' . , ..• ~. ;\ 18 - l.º Ramos de Azevedo 

lh · · . mãe' . ., ss1mo e·tan-
perguntou- e. o _JUIZ. _, • • • • . _ . llgiosa o j~ soc~rdote, com o n0- tioos dos Adoradores. A fie, 

_ A .senhora e a mae dos xe- A multidao teve tMn murmu:r,!o 

1
, me de F're1 Ba~i:l.io, con.ve1-teu seu gnir, oceupar:\ a Ca~ dra Sa-

voltosos? . 1 de Pl'Gf-tmda çommoção. H<:mens pae no Catholietflmo, prepan11ndo- gr~a O Revmo. S·r. df!~e 
O 

D:r 

ram , , . , .. · -· ''"" e o e- . 
va... 0 · qttiha, que occoneu pouco tem- -~~-i-áa,rio cl-e Campinas qu-e exa-

_ sim, a mãe... E sou viu- do povo'. soldados, todoo cnora-, o, assim, para uma morte trnn- Em1_·üo Sal.i'm Di'~"'htor gl · S • 

"NÔsso PÃO" - Sabe que são criminosos? JUIZ estremeceu ante aquel- po depois. rt1i11ar~ diversos the;i' 
....... Pobres c!'!anças! ó senhor, ~~s:c:::Íhe~u:e;;~~:l' a sós com ob~ neto genei-oso de uma. mãe O eneerr-amento s::i:~me da 

si quizer, póde perdoar-lhes o · ,_ 1 u as portas da vida rcl!g!o- S-emana Euc1ial'lsticn, dar-se-á 

crime. Não sabiam o! que fa- =============::::t:======:c:===tt.:1==== na noite d-e H n;.H'a i5 do cor
zíam. Ouça a supplica de uma r-------------,------- · rente, com 1\-liss.n à m-eia noite 
pobre mãe... Deus o recompen- -------. e meia e comin'unhão g-eral ele 
sará. ,.d1911••••11111!!1ii!Mo... todos os fieis. 

Gi;ande espectativa da parte da 

A easa preferida pelas melhores· f1Unilfas de Sio Paulo 

PÃO - DOCES - BlSüOITOS - M:ÀSSAS --·tl-.:··-.· . . ........ · 

L~go do_ Aro~he, 51 - Fone~:: 4·3~28 m 4•3,7:3.1 4 
Praça l\lar~hal Deodoro N.~ U6 - F::one 5-4229 l 
~ ... , ................. 4 ~~·--· ,..,~ ~~~~ .. _,,,~':'.~ ,.,~ •. ·~. 

multidão. Sir Henry tinha um 1 

coração compassivo. 1 
- São revoltosos, boa senhora. 

1 
E' preciso castigar, severamente, , 
esse crime. 1 

- Perdoê-os: senhor, eu os co-, 

li F·~Ã ,~~~r-,,~--~ 
_... w~~l!.~"·JJ-~Ji~ 

'l 
lf'' .. l.d"'i~s 
\,,.)_:.~ C·cngregações· Ma_:r.ianas 

nheço ptofundamente; são bons. ! 
Que será de mim sem eUes? ! 

Ao lado do juiz, um officHt!l 1 

;cm:.eçou a impacientar-se: 
- Sir, é preciso dar uma li

ção a essa gente inquieta. ~ão 
poélem<:>s dar ouvido!. ás queixas 
~\e todas a~ mães que choram. 

SECÇÃ(J ESP:EQl,ALISADA EM 
PARA NOIVAS 

A viso - Annexamos á 
nossa secção de · 1ã uma 
aula de t r i-co t gratis. 

ARTIGOS 

1 
1 1 ; Trascrevetnos hoje, 1>2lo interes

: se que as noticias apresent::<m al~ 
: gumas linhas que Vêm insei'ta~ na 
] "Acies Ordinata ", 0rgão C:!o se
. cretariaclo das Congxewt$õé~ Mà-
rlanas de ~~ma. A ré'v!sta apre
senta detalhes do m{)Viméntci ma
riano em todo ; mundo. 

FORMAÇAO RELIGIOSA DOS 
. OONGREGADOS 

-~ /. 
" OBRA DE J1'POSTOLADO ... veres, VéStidos e êigarros" d!rt .. 

A c. M. dos universitarios de gindº"se em prinieÍ..f} 'Iµgái' 'ás fa,. 
Bolonha iniciou u1timame.nfe um milias dos companhefro:ii .pedincfo 
apostolMO reiimeate o~\1i$»al. ós all).~~{) i)ara é~t~ ~~M-~ffi fii,voi: 

Sir Hen-r,;y oonservou-se ein si- 1 
lanclo, durante algum tempo e, 
depois-, modifi~ou a sentença: 

- Minha senhora, em consi
deração pai:a com seu est~_do de 
viuvez, perdôo a um dos dois; o 
outro será condemnado. Escolha. · 

Completo sortimento d€ arti
gos para modista, costureira 
chapeleira e bordadeira -

· cong'f~g~tlos reui:iirQJn ós 30 chi- · dos pobre-s. '.Esta ô,. ~- fartçou detj:
~~z~ 'lu~ nlil, ctdàcfo d~ ~ooonha tro dQ col;I.E:~f.~º üm. apPtNlo: P.ii.fa 
éxéréein o off:l{Í:µi 4e v~~der ~ª4 a "callecia de pacotes;>, ~dfü-·sê 
vatas pelas l.i)lli;s. PreteriÚ{!in d'àl:- ª ciÍ,~ é:dil.eg~.J q4e tttimtils~i) três 
lh~ i~trueç~ . ca~c~eticà por objectos l)Íl,l'Íl. ·os tiol:!ttes, vor·:exerii
meio dúm interprete ou, o que lo: ~ paú9te d~ c~w.est~y~~,. '\l.m.:~ 
pare~ , :thiii$ pr6Iicuo, c<>íÍ.'Vitia.r cafeteira, ttin kSló ie ass-tfo:fr '6ti 

"stetla Matutina,, é O nome. d1Ú'a;nte as ferias tim sa,qerdi;ite ~~~ · sêi~~t,i,t~, N:9 ®.í:iP JJ'R~µ, 
do n __ ovo Instituto de. itistrucção chip:éZ da ;F:i:~g~ção da Fé. Se- s~qo . o~ eo .. ~~i.'tos'- e~eguü·à:~ 

- corno posso escolher entre 
<lS · dois? Não sabeis o que é ser 
mãe? 

- Jâ decidi. um está perdoa-
do e o outro deve morrer. 1 

A pobre mulher contorcia-se · 
em angustias. O official, ao lado 
do juiz, irritado; insistia: 

- Depressa senhora, escolha. 

• 
RUA DA·LIBERDADE, 100 

Phone 2 - 2593 São Pau I o 

guri9!? o Boletím dii, c. M., aqtiél- di$tribti~r ~n~ 9~ í)'Oi:n'~s i'i~<;Iil 
religiosa e formação es~il'itual que lés chinezes tomaram uma attitu-' menos de 1.65ij efübrulbQ.s de v.iJ 
surgiu no seio da C. !¼. de Go- de muito fayóravel ao ouvir a veres. Tinham é~peciàl çµjclàtj~ 
riz!o (Italia), para os jovens es- d«:>uttina 40 Eivangelho e por isso d~ familias ne.cess-l.tadas êle sJi.ilil 
tudantes da cidade. Ha ao lado ha es~rança de conseguir algu- c9Ileg!!S, Os cigari'os que ós &iií:. 

mas conversões. gr-e~àd~~ recol.hti~EÍm, ê!liltrlliui::.: 
A sala de jogos da c. M. lhes ram-~'os aos vél:hos da caga, dl!ís 

foi franqueada e ha congregado "Irmãzinhas dos pÓbws ". 'l'arn:-, 
gregação, que é a mãe do Insti- d-ispo_sto a aprender a lini;rna chi- bem no anno anterior quantiâ.ir 
tuto, constitue o centro principal. neza... eori$.ider!l,veis de esmdlas 'ioi:aili· 

um recreator-io oom salas amplas 
para estudo e jogos. Mas, a Con-

Condição essencial para ser ad_ . distribui.das pelq~ coÍi,grega46~ 
1 .PARA SOCCOR.RER os POBRES I por exé)nplo: 1.08~ vestidos, ui~ll 

tll!IIIIIIIIIJlllllllllllltlllllll!IHIIDtlffllllllllUlllttllllHIUIHIIIKIIIIUl'HIHl!IIIUfllllllillll(;IIIHIHIHIUHIIUlllllllllllllllllllK:IINII/IHtlUDllllllllllW~IÍlllnll;'lll.i/lllltllllllllí;,; : mittido é ~ dese}o sincero de se I embrulhos de viveres 300 boni'i:i! 
~ ~:; consagrar a Nossa Senhora numa Os ,:°ngregados . da "1!,.igh- parà 1:efeições. Aléri! disso; PQ! - D R . "" d cc MM . li School de s. Ignac10, na cidade occasiáo d-O Natal os jovenB dia-;; U ANTE A COMMEMORAÇAQ DQ -~ a~~ exi~e~ .. especia zadas que. de S. Francisco (Estados ll11lrios) 1 tribuiram diversos' object9s a 600 

:i O tD JI j iniciaràm uma. campanha de "vi- ' pre.sos do -~ª:f~re --~untcip,~~,. :: . . 

1 2 . jff r rio , i ., 
Fs DE SUA FUNDACA·Ú, A t1 

1 e-~ r-~ f"""·;~. ·p;1( ar a· 1· :i ~ i.: ,.·""\ ~-- . /:-,,'.J1' -~ . ·~ é/ .. :, ,r·· O ·=, 
,1· ~~~ ' ' .'-' :< ~,: \' .i. ,!· 
, ~ 

Está offerecendo seu rico sortimento de 1 . Calçados ~ ~ 
t Meias a preços ao alcance de todos ft · 
B i 

J! RUA VERGUEIRO Nos. 225 E 227 j 
··f:i (Bem na- esquina da Rua Paraiso) ~ 
::i! 11 r \) 

; A Rainlll ~as Calcados ~a Ci~íllle l \;, e~ 
.!., ... Jjtl, __ _, ... , .... _.,., •••• ,., .. ,, ......... ., .. ,..,,., .. ,.,._L _ ... __ ·---111111!115.l 



'Nota I:nrernffc1onat> 
1.±::!L.,,.(-... ,._.,_ .,_,~w•..., _,], f,. 

~~~!!!!!'!?e~==~=-···~,-,l.•~~·,.,.,:~1,s,r:n1rrr:r'.Pl .... 1~~~\_'1;.':!'™:+W-W::W.L .. C:f•ª·!.;.l•A-M'4;:_™vu•:~~'-!'4™JS,».~:c. .. _ ........ :>~':"~':'~~:.:.~~Q.i~~~-~XJC,,.MMfl9!w••:1:1~ 

Os hltirifos s-ií~Ô'êSSÕS -da 1}Õlitica illtemacioual vem tor• Anno XII .1 . São Paulo, 6 de Agosto de H)89 j . m:r~~-Rfü) 
nar muito mais perigosa a situação, para a 'PJtZ, no seu sen- • WWW -
::si::~~~~~=~~!s~~;1~~~~~~~:u:r~~ce~~nt!n~~;~e:~1 q~~l ~~~ O P R O F ~ K O T A ti O (_l!r 1~~ N A I{ A 
a Moscou fracassarem - o que é ben1 provaV'el - será certa 1 

:o!!~;~·alidrule, s~ não aliianga com o Reich; por parte dos e o N e E D.E· u MA E N T R E V I s TA A o L E G I o •N AR I o 
.Além disso na Fran~, onde o alarme é .maior, e os re

Ettltatlos da'S eleições serram aber~mente anti-totalitarias, o 
congresso tem ~e.u mandato prorogado, e na Inglaterra, onde 
o parlamento vê crescer a opposição, e os discursos esclare
cedores da situação ràflectem;se profundàriien:t.e na opinião pu
blica, as sessões :parlamentares são suspensas~, • 

Ao mesmo tempo - os éxtremos se tocajh -:-:-- na França 
l!e franc~es ooruienmados por propaganda tmti-iznpe1•ialista, 
com .a q,uàl cmnbarom o Poder de sua naµ'ia_ só)l:r~ ~ propria,s 
colonias.. E essa l)l'O.Paganda, d1ibiUtante do ;!Sodél:'io francez 
e favoravel portanto aos estados tota.lita).'ios, .pitrte de elemen: 
to.s da extrema esquerda. · · 

Assim crescem as probabilidades de succ~sso de um golpe: 
nazista, ás qua.es a attitude dos militares ni),);Ponicos é inteira-, 
mente favora;vel, com. sua manobra ameaçaµdo derrubar o go.-: 
·vemo para tlawr a allianç_a militar com o éixo. E com tantos' 
naipes na mão, Hit.1-er não perderá a opportunid.ade de um 
uovo Munic'h, a.o qual é cada vez mais ~erto que os gov·er
n®tes d-as democ1·acias obrigarão suas patrias. E será o ul-. 
timo, provave1mente, porque o "fuehrer" sentir-se-á su!ficien.~ 
romente forte, se coIIBegnir esmagar a Polonia e garantir a 
e.1Hm1ça ou pelo menos a neutralidade sovietica, para m:i,ndar 
sobre ó mundo. 

Então, não !rui.verá mais conf~rencias, e sim ordens :para 
as demaiis na,1;ões. Tado obtido com ·a tl'lihição aos interessez 
da patrla pelos go~rnantes da Italia, França e Inglaterra. 

• C,asa Sarrto Anton·no-1· 
-DE-

HENRIQUE HEINS . 
LIVRARIA CATHOLICA ,· 

--. ·Gl'allde sortimento de artigos religiosoi:i em geral:-.- · 
Fabrica de .onagens - Officina de param~tos e estandartes 

Rua Qumtino Bocayuv~, 76-A - e. Postal 2906 
SÃO PAULO 

tXCESSOS til ASSISTENCIA SDClll 
No jornal porténho "El Pue

blo" vem inserto opportuno 
commentario sobre o thema aci
ma. 

o governo argentino annuncie. 
a. proxima creação de 1223 res
taurantes, onde 140.000 alumnos 
das escolas primarias serão ali
mentados. 

Esta noticia só pode significar 
que a miseria e a fome avassa
lam as provincias argentinas, ou 
que a assistencia social naquelle 
paiz envereda por um campo ni
tidamente marxista. 

E' preciso esclarecer bem até 
onde deve haver assistencia so
cial. O Estado, nos casos nor
maes tem a obrigação de assistir 
indirectamente os desvalidos, au
xiliando as instttuições de ca
ridade. 

Mas deve respeitar, por seu 
turno, o direito e o dever das 
familias em prover a subsisten
cia de seus filhos, 

Só pelas concepções socie.listas 
é que se julga Iégal desoQrigar 
os paes dos seus deveres para 
com a prole. · 

A necessidade de se allmen~ar 
os 140.000 escolares não deve ser 
occasionada pela fome ou deso
lação imaginarias. Até os 8 an
nos os meninos não morriam de 
inanição, nem foram nesta ida
de levados em maca para a es
cola. 

A questão é importantíssima. 
O Estado deve assistir total mas 
indirectament,, os desvalidos, 
contentando-se ~m auxiliar os 
paes no cumprimento de seus de
veres, que são inalineave!s. 

o . , 
nazismo e 

Os povos de côr não têm 1iiais 
4h'eitos, íPeran'te os nazistas. 

Esta é sem duvida uma. forte 
a:,a.zão ~ara . os ",a,rie.nos" irecla
=rem colonlas. 

Esta nelvindicação serviu !Pª" 
ra. alimentar um congresso em 
Vienna. Va:ctos oradores usa
C'am da. pa.lav,ra, íPara !Precisar 
quaes os pr!ncipios de coloniza
ção da nova Allemanha. A con
c!liação da ddéa fascista com o 
eapirito oolonial, serviu de the
ma para muitas confel'encias. 

Uma dellas; :pi'ôriünciada :pelo 
prof. Rodenwalt, da Universi
dade de Held!!lberg, tem por ob· 
jecto: "a idéa racista como base 
doa actividade colonial da Euro-
pa nova". O afastamento com
.pleto dos indigenas da vida na
cional das íPOtencioas colonia.es 
foi .preconizada. O .professor Ro-
denwaldt levantou-se contra a 
idéa, acceita :por todos os ca_ 
tho1icos e por todos os coloniza
dores di.gnos <Lesse nome, que 
,a tarefa de colonização implica 

VeJendo-se da passagem J)or 
São Paulo do Prof. Kotaro Ta
naka, illustre intellectual ca
tholico japonez, lente cathedra
tico e antigo Director da Fac. de 
Pireito da Universidade de To
kio, .o ;; Legiona.rio" procurou 

começou elle a icma entrevista 
dizendo sentir-se feliz por se 
achar num patz em que se pó
de gozar de verdadeira -paz. Em 
relação {i Asia ,e mesmo á Eu
ropa, o Brasil é utn verda{leiro 
oaraizo terrestre. Aqui não ha 

vismo e isolamento, q~e teve 
como. consequ·encia a persegui
ção do catholicismo como re
ligião estranha á tradição ja
poneza. Durant-e os duzentos 
annos que o paiz assim se 
manteve isolado do resto do 

fiel a Roma. Recebendo res-· 
posta afÚrmativa, esses humil• 
des japonezes se declararam per• 
tencentes a uma communidade' 
catholica, que occultamente 
conservava a fé que lhe fôrai 
transmittida de geração em ge- · 
ração desde o i.nicio da perse, 
guição ~:éli'giosa. A castidade,• 
a d0evoção á Santissima Vil,gem: 

1 e a fidelidade a Roma foram; 
assim, os signaes que os pri• 
meiros missionarias deram ao~ 
novos fieis como meio de re
conhec-crem os sacerdotes ca
tholicos. 

NOVAS PERSPECTIVAS 

J,s actividades missionarias 
no .Japão se dirigiam de inicio 
quasi que exclusivamente. ás 
classes mais humildes. Hoje 
tambem as classes cultas são 
attingidas, mas mesmo assim 
ainda é grand,e a ignorancia e 
a confusão reinant-as no Japão 
a respeito da Santa Igreja de 
Nosso Senhor J·esus Christo. E' 
muito commum encontrarem-se 
pastores protestantes japonezef; 
que ignoram o que s3ja a San
ta Missa e outros aspectos fun
damentaes da Igreja C.::ttholica. 
Os jap.onezes, de um modo ge
ral, não fazem distincção es
sencial entre o catholicismo e 
o protestantismo. Pouco a pou
co, porém, vão se desfazendo 
0'.'lSes equivocos, graças sobre
tudo á acção desenvolvida pela 
Igreja no paiz. 

A CONVER$Ã0 DO PROF. 
TANAKA 

A conversão do Prof. Tanaka 
se deu 1ha 13 a~nos atraz. Ha· 

. via elle passa.do p·alo protes
: tautfsnlo, tendo pertencido {t 

1 seita dos não-conformistas. Mas 
l o protestantismo não -0 satis• 
·r· fez sob o ponto de vista phi• 

Vista de longe, a, :mo11tanl1a sagrada do Japão é de f:icto im1nessiomu1tc; clln. cc C'lcvn com u::1 
aspecto nia:j~~so cheio de doçW'a, á altitude d e 3.600 me~ros. Seu cume ainda está coberto per 

· neves lnvernaes; as colinas brancas que a. rodeiam süo talha1fas po1· lintl.as cascatas 

· 1osophico, com o seu ·individua
lismo e sua incapacidade pe-ra 
reeolver varias difficul!).acles 
i;.té mesmo d·e ordcam politica, 
não se\1,d·o, por exemplo, muito 
clara süa a:ttitude em face do 
r-0icismo e do cdri.1mmtismo. Na 
Igréja Cath6lica veiu o Prof. 
Tana1rn e1i.'êontrar a solução 
completa e cabal de todas as 
suas difficull!lades. Além de 
professor de direito commercial 
na Universidade de Tokio, é 
elle tamhem cathedratico de 
philosophia do direito e ao lec· 
cionar esta materia tem elle 

entrar em contacto com S. S., 
delle obtendo uma interessante 
entrevista sobre assÚmptos per
tinentes ao seu paiz natal. 

Recebidos cord:ialmente pelo 
illustre jurisconsülto japonez, 

distincções de classes nem odlo I mundo, os catholicos japonozes 
de raças. Todos estrangeiros se I pass,aram por uma phase seme
sentem "at home" nestas pa- lhante à vida das catacumbas 
ragens e os 200. 000 japonezes I dos primeiros tempos da Igre
aqui radicados participam des- ja. 

A REFORMA MEIJI · opportunidade doe ministrar aos 
Com a reforma politica e so- seus alumnos, .em contraposi· 

O CATHOLICISMO NO JAPÃO c1al realizada pelo imperador ção ás t,heorias das escolas ma.-

s·a hospitalidade tão caracteris
tica dos brasileiros. 

Convidado a falar sobre o: Meiji, em 1868, veia de novo a tcrialistas, os sabios ensina· 
catholicismo no Japão, o Prof. liberdade de crenças, reinician- mentos de Aristoteles e São 

o dever de fazer .partlclp<\r os Tanaka faz um ligeiro histori- do-se, assim, abertamente a Thomaz de Aquino. 
!ndigenas ao·s beneflclos de nos- co da vida da Igreja naquelle obra missioJ:laria. Pouco antes, o NACIONALISMO NO JAPÃO 
sa clvlllzação, paiz. Com a entrada, no sBculo numa il:ha de pescadores, déra- Finalizando sua entrevista, 0 

"As raças de cór .perecerão", XVI, dos ?rimeiros missio~a- s.;i um f~éto _interessante: - Prof. Tanaka rapido.m,ente se 
declarou o ·íl?rofe,ssor Roden- rios catbollcos em terras mp- Um misswn~rio fra:1cez, quan- referiu ás transformações PO· 

ldt d 
. tin porricas, foram surprehendentes do estava em oraçao em sua wa se eixarmos con uar o . . , liticas por que tem passado seu 

conta~to entre elles e a clvili_. l ~s conversões fe1_tas entre a I J}equ~na capella, fo1:a surpre- paiz. O totalitarismo, no seu 

ã. · , E' . massa da populaçao, ch€gando hendiclo por alguns Jap.onezes, a~pecto de extrema esquerda, zaç o euro.p.·a. necessar10 · . _ d t 1 t lh . º t . . d t , a dois milhoes o numero e. que, cau e osamen e, o ~e1- f 1 d nosso entr-evis• 
pro eg:; ~s m_d,gtn~s ; º~;si ficais. Com o advento, porém, l guntaram i;·a guardava cast1da- / 1 segunpl~t:mente abolido do 
os co ac os, me us1ve a v1 a j do regime 'Í'okogawa, começou Ide, se el'a devoto da Santissi- _ac ~· com t 
religiosa. Levar o chrlstlanlsmo , J ~ 1 't' . d clusi-, n a Virgem e se se mantinha J a.pao. Por outro lado, quan ~ 
·aos palzes da Afrlca e da Aslo no apao ª po 1 ica e ex 1 1 1 ao s.eu aspecto de extrema dl· 
será realizar uma ruptura mor. ,·eita, os japonezes procuram 
ta.1 entre clles º suas tradições. N O , ·protectorado da Bohemi"':a e da M ºª rugir de suas funestas conse-

Este texto condemna todo 
O 

quencias, sobretudo pela pr~-
es!orço missfonarlo do,; Últimos' ravia, continuam as perseguições servação dos costumes e tradl• 

· · · ~ões do pai11J contra o fascismo 

1
. seculos e toda ª obra missiona- o III Reich continua a civil!- 'Não se encontra quasi nada pa- ; uacional-soci~Üsmo. Na obra 

1 

rLa da Igreja Catholica, se es· ' zar segundo os ·seus methodos, ra comprar. de recolistrUCÇãO pQlitica e SO• 
forçand0 por crear um 6 íP1SCO· a Bohemia e a Moravia. E' a escass·ez •a.pós a abun- cial do Japão m·oderllo, será 
pado indigena, ,E•m nom,~ de um 
principio de igualdad<:l baseado Sem duvid·a., até o momento dancia. De aceordº com os prin- muito importante a missão da 
na origem e destino de todos 05 nenhum acto de perseguição re- cipios do PL'Of. Rodenwaldt, que, Igreja, que tanto já contribuiu 
homens. l!giosa propriamente dito, trans- distingue diversas categorias para aperfeiçoar a tradicional 

.pirou na Tchecoslovaqula. o de seres humanos e colloca á e verdadeira moral japoneza, 
Interpretado ~omo deve ser, o culto nas Igrejas prosegue com parte ,a raça íP·rivilegiada, no que muito se approxima dt>s 

texto do Professor Rodenwaldt, a condição de ,nada falarem, territorio conquistado, tudo foi dez mandamentos, S·e~do ~r-
o II Reich deverá prohibir as arrebatado. Na sua entrada na tan+o mais nma conf.i.rma"ªº 

i ~ t ,evjdentemente, do alto do pul- 0
• ... " m ssoes ca holicas nos terri- BohemLa as troíPas •allemãs SE' do monotheismo dos l>:()Vos pi'i· 

t ri. 11 d b :pito, que íPOssa offender os se- . o os -00 ooa os ·,o sua auto- lançaram •sobre os viveres que mitlvoe, ao coutrari.o do P. ropa. • 
ida.d. o· nhores da hora, representados r e. professor vae mais encontra:ram, agarl'ando a. man- lado polytheismo ensin. ado er• 

1 ff . d , em Praga, ,;ior sej.s mil agentes , onge a 1rman ::> que dever,.1, ser teiga com as mãos. roneamente imlos adeptos da 
d l i da Gestia.po. Mas se trata de conserva a a po ygam a e o Esses homens tinham fome. escola evolucionista, 

commercio escravocrata das mu- uma liberdade muito relativa. 

:~:1s~ :~q~eº:~~s d!ã~!Ô~~d!spen- e <;::;~~s~a!~~r~~ :º~ :e:;~~~ , r;~·;;;;;;~-~~~---·E··-·-·-D·-·-R·--..0·····:·A····R····,·-A···--..-.~ 
A pretensa dvlllzação racis- mida. Nem ias festes d.e São 1 ~ . . · \,,;;t l 

ta nfl.o é pois. em toda; ª sua João N-epo~uoeno, transcorrida i •• S A N TA . C E C ILI A ( 
exactidão, mais que Iim .regres- a 16 de maio, de Sta. Joanna 'i . · l'i 
so ao .paganismo ,e á mais ne- d'Arc, que fornecia sempre oc- ~ SORT~'TO OOMPLETO DE ESPECIALIDADES 
fasta barbarie. casião ,pa1•a berlas cerimonias i PHARMAOEUTICAS 

o !Ilustre .p~·of. Arbousse Bas- ·íPUbllcas, foram ceLe-bradas com D 1 

1 o brilho de costume. Os ºpro- rogas, ampo as, artigoi; de borracha, pe;rfmnarlaa 
tide, tem .poi.s um não menos . ~ finas, farinhas para Jaetantes, et;c. 
incuto collega. na A'llemanha, 'otec.toerrems~'ttler·~mseu. s serviçaes n!lO M.ANIPULAÇAO ESMERADA 
emquanto condemna as missões. P ~ 

l i:Sfn:id~~~';,;,m"~º :,'. 1 ~~~:=.~F.!.i~" .:: L~:!~!;~~;!t.E!?l .. J 



.l arca ~:.,~ · a·"' ..... ., a~ ~:~ '. ', ,', f' '· .·• a .... , o 1WJ. d,•i,Ô !L íf I ,j\ ~ 

.uvuvavei-e delicadâ foi a dcli
~ração de nossas autoridades, de 
Rançar uma emissão de senos 
commemorativos d o proximo 
. Coneresso Eucharistico do Re
i cif~. 

a posse do novo P.i..:::~bispo de São Paulo 

Ultimamente, tem-se tornado 
ft~(iuente essa forma de homena
;gem,a certos aco:i,.tecimentos na
:ciot:laes, ou a atgumas reminls
·cencias hl.stórlcas ás ve3e5 de uma 
im:portancia bastante secundaria. 
, :il', i;rois, um acto de inteira 
;ij}J,stiça, que o CongTesso Enclla- · 
rlíitico de Recife, soienm~a 
. ~pi'fill~ão do amor que o Braan 
,vóta ào Sàntissimo Sacramento, 
tàmbem receba uma homenagem 
d.~ssa natur.eza. 

... 
u "Legionario" deve elogiar 

:S~m reservas a attitv.,J:.e mantida 
-i-ela Policia. do Estado nas re

' c'éntes festas de Fira.pora, em 
'lo:uvor do Senhor Bom Jesus. 
'C<imo ningueH1 ignora ao par da 
'.cw;i1sa, massa popular que vinha 
'iie todo o. Estado e até de Minas, 
'P.(ira ass~tir ã,s solemni-dé.des sa
:<it,1s a,flufa a Pirap0r-a ~rande 
;:nuáieyo ci.e desori;leiros da mais 
:::ib.fi.njn. oategcl'ki, mQ1iÍ.J, Que rea
•:Jlza,ia, ~ frenté á í:!;rejá, um 
\ia-tnl;>,!, inlntimmpto, ac(n'npanha
: do de e»i,pt!ag,1,1oz, acws llli~1fo-
1i'!i;{I~ e c:dm.~s, d-1:Ji'a-nte as tres 
: ncii~ ci~o festejos . 

FiGrt!~o, se dé tUl'Í ls;c.'9 o Di
'Vió:o Redempt,;ix c.ra n;r~~rado no 
,»t,,eriq.r da l'gr<i'_ia por ii-m,-i ®i-5:;;a 
'.Í:1el s~. ~o e:itter.ior é ti~e 11ova
;aµ~nt1{ ~li:u~n~i±o ·.peHw 11w~rii:a
i\re~:;; j;iel!c~OS a (jÜ~ b se;ro,ta d'á . 
~uiifr, q~er }Sôl' sua 

0

lmin01::\'Iicia.dc 
'.1iltrn\eeoa, q1~ei· pelo ambiente 

(Oonchi:o _na 2.• pag;) 

() anj,ig~ convc;a,t~ ~ JcslLi
ta;s, 11<>fttmcente (}Qf,!»ls aos 
Francllfoanos, é o centoo para 
o q.u:;:,l conve1·g,em as peregri
nações (}Ue vão a Conceição 

Encontra-se ainda em 
Conceição de ltanhaem o 
Exmo. e Revmo. S1'. Dom 
JGG:é GaspE1.r de Affonseoa 
e Silva, Arc~r:>;isPo eleito 
de São Paulo, a quem tem 
sido prestaclas ao mais si
gnificativas homenagens 

po·r parte de toda a popu
lação pauf.lsta. 

Diariamente, e h e g a m 
áquella tracHcional cidade 

do nosso E~~·~º n~meroso~ 

1 
- i. 

.de l~~Wlen 

i\nniversario do: erds-
nação Ç,I? r.ft,!i99/.':l)\'l}'d"~ ·"""'{~rnI c-1,,,..,. hJ~~@A ~;J.v ,~ ~V 

A~ 7i " novo .l\1 .. I'c-o:1:0:1m~i·o 
O Efü,no. Cevmo. ::;::,·. :). l'.'.:-,:r,-.i f.'-ü:<::;:,;ç.,· i!e 

Affon~mea e ~:uva ccmmemorou !·}Ontem o 
16.º amüversar10 úc sua cr~ern::{;~o füt_,-e-r
rlota.I. 

PG1· essa au.::,1:.~,c:o:;,a data, toda. f.'. Atehi
(llfor,~ se c~1tratu!a cnrn e sea i:0vo P~s
t01· e Nf'..@Se di.n fora::n, cei"tm:::0:2.~1~.1~, r.,ufti
r,}!i~a{~~ii as pr<? .. ~Qs ~rr0 j.(.1 te~;:t1 r.•{-:~0: t.e-~t-r.:s 
pefo n~vo A:tii:!0~iD~0 efoiio <;~e SS!.::> I~â::::,:-o. 

No pr-oKi.!e',10 <ll:a 15, füsta ~a Asr.;:.,:m:t;t~o 
f!~ I·J.e-2~& S·~r-l·hoitn., ef~~~,,1•u S. ~x.~I.~. o ~n
niversal"io de sro;a Pr·im-~ira J'\·HBRn 

'\)') it t 1.. 

.E·M- VflSITtl AO Llir~~.O~lil\~~Ot 
,Q 'EJtl'~[O. REVIV.[0º S.1:t D15J?() DE [:JliTALI 

Encontra-se entre nós o Exmo. claro e efficie-i~te actua, civil e ção, treinam a mocidade, paro. as 1 
m~mo. Sr. D. Maroo!ino Dantas. religiosa.mente, eni tod·~s cs fü)- luto;;; cta vida, mirfü·~i·ando..flhn o 
~ispo Diocesâiw de Natal, que se 
~ha hospedado na residencl'a dos 

pa11:omenMs ela Yida p21.1llsta. aiitil1oto da re!~la~ que corrige 
A oapttal, de um mtlhü0 e tre- os rno;les da soó~da<le. 

fieis, entre os quaes se 

acham elementos de todas 

as classes soolaee, de• 

mons:~'.ancl.o, zie.;im, a sa· 

gresso Eueharistfoo de Re, 

cife, te·ndo sido essa so

lem n icfade, que a popula

!,i'lo paulleita aguarda an• 

rou, ~razencfo-me as suas 

felicitações e as da cidade 

de · Sã'o Paulo, pela minha 

elevação ao sóHo Metro• 

politano, penhorou-me sin

ceramente. Agradeço de 

coração, expressando v. 

excia, me1:1s a.rdentes de 0 

· e.,jos de trabalhar infati

gavelmente pelo progresso 

de nossa querida terra, de

votando-me sobretudo ele• 

va1,íio espiritual nosso bom 

povo. Formulamos os mais 
ardentes votos pela admi
nietral,io v. excia., que tão 
extraordinariamente fecun• 
da 811 vem revelando aos 

:1 paulistanos, peço que a.e! celte, juntamente com a 
! cidade de Síio Paulo. mi~ 

l 
nha affectwosa gratidão. 
Cordbea sau~ie:B. 

j Arcelilie.po ete+to ~ &'io 
1 Paulo...,. 

i cc;::::;::, ::;:;:::·:::· ::· :::· ::· ~::!:l:!:!:1 :Q:ifl:!i •:tiHZ· ::ed~jjf:í:; ,i:f'f::· ::::::: 

.

1

) .fU.f..f A . TONl!f.µD l:!
0 

DE Pff~~O$ 

f fiificantes SOO!~~s fa 
t nm mmlwark, u Rras[i 
l 

U'm Jornal franooz, referin
do.se ã.s Missões, Ca.tb.oli.ca.s e 

&es seus aeOittec3men,tos, noti
~io~ .. a c.ommemoraq:ão a.o 60.º 

1 
annive:qiariG da. é.beg:ada ao 
:Bra,stl do Revmo. Fr. Ttte 

f iCiwtw, da ~~ aposto-
.! Hea él:o Tef1:é, no A:mazooas. • 
'/ ó Revmo. Ft-. Tite, depois 
. d.e s.~rra noo dolleg:Ias at1 Ma:z.. 

vme e de Berlim. embareoo 
Jl,at'a o Amaeo.nas. p~r11. s.W. 

lhmos. Padres Carmelitas, 
.:parochia de Hygienepolis • 

zentos mil habitantes, é uma ci
na dade mod~a. bonita r.aov!men

tada, indú,;tl·ial e ho.spitaleirn,. 
]Ago que chegou a esta capital, 

mbendo da , eleição do Exmo. 
Dirige o Estado um pàulist-a pa~ 

triota e lntelli~ente1 velJ;J.o no cri
terio e a,mor Me.ndi'ádo a s. Pau
lo, e novo nas dfreetri2es do. seu 
fo.cand,o governo. Desenvol:veu.d0 
uma aotividade invul~ar. o ~mo. 
Sr. Adhemar oo :Ba-rros encanta. 
pela simplicidade e eleganc!a do 
seu trato fino e edueaào, e con
grega sympathias em t02'.no de 

A Congreglloi;;ão Mariana. de mo
ços é das tti(ds ~U.a:i vfutorie.s de 
São Paulo c~Heo. Seus retiros 
espirituaes, dbira..qte o carnav¾ 

, fun<lar coll.jnntament0 com os 

,llevmo. Sr, D. J<ilsé Gaspar de 
i~ff~ca . e Silva para Arcebis
'.po d'e S. Paulo ,o iUustre prela
'ào foi até Conceição de Itanhaem 

lev~ntam um ooo tão vibranre, S. ixeia. Revma. D. José Gaspar de Affonseca e $ª:r.a 
intenso e profundo que, vencenilo . 
as granôe:, dl:sta:ncias que nos se- (Pbotogra,phla. recentemente til'ada em I-lia,nbae&) .. 

param, chega ao Natal, derra-
mando no animo dos marianos 
de lá, a mais col).fortadora e har
m0n!osa reperoussr.;,. Avante, ma
rianos de Soo Paulo, avante! 

l~v~r seus cumprimentos ao suc
:«itssor de D Duarte Leopoldo e 
;:Silv,a.. sua interventiorla. E o nosso LEGIONARIO? Es-

No domingo passado, pronun
cioµ um bello discurso por occa
sião do '.!'e Deum em acção de 
;gra.~s pela elei!ilão do novo Arce
:bfspo, resado na Igreja de Santa 
,.~erezl.nba, discurso esse que pu
.i-bl!,~mos hoje, mais adiante. 

segunda-feira ultima deu..nos 
:.s. Excia. Revma. o prazer e a 

ó Ciéto paulista,, numeroso e tá fa!ilado a grande successo. Foi 
modelar preparado na escola de qumraenario. Passeu a ser sema
Dom :Duarte, e na espeetativa nar.io. ·E, em bc.eve, será dia.rio. 
auspioi0sa GW governo espiritual · Já, é ou nií,o uma bonita victo
de Dom Gaspar, entrega-se d.e ,ia? Só quem não entende de 
corpo e alma e:ó amanho da vi- imprensa não sabe quanto de sa
nha do Senhor, com dedicação ci:lfioio se despende para manter 
e efficiencia que edtiloorn o v1- um jornal catholico. 
altante. 

O Seminai:w Gentral do Ypi
ranga é o oonteito dai. vor.açoos 

honra de sua visita, aoompanha- onde de.sab:roeh.am, vitJOSlilS, as flo
do do Bevmo. Prei V-enancio, Vi- res do santuarió. ô Seminario 
gario de Sa-nta Therezínha. o men.or de Pirapora fóra da cl
. àade, é a semerrteim que gar,a.nte 
$ilxmo. Revmo. Sr. D, Marcolino a vi.da do Y~i.u:iga. Mesms dua·s 
,])antas, recebido pelo Dlrector e casas de forma§)ão trabal·hA:m, vi
Redactores do LEGIONÁRIO, gorosament!e. sacerdotes culoos e 
manteve-se com estes em demo- piedosos, do Cl&.ro arch-!diocesano, 
fada palestra, após haver Visita- secular e l'Ogt!!l.\r • 

Deve ser aqui carinhosamente 
do as dependenclas redacto1·1aes e lembrado O "jardim da infancia •• 
gl'E\pllicaes deste orgão, do Seminario que o Padre Pave

Attendendo ao pedido que lhe $1.o cultiva com um esmerp que 
foi\ feito nssa visita, s. Excia. encne a alma de um Bispo e abre 

novos horizontes aos seus planos 
Revma. teve a bondade de escre- educaclonM.s. 
ver para o LEGIONARIO as im- As igrej-as são monumentos de 
pressões que leva do que já lhe fé e patriotismo, de arte e embel
fQi dado observar em São Paulo, lezamento da C[;!.pital. A matriz 
não ret..,teando como se verá, ex- , de Santa CecHia é uma joia de 

i fino lavor; e a de Santa Eph~
pressoos por demalS gi;nerosas a I nia é o Tbabor das almas piedo_ 
uw jornal: sas. A da Consolação consola 

"NA REDACÇ:ã.O DO 
l<lLEGIONARIO" 

M-as sao Paulo tem eatholleos 
·verdad&i,rQs e dadivosos, e tem, 
01:g<llln!.>Zll,Qla,, uma turma mooa de 
bandeimii.tes ~ pensamento para 
varar os sertões da indltfeiienr;a, 
vadea!l" as dos do ccmµnod-lamo e 
dellentermr da alma paull:ita o 
Q{ttl() da fé e das <' ·-1scie~c!p,g, e 
t'raeel-o para a glorificação e es
plendor da Rel!giM. 

Pllnio Corrêa de OUveira., cul
to, e!ltper·lmentado e orQ:a.n.!.zador. 
e José Fedro Galvão de soas:?, 
moço ainda, mas pied,;iso e ih•. 
tel!~r,rento, sq_guídoo de ')ma bri
lhante pleia.(.e de jomal:lstos de• 
dtcw:::;s, pti·til·{to ssm medo e s~m 
desai1ento:;, J;Jara a nova cruzaclz. 
da bea. imprensa. · 

.A. visita que acabo de fazer ao 
LEGlONARIO deiim-me a sadia 1 
impressão de enCRntamento, con~. 
fm,to e incitam.!nto. 1 

Sinto-me bem no meio da mo- . 
cii!!ade catholica. paul.J.sta. 1 

:i;!andd11a..nws do pensimento, '. 

mesm0. T.odae são ninhos de pie. 
dade, onde a;. ovelhinhas de J-e
sus enconbr.am o pasflo espir-itua.l 
franco e ll:bundante. av41:nte! Pairaoonsl 

,1 ,, 
i ••i!:nthusiasma ver que o espirito O.S ooUegiaes <Y.1,tholicos, a.rse-

l>~eirllll.te de· s. PaulQ. vivo. uaeo da fntt)Jll~:~Cili\ e dt<J ""~" SMve, Maria!'' :l 
:i 

· tlsfacçã.o unanlme dG São 
Paulo pela eleição do novo 
Ar.cebispo na pessôa d-o 
antlg-o Bispo Auxlllar do 
Sr. D. Duerte Leopoldo e 
Silva. 

Para mais de 2.000 tele
grammo1s, jã recebeu Sua 
Excia. R~vma., além das 

commiseões crue se co.nst-1-
tulram espeolalmente para 
cumpi'rmental•o em I ta. 
nhaem. 

A posse do novo Aroe• 
bispo de São Paulo só se
r& effoc:tuada apôs o Cmn• 

ciosamente, marcada f}llfià 
o d f.a 17 de Set~~ro, 

••• ,4 

Em a.gradedtmento ás 
fe!ici.ta9ões reoeli>ldas do 
sr. Prefeito M·uníclpa:I, S. 
Exc.fa. o Sr, Areebispo 
eleito ele São Paulo l'es• 
p'Onde.u com o H(Jwmo to• 
legram-ma.: 

" Exm,o, ar. d',r. Prestes 
M·ala, D.D. Prefeito , M·w-nl• 
cir,al: 

o carinhoso tefe·gram~a 
com qµe ll, ox~I", mi) h,~~ 

Revmos. Pes, Xavier I.Abel"
man e &nh011 a 1'fiGsão tlo 

' Tef.fé, no Ama.wonas. 
A ellé se devew tot!as as ins

taJ:la9oos e obra& da Missão, e 
na e.ua humildade não pó<le 

fCOm;prehender os elogios .de 

!
seus superior.as e das fleis, 
resPO'lldendo-lhes: '.'Que tenlio 
eu feito de notavel? Não res· 

· ta duvida q.ue tenho utilizado 
uma bi>a tonelada de pregos, 
ooastF11i:ndo uma duzia e m-aia 
de alta.res, de perros e de ban
OOSI eu tenha a.p.plicado gr.: u· 
dea marteJ.la.das sobre o dt'c!! 

mas· f011& disso, não tenho L . 
to grande coisa e n.ã.o MhÓ 1.. 

da. que merei;;a ser festejaJ, 

i 

r~~aL~;z:--
... ~:-;ixi-
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SE!t"~NARIO CATHOLICO COM 
AFPitOVAÇAG ECOLESIASffOA 
· Direcção: 

.Rua Quinti.no Bocayuva, 54 
Sala 323 - Phone 2-72'76 
Redacção e alilministração: 

B,ua lmmaculada Conceição, 59 
Telephone· 5 - 1536 
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••• 15$000 
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$200 

Rogamo~ aos nossos assignan
tcs communicarem a mudança de 
seus endereços para a Caua 
I'ostal 2849. 

Annuncio!I 
Peçam tabella, sem compromisso 

Não publicamos oollaboraQio de 
pessôas extranhas ao nosso ~ua

. dro de redaetores. 

COMMENTANDO 
ACÇÃO SUPPLETIVA DO 

ESTADO 
Quando um criminQSO não 

h.:tbitual é preso pela policia, 
,,lle se defronta com um Po
rl-er frio e impessoal, cujas en• 
p;renagens funccionam normal 
e regularmente, tivesse ou não 
tivesse comettido o crime. 3e 
não fosse elle, alli estaria ou• 
tro; e o del-egado agiria com 
a mesma impassibilidade no 
cumprimento de seu dever 
fnncci'onal. Para o escrivllo, 
ülle e a sua historia nada mais 
são, talvez, do que uma gran
rle e tediosa massada. A sua 
t.ragedia intima, a sua espan• 
tos:1 chaga moral, unica, irre
versível, inconfundivel, não é 
Jcvad,::t em conta ani:e o ryth• 
mo bem ordenado da a<Imlnis
lração publica. O criminoso é 
alienado daquillo que, no mo• 

.mcnto, adhero mais intima.
monte ií sua personalidarlo, da
qnillo qu'êl é mais seu: o seu 
crime, a sua deformidade pun
·/;<mte e radicá!. Tudo se trans
forma num processo, que pas
"ará por todos os tramites de· 
t0rminados em portarias o ro
;;ulamentós, processe, que será 
rlassificado o collocado ao la• 
<lo de outros processos iguaes, 
Assim, o crimo se torna, pa
r::>, o criminoso, um[1. especie do 
quaiidade natural, como ou
tros, por exemplo, são extran
geiros, e, por isso, tambem pre
cisam ele passar pela policia. 

Já o mesmo não acontece 
quando um pae castiga a seu 
l'ilho, ainda que severamente, 
11or alguma fe.lta grave. Desta 
feita, n, punição não vae de 
atlministrn,clor a administrado, 
mas de coração a coração. O 
filho pei·cebo que não é indif
ferenh) cm relação a quem o 
rastiga. Não é a incorrecção 
0m quanto ool, mas elle, pes
irna lncorrecta, que 6 nttingi
rla. :m• do sua porsonalida(le 
faltosa que alguem, que o 
ama, procura, extirpar um ab
cesso moral,· por isso que o 
ama. Tudo so passa. no recesso 

O problema do ensino secundario 
é, , hoje em dia, a "bête no ire" de 
quantos se occupam realmente de 
sociologia e de problemas adminis
trativos e políticos no Brasil. Evi
dentemente, não falta entre nós uma 
certa cathegoria de sociologos que 
leem ~ :,roblemas estudad-os por 

congeneres da França, da 
Aílemanha ou dos Estados Unidos, e 
que, muito gravemente, se põe a dis• 
correr sobre elles, com a certeza 
plena de que existem entre nós, 
com as mesmas modalidades e com 
o mesmo grão de importancia . com 
que os pintam os livros de sociologia 
·do exterior. Mas a sociologia authen
tica, aquella que não se contenta 
com divagações de gabinete mas 
desce á realidade afim de a estudar 
objectivamente, esta 'se alarma hoje 
em dia com a questão do ensino se
cundario, vendo nella, já não um 
problema corri4ueiro e de facll so~ 
tuçio, mas um oancer devorador, qui, 
ae lnstallou no amago de nossos mais 
fundamentaes interecses, e que cum• 
pré extirpar quanto antes, afim de 
evitar para o Brasil um futuro que, 
sem qualquer pesslmi11mo, se pode· 
ria chamar cathaatrophico. 

Este\ questão do ensino seouncfaric> 
tem aua historia, E parece-me quo 
esta historia vale a pena ser conta
da, pois que ella entra, agora, em· 
urna phase promissora e bt'ilhante, 
que devemos encaru com a mais ie-
91t.lma e sadia satlafttc~$o. ,,- .. · 

* De ha muito, o problema do ensi· 
no aecundario existe e se vem agra· 
vando. No t_empo jã distante - en
tre 1921 e 1926 - em que fiz meu 
curso gymnaslal, Já f1Ji uma victima 
dos ~rros deptoraveis que, de lá pa
ra cá, tem tido um desenvolvimento 
terrivel, calcuravel apenas em cifras 
astronomlcas. 

Lembro-me perfeitamente da indi
gnação com que meus collegas e eu 
nos submettemos ãs exigencias fran
camente arrasadoras dos program
mas officiaes. Alguns exemplos da
rão disto uina idéa. No curso de 
Chorogrc1phla, eramos forçados a de
ci;>rar - sob pena de uma inexora-

';Ve.1 reprovação - todos os nomes de 
rios, lagos, montes, montanhas, ria
chos, montlculos e atê quasl das sim
ples ,poças de agua. que demarcavam os 
limites do Brasil com os demais pai
zes, e: os dos Estados uns com os 
outrosi Accrescente-se a isto que 
nosso , paiz é dos mais extensos· do 
mund·o, que além disto elle tem 21 
Estados com fronteiras internas in• 
terminaveis, e t.er-se·ã a ídéa do es
forço lnutil que se exigia dos po
bres gymnaslanos de meu tempo. Em 
Historia do Brasil, havia um erro 
analogo. Eramos, por exemplo, for
çados a decorar o numero exacto e 
as diversas variedades das embarca
ções que compunham as expedições 
que vinham ao Brasil. Entretanto, 
em geral, lgnoravamos a dlstineção 
entre "chatas", "navios redondos", 
buques, caravellas, etc. Tinhamos 
que saber na ponta da língua todas 
as datas dos menores motins ou das 
datas mais insignificantes da vida 
de nossos principaes homens de Es
tado. Entretanto, não restava nem 

sequer aos professores os ma.fs com· 
petentes e synthetioos, o tempo ne
ceesario para uma explicação intel
lig~nte e intcr0Gi;-an1:c dos aconteci
mentos historicós, porque ,a decora
ção papagaiesca exigida pelo pro· 
gramma tomava todo o tempo. Em 
materia de sciencias naturaes, o 
chaos era completo. Só de botanica, 
tínhamos, se me não engano, mais 
de 200 pontos. Não havia animalculo 
maritimo ou avesinha do mais re
moto recanto da China, cujo nome 
não devessemos decorar. E botanica 
e zoologia eram apenas capitulos da 
Historia Natural que tinhamos de in
gerir! Quanto á Chlmica, o fracasso 
era total: devi amos saber fabricar ... 

Pliiiio CORRIA DE OLH/EIRJ!t 

theoriéamente, é claro, todos os cor
pos e decorar todas as possiveís re
acções, oom grande indignação mi
nha, pois que eu não podia deixar 
de reflectir que minha inclinação 
era para a advocacia e · não para o 
mister de pharmaceutico ou de tin-
tureiro! · 

be lá para cá, é incalculavel co
mo se · tem agra.vado a situação. 
Abarrotados de uma sciencí.i, intei
ramente oca, e ocos de uma scíen
cia authentica, nossos jovens gym
nasianos concluem em via de regra 
seu curso com uma verdadeira oge
risa ao estudo, e adquirem o habito 
pessimo de conside.rar as aulas co
mo uma amolação superflua, a que 
se deve submetter um alumno, para 
obter um diploma lucrativo. De sor
te que ·todo o segredo consiste em 
tornar as aulas mais atrahentes por 
meio da prosa e da indisciplina, e os 
exames mais faceis por meio da 
cola •. 

< * 
Como em gér'a.l acontece ·entl'e nós, 

todo o mundo gemia indolentemente 
a respeito de uma tão grande soma 
de males, e tudo continuava na sua 
marcha habitual. 

O Pe. Arlindo Vieira, S. J.,, foi a 
figura central de uma campanha sal
vadora, que rompeu este marasma 
criminoso. Pela imprensa, pela ac
ção individual Junto a nossas altas 
autoridades, pelas suas relações com 
elementos de grande valor no ensino 
privado, e sobretudo pela sua gran
de cultura e pela preciosa experlen
cia colhida nos Collegios da Compa· 
nhia de Jesus, que estão sempre na 
primeira plana dos que entre nós 
existem, moveu elle uma lucta de 
vida e de morte contra taes abusos, 
ferindo muit.is vezes susceptibilida
des illegítimás e interesses incon
fessaveis, mas prestando, com seu 
esplencl!do desassombro, á Igreja e 
ao B.rasíl, um serviço á altura das 
tradições do habito religioso que 
veste, 

A grande vantci19em da campanha 
do Pe. Arlindo Vi'elra foi de c.rear 
um estado 9eral de descon~~tamen
to, ou, me.1!1or, de t:r.i.nsformai' ~rn 
um \lígor9so mov·I m.&nto de ôJJinião 
o de.scontentamento Gomnofonto e 
·apathlco que do.mi:n.avà t,:r.era a p.o· 
pulaç.ão. Não faltou, riç~te sentitlo, 
quem qualíficõlsse su::i beHfssima 
campanha de destruotiva, e não de 
construotiva. E' que a certoi; olhos 
de uma H1.egualavel myopia nã.o aco
de a reflexão d-e q.ue, rio Brasil so
bretuc!o, o primeiro P.asso para se 
encontrar a solução '8e um p,roble
ma consiste em mostrar que o pro
blema existe·, em crear a proposlto 
delle um 1,1eral descontentarrnsnto, a 
arregimentar um movimento sério, 
para dar finalmente a este movi
mento a bandeira de uma obra real
mc.nte construetar.i. A homens que 
não sentem a gravl<lade da sit-ua9ão 
em que se enc:ol'ttram, qualqÚ~r 
constt-ucção pareoe difficiH e atê· ír
reali:zavel, p-orq11e conservam a es
,p,eN'ltlça de que as coisas Ge arran• 
jarão po·r si. O pritrHilro passo para 
se resolver um homem a a:r.iir cons
tructivamente é •indignai-o c0nl:ra os 
males que o afflí.g.em. A firmeza de 
seu pro:posHo reg'6nerador, a energia 

-com que procurará o remedio sal-
vador, es.tâ na propor-ção de seu 
descontentamento . contra o seu mal. 

E essa obra foi o pt'itneiro passo 
da realização do Pe. Arlindo Vieira. 

* Chegou, entretanto, agora, a phase 
ela colheita. O grão da boa doutrina 
já foi semeado, o fermento da ira 
santa jã foi disseminado. Hoje em 
dia, graças a esta campanha de "tjue 
o Pe. Arlindo Vieira foi a expressão 
mais nítida e característica, na mas
sa das famílias brasileiras uma rc· 
acção se esboça. 

E por isto, fundou-se no Rio de 
J.aneiro a "Associação dos Paes de 
Familia", que se propõe o program
r.1a de lu.ctar pe.ros p1•ínc1p1os d.as 
Encyclicas Casti Connubii e Oivini 
lllius Magistri, contra os desreçira
mentos hailuoinati•ées da noesa le.gis
lação sobre ensino secundario. 

Essa associa;ão, que, segundo o 
habito carioca, es;tã sendo designa
da mais brevemente como A.P,F., é 
a cupula da obra grandiosa do Padre 
Arlindo Vieira. Propõe-se Clla levan
tar pelo Brasil inteiro uma verçla
deíra cruzada contra nos·sos males 
actuaes, de tão profundas repercus~ 
sões sobre a formação rel'i'giosa e 
moral da infancia. 

Perante esta cruzada·, não poderá 
haver sympathízantes apathicos e in
efficazes. A sua causa é uma causa 
nacional. Ma-is ainda, pela sua rela
ção com a causa ela Igreja, ella se 
eleva á altura de uma verdadeira 
guerra santa. E, cli:rnte de umn 
guerra santa, não ha syll'lpathizan
tes: ha desertores ou soldãcloa:. 

Atte11dendo com immenso prazer a 
um appello que lhe foi dirigido, o 
LEGIONARIO se alista de.sde jã co
mo cruzado desta grande guerra, 
mais importa'nte talvez do que muita 
1 uctn cruenta que nossa Historia re
gistra. E . ao mesmo tempo convida
mos ardentemente nossos leitores a 
que sigam nosso exemplo. 

CATHOLICO 
ªª intimidacfo, de communhão Compre. m 

; de duas pessoas humanas. 
·EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus 
~ JOALI-IAR_IA 

Presentes na conheciqa 
Ahi estão dois casos typicos ' ,. 

do modo de ser de duas espe- '· 
cies de .autoridade. A primei-
ra se ,caracteriza pela "·exte- , 
rtoridade"; a seg~mda., pela OFFICINAS PROPRIAS 

'· . .,CASA CAST ·o··· ,• 1'."' 

' ,;' 

"intimidade". jlvidentemente, RUA 15 D E NO VEM B R. O N ° 2 6 '(E · · 1 ll ambas são necessarias, dada ..:., • _,siu.1rv:1, (t.'.l, ~ ua Anchieta} 

Jq:. i 

NUAÇAÔ. 

DA 1.''• 

rimNA 

o 

dentro (lo qual aqü(elles av~»ture1~ 
r.011 lançavam teda a oid<J;cte. 

l?ode-se pois imaginar o .. :~sar 
a:rdeate qt1e ta.l situa.Q!io pl'o~·o
cav{I. nas Autor:!ctadiis il!ccl~~~-ttc«s. .. ... - · 

• 
Pai·a aggravar este estàdo de. 

coisas, não faltavam elm;nentos 
que fazendo abstração das consi
derações amma, e vemlo no sam
ba apenas seu interesse art.istico 
(???), entend.iam que não deve
ria elle ser. supprimidO. Em ou-, 
ti:os tennoe, sendo o samba uin 
phenomeno digno de estudo, Nos
so Senhor 4.ue se ar:ranw.sse como 
ent<mdesse ,com as offensas que 
Lhe eram feitas. O que era es_ 

1 ~ncial, é ciuc o samba não ·des-
1 [],pparncesse. Neste auno, taes c1e-

l meníos t<mtaram até uma certa 
campanlm pel~. ímprensa a fa

. vor ela manutenção do súmba, 

1 f """"º do ,,,: t,e, oonsidm. 

1

, cões pseaclo-scientificas. pois que 
a veroacte!ra sciencia nunca pode 

1 voltar-se contra os direitos de 
/ Deus. a Chrfatura de Policia at-
1 l('nõ.~u exclusivamente aos inte-
1 ress?s da moralidade publica. e 

1
. orden?u . um severo po!ici::nne11to 
. em Pm];nora • 
! O rrs~llado pode ser resumido 
1 <'111 pouea.s_ linhas. A des?<:iio de 

l o samba Ja ter sido proh1b1do em 
1938 e a P<ilicia ter annunciado 
por edital sua'prohibição em 1939, 
nunca Pirapora eskve mais cheja, 
A alegria <'ra gemi. A cidade 
apresenlava um as~ct.o ao mes# 
mo tempo pi~doso e fesUvo, pela 
nflu~cía de elementos ordeiros 
e morâlisac!os .comquanto proce
dentes, na sua maioria das cla-s
ses mais modestas da população,. 
O commercio foi mov,mentado pe
las compras desses romei.ros, gen-

1 

te cconoml~a se bem que pobre, 
e que por isto tem uma capncL 

, elude acquisitiva maior. E - o 

1 
quo é o essencial - o Senhor Bom 

, Jesus fot ador2-do pelos fieis, sem 
1 soffrcr a;; bla.sphemias dos des-
1 ordeiros que, sob capa de uma Rn-
1 tlga 1radiçfio, O cffe!'ldiam atroz~ 
1 n~ente hos annos ant~riores. 

1 A l"rov!c1enc:lf\ pe:rmiU,iu-no~ a 
1 :1Jcgriu de 1e,· mais um facto 
1 :t{;1'atla\'f:l a. nnUc:iar nesta sec,# 

1

, ção. na qual em geral soinos 
. fm'(:ados por d e ver de offi-
1 eio a publicar mais de uma vez 

coisas .entristecedoras. 
Ninguem ignora que a Radio 

Educadora Paulista ,depois de ter 
cedido seu microphone a elemen
tos da Hespanha vermelha fran-

1 queou-o á propaganda espirita. 
Tal situação, que_causava no pu
blico paulista ,todo e4le . cathollco 
e portanto vigm·osamente anti-es
pirita ,um justificado pesar, vi
nha submettendq. aquella .estação 
a uma impopularidade crescente, 
que redundou para ella em· um 
visível declinio de sua influencia 
sobre o publico. Felizmente,. po~ 
rém a .direcção daquella associa. 
ção radio-emissora comprehendeu 
o seu grave erro, e hoje podemos 
affirmar positivamc;1te que ella 
cesso usuas irradiaçóes esplritas 
de modo irrevogavel. 

Isto posto, nossos votos são ae a defectibilidade da natureza Unicos concessionarios dos AF AMAB'OS relogios " ..,, L,'JE C 'l' H A " 
humana.. A ultima, porém, é ==========;:;================================~~~::=~-=-~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:._=_=:.,·~··.,..== .. :=:~· ~· ~~~:_:=- que e11a prospere na sua nova 

:EI<e-;;~~:;~~o~iia:~tac;:~x!:: !!; e;;;:_: ~~i~t!~e!m:e~:~: REVMO. PADRE CURSINO D[ MfiMRI I Açougue ::i~a Cintr:fl J , :::n~:~ã~ ;::~::t:er :::~:a:: 
pecialmente do Estado moder- da vocação por parte de quem I moral e prestigio junto no Bra. 

Por isso mesmo, a acção do . P.!'"!"!'!"~--~---... _ ...... "".""""""~~ 
no, De facto, ha uma "ausen- a pratica. ' 1 Crea $!:ftéil@.rir-o sil catholíco - e out1·0 Brasil não 
eia" visceral nas relaç:ões en- Estado nesse particular deve Transcorre hoje o anmver- i Rua A u g u ,';' t D., .7-:'1 3 ,' ha - quando uma estação se 
tre O individuo e o Estado bu- ' ' i Ph '<\./\ transforma em 11orta-voz dos ini• 
rocratico, schematizado, d-e ter um cunho nitidamente sup· •ario natalicio do R-evmo. Pc. , one: 4-36.1" 
nossos rlias. Nessas relações, pletivo, evitand0·Se cuidadosa- frineu Cursino de Moura, Di- i '-------------· migos da Igreja e da Patrla. 

perde-se o contetí.do mais pro- mente, qualquer intervenção rector da Federação das Con- 1 =========================== 
fundamente humano da socie• formal. gregagões Marianas. i A V ª• s o a o s n o V- s o s dade 0 das instituições, assim Foi o que comp_re_hende_u, 1 "f -_. 

1 t d t ,,- E' com grande alegria que 1 como se evaporaria uma es- e aramen e, a a minis ra,.ao 
sencia n.romatica entro as ro- para.hybana. Em recente de- 'IS Congregaclos

1 
:\Iarianos veem !

1

, 1 e ; ,ff. o r e s • 
das do uma engrenagem. l ereto, o Interventor naquello passar uma data J).'.lra elles Ili 1, e a ffl R g O S 

Esses princípios são muito I Estado transferiu para a Ar- l 
ele serem lP-,mbrados cm se tra- chidiocese local o dominio de tão significativa~ I • · d 

1 1 
· nevemos prevenir os nossos eitores e amigos e 

tando de uma questão extre• b~ns lmmoveis, em . que fu?c· No Revmo. Pe. Çu~·sino j{L ~,e 
mamente d-elicada, que exigo; cione. important~ obri: social.. acostumaram a admirar o gm?' que um sr. Biondi, que tem percorrido algumas loca-
º maximo de "intimidade" tal I Entre as cons1deraçoes, que I dedicado e ardoroso do movi- lidades dizendo-se nosso representante, não nos é cO· 
como só se encontra no 'am-1 justificavam o decreto, achava- l mento mariano que, d'êl ha al-
hiente familiar: 0 Serviço s0.1 se "a necessidade de incre-· guns annos para .cá, vem con· nhecido. To.mámos a respeit~ as providencias neees-
ciaL o processo de reajusta- mentar obras de acção social, : quistando toda a mocidade sarías. 
mento social de individues facultando-lhes, para maior; paulista. Não é precisó dizer 
darsajustados deve ser presidi· utilidade, meios de exercer a · do que a mocidade do nosso 
ao por -esse espírito de "inti- sua. finalidade educativa e re- Estado e de todo o Brasil de
mldade" familiar essencial- generativa." ve ao Revmo. Pe. Cursino, es
mente christão c~tholico, que Eis o· caminho certo: colla- colhido pela Providencia Divi
nos faz ver no necessitado, boração material, deixando in- na para ser o grande ori-enta
Jnoral ou material, nosso ir- tacta a autonomia da institui-, dor das Congregaçõl';)S :Maria-
tnão, pae ou filho. Como se ção. : . nas entre nõs. 

REVMO. PE. IRINEU 

CURSINO OE MOURA 

Prevenimos tambem que nossos 1·epresentantes 
devem provar sua identidade. OS VIAJANTES NÃO 
SEGUEM PARA ·QUALQUER €IDADE S'EM PRP:
VIO AVISO A.O~ :NOSSOS R~RESENTANTES 

'LOCAIS-



~ão Paulo. rn de A r;osto ··:.::·d::.:;e::::·-=-=1=9=3=!==--..:=:===::::::===.;. -8-

o projecto do codigo criminal, 
ora em discussão no Rio de Ja
neiro, apresenta numerosas inno
va.ções no campo do dil·eito. A 
adopção de novas penalidades, a 
individualização levada a grau 
muito superior ao actual, a pu
nição severa aos del!ctos por 
omissão - já suscitaram acalo
rad.ós debates. 

Surge, agora, o art. 234 § uni
eo, n.0 1, como objecto de exp'.la
naç6es e polemicas. 

Enquadra·se elle entre as d.is· 
posições tendentes a salvaguardar 
a, saúde publica. "Qualifica como 
crime, e estabelece punição para 
o uso de g.estoa ou palavras como 
meio de forma!lida.de curativa". 
. Esse dlspQsttivo visa directa. 
mente cohibir a "medicina esp1· 
rita. ", embora possa eventualmen• 
.te appl1ear-se •ªº lly.pnotism.o the· 
l'!ll)eutioo e ás praticas eugenicas 
da psycha-nalyse. 

.A&im :iendo, suscitou um acer
'l'o de oonsideraç.ões. Entre ella-s, 
destacamas as do Dr. A. Camftra 
Leal, publicadas no "Correio· 
Pa.ullstano", dias atTaz, sob o ti
tulo que adoptâmos. O notavel 
ca~id!co, redactor das "Refle-

• xões jurià!cas" não conserva a 
ca·Ima do jurista. M:as sim a vi
vacidade do advogado. seu arti· 
go não é parecer E, sim arra
zoado. Vivo, violento, apaixona
do mesmo. 

sustenta clle "que o homem 
é goralmente escravo de suas pré
rerenclM ideologicas". Q·.te o au• 
tor do '· Projecto.. . desccnden~e 

p 
Falleceu domingo ultimo 

nma das mais representativas 
figuras do clero paulista. Qua
si centena.rio, de11ois de um 
longo exercicio dos mistBrcs 
sacerdotaes, o H.evmo. Pc. 
Francisco Carlos de Alvarcu
i:::a, por todos conhecido como 
l?:.ulrc Chico, achava-se ulti-

0rojec!o do:~- A'ITESTADO ELOQUENTE
4

] 

B r asilo ir o ; ~ Triumu~o inconfundivel do "GALENDGAL" 
1 

Dalmo Be!torl: de MA r-ros 
de musti'e ·utular romano, catho. 
lico militante, procurou desfechar 
um golpe certeiro e mortal con
tra o espiritismo. Tel-o-ia fefto 
"tendo em mira. não punir crime 
onde crimes não existem, mas im
pedir a pratica do esp,irltismo, 
não por.que represenre ena qual
quer perigo social, mas porque in
cide no odio sect,ario doo que pro• 
f1..-asam princlp!os reUgios-J.s que 
lhe fão anta~nicos". (Sic) 

Omno se tal não bastae'!e, con• 
tinúa camara Leal, o proj~cto 
viola a liberdade de cult0s a55e
gurada pettt Constituição. Inwe-

dade peSBoal ,a pratica da medi· 
clna espirita. 

ora, já o art. 157 do Codigo 
Penal vigente considera crime: 

"praticar o espiritismo", a 
mag~ e seus sortilegios .... 
para inspirar sentimentos de 
odto e amõr, INOUl.CAR 
CURAS DE MOLESTIAS, 
curaveis ou incuraveis, em• 
fim t:ascina.t· e subjugar a cre_ 
duUda:de publica". 

Co.J!nina-lhe.s pena, de 1 a 6 me• 
zes do prl1lão celular. E 

"maus espiritos" o paciente pro· 
cura vingar.se nos cumpllces que 
e.stes tenham na terra, tomando 
medidas de represal!a, que podem 
chegar ao as.sassinato. 

Bem sabemos que, no "baixo
espirtt!&no" macumbeiro, a psy~ 
choee tem um evolvei· mais i·apl· 
do, mercê do som obsecante dos 
membranophollOO, ao emprego de 
fumos inebriantes (pango, na 
Amazonla, jurema nos . catimbós 
do Nordeste, <liamba em certa re
gião dos Cariris, etc.). O assum• 
pto, aliás, encontra-se estudado 
no proprio "correio Pauiistano" 
por Dalmo Belfort de Mattos, sob 
o titUlo "A respônsabll1dade pe
nal e as macumbas" (1935). 

~ 
o illustre Dr. Alf. Avena, eminente Medico Operador, forma-
do pela Real Universidade de Napoles, conceituadissimo clinl~ ;; 
co em D. Pedrito, Rio Gl'Rnde do Sul, assim se manlft~ta: f:( 

"Avesso por habito a dar attestados laudatortos a quanto f"' 
especifico infesta a therapeutica moderna, sinto o dever de d 
dar publico testeitnunho de que vindo, ha muito, receitando 1 

: 

o prepa~clo "GAtl~NOGAL", formula do meu eminente col• 1 

lega Dr; Frederico W. Romano, tenho colhido os mais ines-: ;i 
pe1·ados resultados 110& caws de SYPHILIS terciaria, espacial· 'l 
mente, e em todas as manifestações mórbidas de origem sy- l,l 
philitlca, sendo Um preparado baseado ean principies sclen- i,.i. 
tificos e o que mais importa, J>rivado de alcool, encontra a 

1! sua indicação positiva nas fórmas infecciosas mais complexas , ! 

de a, pratica d't caridade. E cou.s- "$e i>or influencia ou conse• 
1l1tue um "instl'UIM.m;ó de parti· q.uenoia de qualquer destes 
darismo sectar!q" (si.e) • ineios 1'esultar ao paciente 

Ante tão vioientl:l ühello, ca:be• privação ou alteração, tempo-
nos dlliler, e, sem', nôce~arJo. ra1·ia ou permanente das fa-

culdades psych!cas ", pr<Wa.remos: 
l°) o pi•e-jecto do Co<i!go Crl• pena{ de 1 a 6 annos. 

mu:ial não muova 1,M:'.l:St.anelal-- Tae.'.! dispostções não se appJi. 
mente, em seu art. 234. .A.penas· cam sómente ao "baixo espirltis'• 
consofülà prinl)Jr;ios e~pam&r, no· ·mo". Alcançam, tambem o ou. 
G'odigo d.e 15i.JQ, e jil, },~ l)lµito . tro, em diversas de suas manifes
upV,lfoaeàs pdos '.l;'rfüuµ.iw.R. .- ti:i,;óes. .i\õsun, vemos o accor-

Mas o chamado "alto espiritis• 
mo" tamb.em provoca os distur~ 
bios aJlludidos . Vejam-se o.s casos 
clinicas ref-erldos por RUBlNO
VITOH (Alienés et an01'maux") 
BMlet et Monier Vinard (Sur un 
oas de déll:re de mediumnité, ' 
in Annales medtco.psychologiques 
set. 1903), por Nina Rodrigues, 
em Taubaté, por Leoni<lto Ribeiro 

e graves. Agora mesmo, tenho p-resente, €!lltre tantos docn- j i 
tes tratados, um caso de ECZEMA syphil!tico, rebelde_ a todos : • 
os meios empregados e que/, resolveu•se brilhantemente após 

sómente 4 frascos de "GALENOGAL". 

Eis a expressão legitima de. verdade, que expontaneamen
tc dt1Jlaro pelo bem dos que soffrem, repi-esentando hoje o 
"GALENOGAL", para mim, um meio energico de combate 
á SYPHILIS entre os melhores preparados, uue1· nacionaes 
quer extre,ngeil·os," 

e Murillo Campos etc. 

IÍ") o di~po.::iti';o l~:::::~l deve dl!;o do 'rnlB'<JNAL DE RELA. 
ser tnalltl:do i;oís ,;i:sa c-:ih:iôí~· UlX,(L . ÇÃO DO ESTADO DO RIO cas
pra1lfca prQl-1tdi.~,d á :c:2,áI:e, ú or- s~r um hªb~as•cot·pus concedido 
dcm lfül)lico., e ao3 i:·)lls costlt- pelo juiz áiminal ele N!ctheroy 
mes. é111 benef.icto de uma professoi:a 

nI•) As d!sposiçfa:is da carta cie "c~il'Omancfa scient!fica, gra. 
cons.bituctonal si)bre a_ liberdade pho~pg~a e J.)SYcholog!a experi-

Ora, nenhum destes autores é 
catholico "sectario". Não o fão 
nem Nina Rodrigues, livre•pensu,
elor, nem Rubinovitch, juãeu, nem ,, 
Monier Vinard, positivista, nem 
Leonidio R.ibeiro e Murillo Cam• 
pos, livre-docentes da Faculdade 

t 
Na uraride· Exposição Internacional do Centenarlo, no :,, 

Rio cie Janeiro, em 1022, foi o UNICO classificado pc1o Jury [,, 
como Preparado Scientifico - e premiado com - Diploma I" 

de Honra - distincções essas que ncmhum o.utro similar nie. ii1 
receu, 

de ou1tos não s'.i:o côiitt'ar1s, · merihaí". Allegando que a f.usão 
Senão vejamos: · .destil-s ruateria,s constituia "E$-

1 ) . , J>IRllí'IS:MO, CONDE M NA D O 
o artigo cm debate inclue, 01- J?1]!LO N0fu80 CODIGO" (ap. 

'<ira os crimes contra a ineolunü· Leonidlo Ri:'.X!ú'o e MU:rillo Cam-
· -·· · · · ··· . .·· .. .,-.-.· -~ 1 pos - "O espiritismo no Brasil") 

~~fl r:,-a u._'.":t/.'.-a ~- ~-.•, Die o venerando accordão ci-
fI "J l:í=!~ l-l tl;I _ t{ n tado: 
\\_ E (1 JL t:, ' ~ "Tudo isto não pa.ssa de sorti-
~..:;;v r& !12.:il légio da ln!lg:la, e el'!tra '.Por con-

seguinte', 00ill O e.!;1)lrltismo ..... 
sus, nosso i'lle8lre e nosso ~10• na pi~i,c.rlpçüo prohíbiti,·a do nos-
dclà. . 1 so Cocligo Penaí ... " 

Além destas qualidades m- \ 
II) 

de Medicina do Rio de Janeiro. 

A l\:lEDIOlNA ESPIRITA 

Mas, diz o Dr. Camara Leal, 
prohlblr a inedicina espirita é im• 
pedir a pratica da earidade, e a 
possibilidade de curas variadas. 
Orn, resalta dos inquer!tos reali
zados em nosso meio que a cari
dade raramente é praticada pelos 
"medicos" espiritas. Não o foi 
pe).o centro Espirita "'.Etedem
ptor", do Rio de Janeiro; n~o 
o é pelo "Cent1'0 :!?a.e Jacob", em 

· ·OO.~a Capital, para citar dois 
mals conhecidos. 

·vejaveis, enfeitou·lhe a alma! · 
uma outra vouoo apl'eciada cin l 
nossos dias, e ató não raro dó· 
turpada 1rn:s dobras <la hypo
crisia ü da mentim: a since
ridacle. Foi um sincero o pau· 

Entende, porém, o Dr. Càma.ra Quanto á~ curas esplritas, é 0 
Leal que não cáihe ao leg.lslaãor propti;b. RlCHET ,~6 v~zei; ci_ 
ci'car crime.s, onde elles não e>;J.s- tad.o ~lo Dr. CAMAft.A I;EAL -
tam. DJ) accordo. M-a.s não PO •. e.quelfo J;Uchet quem Afranio Pei. 
d~mos ewuecei· q:Úe, como diz JU- :,ôto chama de maior genio me
L:f!\NP MO'.Rt!JU~A, o espiritismo, olco conliemporaneo _ q.;e vem 

i ~. GYl*~lis e. o :1lcooli0mo entram dizer, em artigo inserto no "Le 
:com ÔO'ió dos ,ci:sos observados cm Mois": 

/

. nossos manlcomios. "Uma verdade r~alta com 
!Uo podemos esquecer que, no tod,t a eV:ldencie.: - é que 

c1íz-::,r d~ MAGNAN, o espir!tit.n1õ nós não sll,JJ-:!mos nada, abso-
\ r,p;·csenta pa~I duplamente per- ! lutamente nada, nem das pea-
1 n1cioso: vathos,12 tico e pathogc- soas, n~ das coisas. . . . Nós 

t,i.co. Ou seja, rrcrnndo disturbios vivemos como num sonho, e, 
PE'ichicos, ou aggravando-Jhes o talvc~, não tenhc.mo.5 é.:mi• 
colorido morbido. nreJi.e-ncÚ~:o nenhuma das agi-

Não esqueçamos o quadro si· tações e tumultos deste 
11istro q:1c nos apresenta VIOLE'!' sonho". 

j cm seu livro "Le s11irit!sme dans 
J r-ss rapports aevc li1 fclle": "os Esse arti/j() acha.se transcrlpto 
1 dcUrhs cspirit:rn po!ymorphos dos, pelo "Ccri·clo Paulistano .. , de 30-

debcf..~, elel.\rios espíritas episodi- l 8-3-0. sob titulo ·· O futuro ela Me
cos dos nevroputhas, delirios espi- J t.apsychica , .. 
ritt1.S de evolução sistematica, as 
mefancolicas espíritas". 

Cabe-nos ainda salientar 11 MB
DIUP.lP.\THIA externa e intenn. 
Nella "occorrem ", no dizer de 
LF.:ONIDió RIBEIRO. "p2rturba
çÕ2s graves, inclusive o suicldio, 
porém, ~-em grande repercussão 
no estado somat.i"o ., . 

Na mediumpathia externa so. 
brevêm 2,s anuclnaçõcs attüitiv,,s. 
generalizando-se mais tarde ao ol
f~cto e ao paladar. Na forma in_ 
krna predominam as perturba

i çôcs cenesthesicas. 

Ot·a. se Richet, após annos de 
pest'!v.l~a. considera nada saber 
da es!l~nciR dos phenomenos ;ne
t2,psychicos, se confessa .serem 
suas ,considerações "algo vaporo
sas" - oomo permittirmos a in
dividues ignorantes, analphabetos, 
muitas ve,zes, a manil)Ule.ção de 
fo1·ças cujo aJ.cance ignoramos? 

Aliás, é o proprio Charc;ot -

o· "GALENOGAL" encontra-se em todas as Ph;;irmaciaa '.J 
e Drogarias do nrnsil e da~ Rc11ublicas S11l-Americana~. 

.,j 

L. D.N.S.P. - n.O 963 .. @U 

N.º 3 Aps/c. ~ 
E"~:JfüitdM4151ifC:.:.:J 

HYNNO 00 .3.o CONGRtSSD 
Eucharlst!co Nacmon@~ ,. 

Prosseguem activamente e·m I Em Recife, população e go
todo o Brasil os. aprestos _pin,a ':ern? ·esmeram-s.e em. prepar~r 
0 3.º Congresso .Eucharietico I cond1g11ame11te ima cidade pu,
Nacional a so realizar em R-e-1 ra a realização dess-e Congrr e;. 

clfe, de' 3 a 7 de Setembro;\ so, tendo sido to~1adas pela 
de todos os Estados do Brasil· P1·efeitura as medidas nccP> 
affluem áquella cidade, as 

I 
sarlas para o alo.jamcnto dos 

mais animadoras noticias de ' numerosos peregrmos. 
peregrinações gue se organi- No "~10._vio-capella" ;'Pedro 
i1am, e das qua-es j1artic!parão !", segmra . de São l a~lo a 
numerosas perso!Íalidades do imagem nulagr~sa de ;';o.ss,t 
clero e da sociedade catho- Senhora Apparec1da, qu_o fl('a
lica. rá exposta por alguns dias rnt-

ma. das igrejas desta Capital 
Os peregrinos paulistas fre- ·antes de ser transportadtt va

taram do Lloyd Nacional o ra Santos. 
vapor "Pedro l", ha pouco Temos o prazer de pub1icar 
t1<m110 reformado e que já es- hoje a letra do Hynmo do 3. 0 

fft com suas accotnôdações to- Congresso, Eucharistico fü,cio
<lo;rn tomadas, dcnmdo tra1,11:1- na!, escripto 1101· D. Aquino 
l}Ortar cerca de 400 'pessoas até Corrêa, sendo a musica dn 
a formosa capital ; l)ernambu- composição de ]'rei Iltrnilio 
cana. How01·. 

I 

Aos clarins do Congresso Sagrad,) 
Pernambuco- se ergue varonil 
E Recife se fez, lado a lado, 
Cathedral, onde reza o Brasil. 

Côro. 

Eia, sús, oh! Leão cto Norte! 
Ruge ao mar o t-eu grito de fé! 
IDu creio em ti, Hostla Santa, até 
Quem ~o crê, Brasileiro não él 

., . II 

a morte 

Viva a Hostia! e na praia tão linda, 

o grande pe:,quizador da Salpe_ 
trié-re, que nos adverte dos peri• 
gos do hypnqtismo e t~i:~peuti• 
cas semelhante;;. · Diz elle (ap. 
GALDlNÓ SIQUEIRA - O Dir. 
Pen. Bras., vol. 2.0, pag. 73) : ! Numa c noutra, porénl, é .fre

rn a nwn t 8 r0('olhi·h no Asvlo tou todos os actos lhL sua lon· quente o delirio com base perse-
S. Vicente tio Paulo, nas Per· ga existencia nos moldes des- cutoria. Julgando-se vlctima de (Conclue na 7." pag.) 

A onda em Iyrlos s~ lhe abre a cantar 
Carite o mar, e os coqueiros de Olinda 
l3ri,tam palmas aos hymnos do mar! dizL'S. te superioÍ· predicaçlo. Piedoso _..__ __________________ .,.. ____ _ 

Sobra o fallecimento desse e bom, amigo dos pequeninos ; ..... .,, ............................................................ _..,.,.,. ..................... ; ............................. , 

virtuoso sacerdote, a Curia O do'.-; s,:us ce>llcgas de sacer- Í 08 MELHORES PREÇOS f 
l\Ietropolitana fez puhli<.:ar O docio, o <l0~apparccimcnto ter-: ~ l 
seguinte FMital: rcno dessr-l verdadéiro àiscipn- t E A MELHOR QUALIDADE Í 

lo de Jesus Cltristo enche-nos f . 1 

III 
Viva a Hostia! E nos rasgue hor!zóntes~ 
Nestes cêus cio Cruzeiro do Sul 
Onde mo.is do que todos os monteB, 
Guararapes rebulham no azul. 

"De o
rd

em cio Exmo. e O coração, ao mesmo tempo, do I GPneros ali.mentidos, Vinhos, Flios, Fructas .. . ++· 

íl.evmo. Monsenhor nr. .João uma saudo,de immorredoura e r B' t . Vfv.a a Hostia! E a -seus pés roguemol's 
Martins Ladeira, Vigm,io Capi- de uma suave consolação. + ISCOU OS + Sob as bençãos da Virgem no além 

IV 

tular da Archidiocesc, commu- S. Excia. Revma. Mons. + EMPQI">IQ MONTENE'GRO I Pela Patria que tanto querexp.os 
nico aos revm~s: clero s-:cul~r Dr. Vigario Capitular, reeom- f ., .. ·'- · ~ .) • · T E respondam os anjos Amen. 
e regular o fieis do Aice.bis- menda ás orações e suffragios 

I 
f RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7·0085 t _________________ ., ... _____ ___._....._,,.,._ 

pado que, domingo ultimo. 61r10 revmo. clero o fieis do Ar- i ; fl ..an -Bor., C''"°ommer~n~I 
do corrente, faleceu :testa. Ca-

11 cebispado ll alma de quem, sa- ! ME R e E AR IA A V EN IDA t, 1 ~nu 13 cau '~ ~ . ~i ~fj 
pital, no "Asylo de Sao Vicen- cerdot:e do Senhor, a todos f t\V. BRIG, LUIZ t\1"TONlO, :!.098 - (Em f1·en_te á Igreja ~;;.,;;.,..;;;. _______________________ _,..,.. .... 

te de Paulo", confortado com I pregou a verdade christan, ! lmmaeulada Conoeiçiio) - PHONE 7-5153 I ·"CC~Qso»t.os BICYCLETAS 
os santos sacramentos ~ai com os gestos de virtude acry- + r t'1 ~ ~ 
[greja, o Revmo. Pe. Francis- solada e de exemplo inolvida- t distribuidores <la i. PI automoveis 'l'ODOS Tg:~PR~OS MARC.Aa 
co Carlos de Alvarenga, na vel. São Paulo, 8 do AgoSto de ! MANTEIGA "BANDEIRANTE" ' ISN-4,R_· D & CI.A., 
idade dB 95 annor;;. Padre Chi- 1939. (a) Conogo Deusdedit ri<-, f t _____ ....,. ______ _ 
co, o appellldo que lhe davam Araujo, secr0tario "ad-hoc·• de I J (A nata das manteigas) ' O MELHOR SORTIMENTO BRINS 
os íntimos o conhecidos, foi I S. Ex eia. Revn1a. " l t ......................................................................................................................... J 1.J:nt>cu•ta,ção óireeta 
um digno saoerdote, natural dai~---------·----- ISN~lfD & CIA. 
cldad,e de Taubaté, descendeu-. 
ce do nobre familia paulista.• • • 
que se distinguiu sempr0, pel,t 
ridalguio. de costume:,; e boa 
religião. As virtudes caracte-, 
rizadoras do saudoso Padre: 
Chico foram as da humildado: 
e da. abnegação dos bens ter-; 
renos, que o approxirnaram,: 

.,~a•..._-k~êfill!J.,Q?-: . J.Q.:i ._ 

A VIA1\·1ENTOS 
p I alfaiates 

87:'0Cii COMPLETO 
C•mattem • 

CASA ALBERTO 
~- ~, .tl~ µ;~.~ 

CASIMIRAS 
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LITURGIA 

o OF·FERTORIO o 
A Missa dos fieis comeQa. gencla com seus 1rmaos, op- O sacerdote de)'ois de lêr o 

com a saudação que o eele-1 prlruindo os pobres, retendo oa Offertorio, d-escob,·e o calice, 
bra.nte lhes dirige Domlnus dons feitos em nome dos de- toma a patena êom a hostia, 
voblsoum a que, sem que se I funtos? sustentando-a com ambas as 
trate de uma oração coll-ectl-1 As secretas conservadas em mã.os diante do peito, eleva os 
\'a accrescenta: Oremus. Com nosso Missal, _geralmente apre-1 olhos á Cruz e baimn<lo-os !ro
esta palavra o sacerdote des-j sentam a Deus o dom dos mediatamente diz a primeira. 
perta os fieis, parece chama!-! tlels e p-edem uma bençam oração. 
os á oração. a se unirem e ele-. quasl sempre espiritual, de I AB oraçoos da oblação se re
varem a Deus, pois se e.ppro-' e.ccordo com o mysterio ou so- Iaclorram: 1) Com a materta 
xima o momento do grande 1· lemnldade do dia. 1 do saorlficlo, Isto é, o pão e o 
Sacr!flclo. A offerta dos clrlos accesos,' vinho; 2)Com o Corpo e San-

Segundo o Ordo I. de prin- do pão e dos dois barriletes gue d-e Jesus Christo, nos 
cipius do seculo VIII, o Of-, de vinho pelo bispo recemsa- quaes ella será transformada. 
fertorio consistia na cerimo- '. grado ou novo abbade, nas A oração que acompanha a 
nia das offert.as de pão e vi-· Missas d-e sagração ou ben- oblaçl!.o do pão e do vinho, tem 
nho feitas pelo clero e pelo çam, são um vestiglb das obla· por effolto retirar essas duas 
povo. Recebidas as oblatas pe-, ções antigas. 1 substancias do uso oommum; 
lo bispo n.a balauf'trada de. ab-\ Tudo quanto se designa ho-, é, por a11slm dizer, uma prl
sid-e, a um s!gnal seu, era je com O nome de Offertorio meira santificação dessa ma
transportada ao altar pelo ar-1 é um.a simples cerimonia ac- teria, tornantio-a mais agrada
ced!ago apenas a quantidade cidental, e preparatorla ao sa-. vel a Deus, 
necessaria para a communhão I criflclo que se vae seguir, por-: Diz D. Guéranger que o pen
::los nela. O restante era para! gue nas antigas ordens roma-· sarnento do padre vae mais 
il's pobres ou para o culto. Si! nas não se faz menção algu- adiante; elle pensa na hostie. 
e1·a um dever offerecer pão e I ma das orações ditas pe,!o sa- que dentro em pouco estara. 
vinho, era tamb-em privilegio, cerdote ao offerecer o pão e consagrada - Hostia que é a 
Catechumenos, penitentes e_ o vlnho,_,ao misturar-lhe agua unlca verdadeira. 
ex:commungudos ficavam pro· 1 !:) layar _às mãos: tudo isto era EJ' que a oblação desde es-
h :bidos de fazer oftertas. Co· -feifo em silencio. se momento tende necessaria• 
mo acceltar oblações daquel· mente á transubstanciação 
les que -viviam em deslnteili· · • des11,a dÚpla mataria no Oorpo 

e Sangue de Çlhristo, 

lt: s~~iç .. os -~~;··Mi·~~~g· .. ;~~7 A primeira o:ação sascfpe é 
~ } encontrada no seculo IX no 

f Com perfeição executa l Llber precatI6num, ltv-ro (le 
f · , - • orações de Carlos, o OaJvo 
J Jose Francisco de Castro , 1·cs16-s11). o celebrante ottere· 
i que dispõe de bons auxiliàres e bom desenhista f ce ªº EJterno Pae a Hostia sem 
' • 'l t d i macula, como na antiga lei. f para serviços I us ra os. Í ; EJlla vae-se transformar na uni-
I Rua Anhangabahú, 100 - Telefone, 4-7092 + : ca Victima Immaculada, que 
i SÃO p A ULO • ; é Ohrtsto, poie sõ Elia poderá. 
! f i agradar a Deus. . ' e • , , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • '' • ..... • • • • • .. ~mpenetrado de eua indfg ... 

nfdade ante Deus, o padre re
za primeiro por si mesmo, pe
dindo a purificação de toda 
falta. Roga depois a Deus pe
los . asslsoontes, e finalmente 
por· toda a fgreja, pelos vivos 
e defuntos. Todos participarão 
de11se sacriflcio, pof-s o Chris, 
to morreu por todos. -

N~s devemos rezar com o 
celebrante essa ora<;ão, en
trando nas disposições humil
des e confiantes do ministro 
de Dfi}US. E' ourta, mas quan
tos -pedidos ena contém!_ 

G Para vestir seus filhos 

com elegancia, visite a nossa 

Secção de Creanças. Estamos 

agora offerecendo um lindo 

sortimento de roupinhas de 

linho superior, em esty los 

distinc~os e modernos. 

CEfd \TESTIDA 
REFLECTE O 

BOM GOSTO MATERNO 

"
·e - • U'JJ'Y'~ 

A CASA N,o I NA PRAÇA DO PATRIARCHA. 

Grande 
Kermesse 

Palavras aos Co1,1gregados 
Meu Irmão, 

A~RESENTA AGORA 
~D INVENCIVEL" • O bairro de Pinheiros vive

Deus qul humana!.,_. rã no prox1mo mez de_ Setem-

E' doutrt-na urilversalmente recebida na Santa _ Igreja 
Oathollca que No-ssa Senhora foi levada aos cêos de corpo • 
alma, antes da ressurreição e do Julzo final; os -chrlatios dO 
mundo Inteiro eaperam ansiosamente que o maglst6rlo supre, 
mo e -lnfalllvel da Igreja assim declare esta verdade dogma da 
fé, como a maternidade divina, a virgindade perpetua e ~ 
immaculada eoneelção de Nossa Senhora. Ajunta teus votos 
e ora9ões oom os de teus Irmãos na fé. 

Antes de derramar a 'if4ia .bro, horas da mais Intensa ale
no calice, o p-adre fazendo o gria, com 11, realização na Pra
signal da cruz sobre a galhe- çe, Bened1cto Calixto (em fren
ta d-iz: Deus qul humanre subs- J;e â Igreja do Calvaria), da 
tantlre... pedindo ao Todo Grande Kermesse, alli promo
Poderoso que, pela mistura vida nos dias, 2, 3, T, 8, 9, 10, 
desta e.gua e vinho, nos torne 16, 17, 23, 24 e 30 de Setem
participantes da divindade de bro e 1, 7 e 8 de Outubro em 
Christo. E_sta oração como as beneficio das obras da Igreja 
cerimonias que se 11eguem são do Calvaria. 

Os Santos de todos os tempos attrlbulram suas gra9a8 
e seus dons á bemdita Virgem Maria, a verdadeira Mãe da 
divina graça, Nossa Senhora cooperou com Jesus em nossa 
salvação: foi Elia quem no-Lo deu e criou; foi Elia que no 
Calvario offereceu por n6s seu FIiho padecente e com as dores 
de Jesus apresentou a Deus Padre os seus padecimentos 

g r a n d emente significativas, 
Esta mistura da agua - uma 
gota - ao vinho, recorda o 
sangu-e e a agua que sahiram 
do lado de Nosso Senhor. 

1 pessoaes, 
A commissão organizadora Eia, Irmão! Reconhece quanto custaste a tua Mie, quão 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGA ... 

Nosso Senhor não precisa 
sêr abençoado, mas a humani
dade sim, e é por isso que o 
padre faz tim signal da cruz 
ne. agua. Benzendo a agua, is
to é, a humanidade, o padre 
mostra que alia é chamada a 

UM RADIO DE LONGO ALCANC.E _ 
AO ALCANCE DE 'l'ODOS'r __ 

• - uma vida sobrenatural. 

Peçam demonstraç~ sem compromrsso á 

· Na Missa de defu·ntos não 
se benze a agua, o que oonfir
lll6 a doutrina de que a agua 
representa a humal'lldade. A 
Jgreja tem jurlsdicçãa- nas al
mas que viv-em na terra, e a 
exerce abe~çoando-as, o que 
não pode i'az-er com as que 
tormam a. Igreja IJ(ldecente, 

AMERICO NICO.LATTI 

Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.0 anda.r 
Telephone: 4- 4 4 2 3 

(Contlnúa) 

Para engordar no Inverno! 
Si está fraco, abatido, magro, aproveite este inverno para adquirir novas ener
gias e aumentar de peso em pou~o tempo! Não per~a ~ais um ano: ~embre-~e 
que a melhor epoca para se realizar o tratamento e o mverno ! Ehx1r Brastl, 
extrà.ordinario depurativo 'Vegetal, depura o sangue e faz engordar! Não fa. 

lha! Seus resultados são excecionais!! ! 
Si apesar de ter-se submetido a varias curas e 

regimes não conseguiu ainda aumentar de pêso, 
aproveite este inverno para depurar seu orga. 
nismo e engordar varios quilos em pouco tempo. 
o Elixir Brasil, depurativo a base de plantas me
dicinais brasileiras, garante tais resultados. 

convem não esquecer que as impurezas do san
gue impossibilitam o menor aumento de pêso, por
que depauperam todas as energias e forças do or
ganismo, predispondo-o a muitas manife~tações 
de carater grave, tais como: DORES DE CABE
ÇA CONSTANTES, REUMATISMO, ARTRI• 
TISMO, CIA TICA, DORES NOS OSSOS, FU • 
~~CUl,OSE, ECZEMA, FERIDAS REBELDES, 

ERUPÇÕES DA PELE, QUEDA DO CABELO, 
URTICARIA, EMPINGEM, HEMORROIDAS, etc. 

O Elixir Brasil, ao mesmo tempo que depura 
o sangue, reativa todas as funções do organismo, 
.resultando daí o facil aumento de pêso, que inu
tilmente se procurou com outros tratamentos e 
regimes. _ 

Experimente Elixir Brasil, durante algum tem
po, para convencer-se de seus efeitos beneficos, 
desde as primeiras colheradas, uma sensação 
agrada:v.el de bem estar assenhora-se do organis
mo, volta a alegria e vontade de trabalhar, ao 
mesmo tempo que todas as manifestações da im
pureza do ~ngue desaparece1n J?Sra OOlll.P.:el 

esmerou-se em proporcionar caro Ella pagou para te remir! Deu seu FIiho divino, agonizou 
ás pessoas que lã. accorrerem com Elle! Recorre a miúde ao throno da graça, porque terás 
um programma rico em diver- de ser salvo tambem pela mediação de Maria, Honra-AI 
timentos e attractivos peculia- lrnlta-A! Pertence a Elia. 
res a este.a festividades, bem Pe, MARIANO 

como de innova9ões por certo ·=.=.=.=.=.=.=.=-:.=.=.=.=.=.=.=-:.=.=_=.=.=.=-:.=.=.=.=.=.=.=.:,=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.:,=.=.=.=.=.=.=.=.=.=_= 
destinadas ao maior exlto; ás 
9 barracas ·ornamentadas e 
llluminadas com artistica pro
digalidade, se juntarão nume
ros de canto pelos melhores 
artistas do nosso "broad cas
Ung" e uma hora da "penei
ra", durante a qual todos po
derão se candidatar a valiosos 
premias. 

VIDROS E VITRAES 

Ili Galliano & Comp. 

VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES ARTISTICOS PARA 
RESIDENOIAS E IGREJAS 

Q U A DR OS E ESPELHOS 

Todos os catholicos que de
sejarem contribuir com pren
das para esta grandiosa ker
messe, poderão enviar seiis 
donativos ã portaria da Ig:i:eja 
do oaivario. RUA DA LIBERDADE, 590 -TELEPHONE: 7-0544 =====--_;.,,:m:::::==-"'==::::::::::=· =- ' ' ,-.,. 

• 

\, 



~ão Paulo, 13 de Agosto de 193~ LFJGJONART~ 
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Dicccrso do Exmo. Rvmo. EVANGELHO 

Sr" Bispo de Nt:1t;:I 'O SURDO-MUDO 
Visitei a Liga das senhoras oa-- Em cima ae sua mesà i!e tra,. 

thollcas. colmeia onde trabo:lham balho, v1 os montes de telegram-
a.,; almas do escol paulista.no. mas que Rhe foram d1rtgidos. 

Ali tudo fala de D. Duarte: O Ouvi, agora, o que dU!l!e D. Jo_ 

Este surdo - mudo 
é imagem do inf!-el 
que jamais ouvi11 

falar de Nosso Se-

_Antes.do Te-Deum em accao 
de graças pela eleição do novo 
Arcebtspo de S. Paulo, rezado do
mingo ultimo na Igreja de Sta. 
Thereztnha (MatriZ de Hygieno
polls), S. Excia Rvma. o Sr. D. 
~rcollno Danta.E. Bispo de Na
tal, óra entre nós pronun ,!ou as 
Geguintes palavra.a: 

predio .as salas ,a eapella. a b!- sé no seu famoso e fonn060 dis
bl!otheoa, o flchario dos meno- curso do Instituto Historico do 
res do teu Educanda.rio, tudo, tu- Rio: nJ10r Jesus Christo, 
do fala de t1 "Como filhos do Brasil. quera- e, por isso, tambem 

A direr.torla é a mesma que mol-o uno, indlssoluvel profun- não sabe supplicar
Reverendissimos Snrs. Padres escolheste e, por muito tempo damente religioso, lntangivel na lhe. Não reza con-

Carme!lltas. or!enta.ste. A directora é um pe- sua dignidade. amante de sua 
daço da tua• alma de organiza- historia, orgU].hoso de suas tra- venientemente por• 

Amados fieis. dor deixado na terra. As = dições, docemente hospitaleiro que ignora o Me• 
A divina Providencia tudo or- auxlllares são as vestaes que para os que nos respeitam o de- diador entre Deus e 

dena., tudo anima, tudo governa. guarrlam O fogo saITT'8.dO do teu coro da casa, mas ousado e éora- os homens. _ A es· 
Os astros. dando-lhes a gravita- zelo de Bispo lncomparavel. . joso contra as aves de rapina que 
ção; os mineraes. os matizes da A obra que rea!l7.aste. em 15 1 voejam pelos nossos céos, eterna- tado semelhante se 
cõr e da durab111dade: os vege- annos de labor Ininterrupto, irá I mente anilados. reduzem os chris• 

pelo tempo em fóra. semeando o I " taes. o encanto das flores e a bem que mandaste semear. e acrl. Oo??flantes no futuro .ergue- tãos a quem as com-
uf;tlldade dos fructos; os antmaes. solando a saudade. que. ali notei i mos_ penosamente as cathedraes e modidades da vida 
a alma centelha de Deus. e a vL tm re~nado em tudo. como O per- ,

1 
lgreJas, monumentos. de nosso 

da - o nosso maior tesouro Des- f P õ ,,d .,,,.~,..,...m Deus e do nosso paiz, sabf-ndo terrena fizeram es-

Undeciinõ Domin·go depois de Pénteeó~tes 

8ão Marcos, cap. VII, vers. 31-37 

Naquelle tempo, deixando os confins de Tyro, 
velu Jesus por S!donia, ao mar da Gallléa, atra• 
vessando os territor!os da Decapolis, Trouxeram
lhes então um surdo-mudo, e lhe suppllcaram que 
impuzesse as mãos sobre elle. Tirando-o do meio 
da multldão, e tomando-o de parte, lhe poz os 
dedos no ouvido, e, cuspindo, tocou-lhe a llngua 
com a saliva. Depois: levantando os olhos ao céo, 
suspirou e disse-lhe: Epheta, que quer dizer: 
abre-te. E, no mesmo instante, se lhe abriram 
os ouvidos, e se lhe soltou a prisão da llngua, de 
modo que come9ou a fa.ar distinctamente; E lhes 
ordenou que não o dissessem a ninguem. Porém 
quanto mais lhes prohlbia, tanto mais o s&ppll
cavam, e ainda mais que se admiravam dizendo: 
Elle fez bem todas as cousas; fez que os surdos 
ouvissem e que falassem os mudos. 

por Mll!ni dfzer, OS 

infortunlos com a 
mão: abriu-lhe pri• 
meiro os ou vtdos, 
depois desatou-lhe a 
lingue.. Não foi, por 

certo, deficienc!a de 
seu poder taumatur
gico que lhe exigiu 
varios actos na ou, 
ra d-este enfermo, 

Foi lição a quan-
tos se empenham na 
obra de evangeliza
ção das almas. O 
Evange~ho é luz e 
vida. Esclarece a. 
intelligencia e t-0nf• ta d j t t Uil"c a i,ua t•v•~ _,,,,,_ • l quecer OS VOtOS ju-quemos . ~ con une o. a cr a- Fui á Cathedral. a tua Cathe- que, se um dia, sobre nós so-

tura racional que póde go,:ar da d 1 Ah i udess dizer prarem ventos dos demolições, es- rados do Baptismo. Elles tamb-em se encon- fica a vontade. Mas para isso é mister que 
vida, te~na e da vida celeste ra · ti, s eu P e I t.oroar-se-ão instltulçocs vene- tram nas condições lastima veis do surdo-mudo primeiro tenha embebido a alma de quem o 

Aqui, Deus oollocou nos cofres 1 ° E"'mte 
5
c:~a · · · ~olumna eu te vi: rf\n'.ias. mas as pe<iras dos alta- nas cousas que respeitam á vida eterna. En- propa= Pregado friament · t 

da nossa fellcidade: a posse do Fi h .•. M re8, profanaàas em11ora re3taráo · <>-· . e, ou impos O com 

1 
rr.1e como uma r'lc a. g:ram,,1v, . • d ta t nos negocios presentes que aspereza é compara•·el como já ot 1 mundo, o bem, o bello e a ver- , 1 e • ·omhroso sempre estave1s. para nellas nou- re aram-se n o , v , n ou a guem, 

dade; na vida do céo. a svnthese : nas te,uas 00

1 
nv ncr;oetes a.~s tu:s sar sua fronte. lacrimosa e feri- não attendem mais aos appellos do Divino Sal- á "aguá incommoda dos temporaes, que força 

d be nos ns p anos. e rno nas ~ . 
· 0 m. do bello e da verdade: bra da 8 Patr,a. que todos nós estre- , vador. Graças, santificação, vida futura são uma passagem sob as telhas, penetrando com 
a immortalldade. 0 s. mecP.mos. · 

o homem deve pertgrinar na Desci á crypta. para visitar os "Ao lado de cada temp'Jo, le- assumptos de que n!to entendem. Importa-lhes desabrimento ; na tranquillidade dos lares, e, 
terra. cumprir 8 mh,são que re- t.eus df>spõjos ... e qá em dois m- vantemos ainda para os cóos os apenas a prosperidade, multiplicar as riquezas ao depois, vae parar no pó do chão, com o 
cebeu de Deus; sendo chefe. or- malhPt.es <ie saudade. est"va a lll- nossos camnanarios. doce abrlro e alegrar a vida. 
denar com prudencla e sabedoria; ma cathollr.a de Si'i.o Paulo, cho- n?l'ª a Inspiração melodlnsa dos Com esta classe de pessoas, como em geral 
sendo subdito. obeder-er com sim- rarn:lo a tua partida. ,smos nos annos d a 

· ·1 ' d 1 t e fp .z. e. ~tais com os quaes se acham afastados de. verda-plleidade e espirlto de fé: e. de- A minha ll.lm.a. genuflc".a e ""· 'oras e 11r. as e re. r"o;a~. a, .• 
pois do "Rede ra.ctionem vl1\ca- bruçada sob O t.eu tuniulo. ~.'.l1- : vos mastros para a bandeira do I d eira Igreja, deve o fiel imitar a dedicação do 
t!onfs tuae" <1). a po~ eterna çou a pl'eoo da n:rat!,Fi.o. Tn f,,,to , E,a$'.l . · Mestre com o surdo-mudo. Sallentam, de facto, 
da felicidade sem fim. no céo. o_ animador das mlnh::..s re?.·ll.'R- . "Condemna.mos 11s dl••!sões. as, os commentadores O cuidado especial que este 

Os que não se afastam dessa çoes. DescanQa f'm na~, dl!,.cordlas .as rx:rsegu!ções. tudo 1· infeliz mereceu da parte de Nosso Senhor Je-
trajectoria, filuminada pela fé, Não está ainda, no marmore quanto venha ferir •o grande man-
são os justos. vert.!cal da tua sepultura. o teu damento de Christo ,Senhor Nos- sus Christo. A muitos sanou o Mestre com 
· Os que derrapam na vida, são retrato em bronze. Mas eu vi so. · um gesto ou uma palavra, e os despediu logo. 
os maus. gravado na memoria dos paulis- "Para que a Ilação se torne Com O surdo-mudo não procede assim. Afastou-

qual se confunde, com o qual é varrido para 
o enxurro do caminho", ficando a alma num 
estado de espirlto Irritado, e ainda mais re
belde ás inspirações da · graça. 

Ha muitas almas que, para se voltarem a 
Jesus Christo, e á sua Igreja, têm necessidade 
.de um coração amigo, de uma palavra suave, 
de uma assistencia dedicada do que de logica 
ferrea de um syUogismo. As obras de zelo 
hão de ser sempre orientadas por uma amavel 

Estes eahirão no inferno; aquel- tas. maior, pu!?namos, lntransigente-
h l é o da multidão, e, com solicitude, tratou espe- caridade. Assim procedeu Jesus sempre que· les subirão ao céo. Mas, Sen ores. q11e onrura a mente. pela santidade da familia 

minha .de errar =los d"=rtos va 11 , d r j d c!almente d-a cada um de seus males. Como .. não era patente a má fé. Assim devem pr~ Fellzes, mil vezes felizes aquel- · •"· v>' º - ce u,a a gre a e a sociedade. ~ 
les que houvem do Senhor "Vln- sios da dôr. <mando devia atra- P"ln fom!lla unida em Christo. si uma palavra sua nã-0 bastasse, tirou-lhes, 
de, bendictos de meu Pae. tomar ve8S9,r os jardins floridos da ale- acima das rusgas e d!vergencias 
posse. do reino que Elle vos pre- gria? l de caracteres. lndissol11vel na san-

e ceder os continuadores de sua obra. 

parou, desde de toda a cternidà- Porque falar de sqnc'!ac'!é na ho- tidade de um amor feito de sa- À ~ - fll m m [~ r> :; o u'.f e N 
de! •.. " ra cu1mlnante das festas? crlf!clos. renuncia Pm elevaoões e M <;;,fJ ~ .-VJ . · l~ ~ ~lil, IJI . , os s a 

Porque cantar a morte quando na farta fecundidade de um lar, I 
Todos nós queremos pertencer devia cantar a vida? onde o egoismo não despovoa os 

ao numero dos escolhidos. A ten- Porque lembrar D. Duarte, ber<:'OS. mas a esperanca "Ue é 15 DE AGOSTO 
dencia geral é a dos "Sursum ó J " quando s devia falar de D. o. virtude chrlstã os embala na ã d !ti b · cõrdà.?' _ coraQão para O alto! A testa da Assumpç o e l cons·equencia do pecca110 e a , a u ma oménagem.. 

sé? tranqutlla segurança de que Deus N 8 h d i • t i 1 t d ' E · .. h d E quando a maldade humana os . ossa en ora é uma as mas conrrupçao ma-era em· o as.l ucauu.uuarttm-se to os para 
arrasta á ribanceira, do ma!!, uma E' porque. SPnhore,s, D. José a.mnAra cinem nfo .J.,ge ao cum- antiga da Igreja. ! as phases repeletes é unia pa- o lugar onde a Mãe de Deus, 

é D.· Dúarte resur{lido. . . O dís- prlmento de seus deveres. · · -.-
voz do alto nos adverte do periE{o I Ja no anno de 600, era essa' lida figuração · de seu horror; , a Protectora dos Aposto.os e 
e nos reconduz á senda do bem. cioulo rep

rod
uz O mestre.·· O "Batemo-nos pela educação re- festa popular entre os cat.ho-: Ora, Maria era Virgem segun-1 d-é todos os homens tinha sido 

Els a realidade da vida! Bispo auxiliar. hoje, Arcebispo, li!!iosa moral .. intellectu_al, __ social, licos. E' a festa qu-e nos lem-ldo os Evangelhos nos revelam collocada e nada mais enc.:0.1• 
. enche .plenamente. a ausencia do j civil e physica da nossá · moei-

Vós a. conheceis. Arcebispo fallecido. \ 
1 

dade. bra as recompensas recebidas e a, sua pureza era perfeita. traram. 
Duarte Leopoldo e Silva. alma D. Duarte no céo esperava an- , por Maria Santíssima, pelos . Não só isso mas Maria cor-1 Parece-nos que a missão es• 

de eleição, criatura privilegiada, cioso O veredlctum da Santa Ré. "Um povo de athletas seria seus soffrim_entos e ainda mais; respondeu a' todas as graças, pec!al de S. Thomé era reve-
meditou no silencio do seu inte_ frag!lisslmo se não cultivasse,, por suas virtudes. Hoje, Ma- 1 recebidas da maneira mais l lar e confirmar de modo m'. 
rior as verdades que repassamos. A sua maior alegria. veland0 primeiro as forças da intelligen- ria Santissima tem um lugar !j completa' p~ssivel. 

0 
seu cor-: dubitave~ as grandes verdades 

e... sentindo-se attrahido pelo junto ª Deus, por ·s. Paulo, era. eia e da vontade. Derrotar ad- sem par na l\I.orada Celeste . . da religiao. 
sacerdocio, fez-se Padre; e depois certamente, a de ver sentado no versarlo nada renresenta, quando, porque tambem s-am par foi· po portanto. só foi 1nstrumen- Nem podia ser de outro mo-
padre em toda a sua plen.ltude, throno, que elle tanto lllustrou, nas arenas Interiores .somos ba- a sua missão na tel'ra. to de glorlf1cação de Deus, e do .. Aquelle corpo, instrumento 
1 ezse Bispo Bf-o de s Paulo o seu dlscipulo amado ,o seu aml- ti<ios. cada dla. pelas paixões e nunca a menor macula dimi- d D . . 
i• • ~., ' S6 Deus pode recompensar ! Ih . E usa o por eus na real!zaçao 
Arcebispo de São Paulo. go dedicado. e delicado, o compa- pelos instinctos. de uma maneira justa, os tra- nu . e a, pureza, . ' e~se o fu~-' do grande mysterio da Encar-

o que foi o Episcopado deste nhelro de suas maguas e de suas "Enrijar o organismo sacrlfi- b li d t M damento dessa doutrma trad1-1 nação de seu Filho não podia 
Mercler brasileiro, vós o sabeis. alegrias, o confidente de suas re- cando o pudor é seccar as nas- E~I ios ã e sua~. c~~ 1as.. ts l clonai que,.nos ensina ter Nos-1 ser pasto dos verm~s que m1;i. 

São Paulo não deu um passo servas. 0 guardª vigilante. lndor- centes de nossas energias moraes. rec~r:'pe~s:: P
1
:;ts ~ s!u J~:O~: sa Senhora sido levada com to naturalmente se fartam com 

para o progresso, para a grande- mldo do patrimonio colossal de "Queremo-la pois victoriosa pa- • o corpo para o céu. . 
d t te seu fecundo episcopado. é super-abundante. Que recom- esses corpos conspurcados pc-

za , uran e esse mvo, sem que ra os destinos da Patria e da pensa terá pois Elle dado S. Thomé, reunindo-se uma lo peccado. 
D. Duarte não o seguisse e ilão o Alegrae-vos. Senhores, porque Igreja v t A t 1 
ftbençoasse. D. Duarte Leo•)Oldo e Silva está · Aquella que desde sempre ti- ez com os ou .. ros pos O os, E na sublimidade de sen 

' "Assim formado, será ·0 nosso nha sido o escolhida para ser soube da morte .de Maria e do throno eterno, Maria fol pelo 
Duarte Leopoldo e Silva, dos entre nós, na pessoa augusta e povo religioso. morlgerado. ho- M- d D ? S é . desconsolo que lhes enchia a 

páramos da gloria, ouve a voz sympathica de D José Gasoar de nesto e disciplinado. Viverá em . ª. 1 ae e eu~. e imp.os- alma. Aoobrunhâdo com essa proprio Deus constituida Me-
amiga de um admirador da tua Affonseca e Silva novo Arcebis- paz e J·ustiM a luz tropical do s1vel d-escrevei o.s gosos 1m- t d S dianeira de todas as graças. 

. • . ,,,.,,, t" ff lt nova remen a, . Thomé pe- p d r· 'Ell apostd.licidade. da tua operosida- po Metropolltano de S. Paulo. sol. á sombra meigamente prote- mensos a que en ao a e os . . o emos con iar n a abso u-
de e da tua santidade. DepoL~ de visitar o tumulo de ctora do cruzeiro. os habitantes celestes, os go- d~u, Ja agora com_ outro espi- tamente, pois Elia já' nos deu 

Quando ,na terça-feira, chegan- D. Duarte, eu fui a Conceição de j "Prosnerará no desenvolvimen- sos infinitos das almas Berna- rito, que o conduz,ssem ao tu- o que tinha de mais precio8o, 
do aqui de avião, passava eu so- I~ahaem. levar a D. José. meu I to espiritual, intellectual. moral, venturadas, com muito maior mulo onde Elia fora collocada, o seu proprio Filho, e por El· 
bre a tua bella cidade, o ninho abraço fraternal, a expressão do social. commerclal, industrial e razão é impossivel siquer ima- para que pudesse prestar-lb.e le, a Elia. fomos dado. 
dos teus sonhos; o sonho dos teus meu contentamento e o preito da agricola, como bem merece a ter_ ginar a alegria que Deus amo- r· .. ··-•·•·•·• .. •··•· ............................................................ - ............................. , 
lazeres, o lazer das tuas predile- minha amizade sincera. ra dadivosa e bõa. onde Deus nos rosam-ante derrama na alma • S • d p 
ções, tu foste a primeira figura Nas praias alvadlas em que An- fez a graça de nascer e viver. d'Aquella que ao mesmo tem- ! erv1ço e ublicidade da Imprensa l 
que accudiu á minha imaginação chieta escreveu os seus versos, "Assim pensam os Bispos do I po foi sua Mãe, Esposa, e F!- 1. Catho11·ca . ;. 
extasiada... encontrei os sulcos dos carros que Brasil" ~isse D. José. lha. Se o s,eu lugar é o primei-

1 
_ 

Desci á terra emocionado pela foram levar a D. José os para- Assim. digo eu. pensa D. José ro entre o de todas as creatu- ; J ose' Franc .. sco de Cast· ro ± 
visão da belleza e da saudade. . . bens de S. Paulo . Gaspar de Affonseca e Silva. ros, proporcionada deve ser a + " Í 

- Eis, Senhores. como fa1011 p como sua gloria. • :tt11mcm111111111c11111m1111c111111111111c111111111111c111111111111c11111111111m111111111111n11111111111m111111111111c111111111111g " • ~ ·E - . l:ll vae agir o segundo Arcebispo de Essa honra eminente rece- ! f 
~ Pan1·t1·cadora AI-E-a......,.a e s. Paulo. bida por Maria no céu é um I Rua Anhangabahú, 100 _ Telefone, 4-7092 ;, 
~ .l.l JL.111.D. ~ Exultae de alegrias. grande motivo de nos alegrar- · ' 
[§_ Instalações as mais modernas de S. Paulo. , ª Preparae-vos pois para a apo- mos, pois Elia nasceu e mor- Í Anuncios em jornais e revistas católicos. ! 
15 · ªª theose da recepcão, 1.:iue sacudirá reu. e foi provada pela dor co- 7 Assinaturas e reformas de assinaturas de j 
êl'.:==- :A,NNEX0: CASA TH0ME' RIOS § a cidade; e para a posse sole- 1 mo nós, A &tinha do céu, que , Jornais e revistas católicos e venda avulsa. ~ 

~ 1 nlssima do novo Arcebispo, no está sobre todas as legiõ-'3s de! ! n· t •b • - d }' Í 
Cereães, Conservas, Fructas, Molhados finos e ê. sollo archiepisc:ipal de s. Paulo. anjos.foi como nós uma creatu- f IS rI mçao e ivros católicos em geral í 

!·-;====-~- congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeifa:da ~ 1 E. agora. Senhores. entoando o ra humana. ·.; • X Ei nosso hymno de acção de graças, :\'faria morreu para estar " 
Rua Alagoas, 487 Phones: 5-3974 e 5-G529 fé l cantae: _"Te Deum laudamus. Te conforme com o seu Divino ! Atende com prontidão quaesquer pedidos de ! 

= Praca Buenos Àires S. PAULO §. Dominus confitemur''~ Filho, pois a Escrava não po- f informações sobre jornaes, revistas ou livros ca- ! 
= , e 1--- dia ser maior que o seu Se- 1 tólicos, assim como sobre o movimento religioso i. 
~111111111111n111111111111n111111111111u111111111111c21111111111rn111111111111c2111111111111é2111111111111c21111111111uc2111111111i11m11ili... (1) Lucas, XVI, 2 nhor. Mas a morte é a triste j em geral. . i 
~lllllllllllltlllllllljl,ll!CIIIIJUl!ll~i1!IIJl!IIIIIClllllllllllllCJIIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIICllll!llllllll.m11111111111rn111111111uc211111111111111c111111111111c1111111111111c2111111111111c111111111w1c1111111111111ci111111111111c1111111111111c1111111111111cJ1111111111;m1111111111110., , ............................................................. '. ...................... -. ........................ --. ..... .r 
§ &i/ ~1 - C' T H O L I O -,·-·-·--·-·--·---·-·-·----·--·---i ~j.f.;~'cG_ ~ q .. ! ,e~··. ,__: -- . 111 A~~?~~s~~!?.~E;~~Tú 1 
~ ~ =1 ! i 

f Comprem exclusivamente : LEITE E S T R E L LA e MANTEIGA GUARA' ~ 1 ! o f 
. = : ASSEIO - PROMPTIDAO - MODICIDADE DE PREÇOS · q da EMPREZA LACTICINI0S · DE GUARATINGUETÃ - Rua Oyapock n.º 80 i / i E EXACTIDAo Nos PESOS t j PEÇAM PELOS TELEPHONES: 1 ~: i:t~s~u~5

1
j-9946 e 7.3399 J i j com,•,""'"~"" vtt,...,- Ent,,ga • domie!llo l 

l . I; Í Rua Marquei de Itú, 328 - Telefone: 5-106'1 J 
E serão assim attendidos immediatamente etn seu domicil1°0 = · + . , § 1 t VILl,A BUARQUE - S. PAULO l 

~IIUfillíliíUllllUllllllll)llllllUHIIIIIClllllllllllllUUIUUIWJOIIIIIIIIIIIIUlllllffll!IICllll.lllllll!lml!!llj/l!Si;I/~;;,:::·:·: .. :.00:;,:!,,!Ulll.l!lllll)ll~l~~l~\i}ll;4WJ/:J:J!IJ!!{~U!~!!/,;1:,:W!-lllllllllltllll·!IHlllll:lll!rnll!!t!!l1Ullii!l!ll::::111111u1u9 l t ... 0.,0 .. 0 .. , .. .,., .• '.•·•••,.. • .,. ••• , ... _.,...., ..... ,, ............ '!9._ ........ e,,e"9••.,•oue"9~1 
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CJ:uzador esc_?la "L-ª ,Ar- f 
·· gentma" l 

De regresso de seu cruzerro ae 
~trucção, chegou ao Rio de Ja_ 
t,eiro dia 2 o cruzador "La Argen
~ina ", trazendo a. bordo uma tur
tlma de guardas marinhas argen
~inos, · e 6 braslle!ros, que parti
)ciparam d,o cruz.eiro em virtude 
fcle um convite do presidente da 
'.Republica Argentina. 
:. .Nesse dla o ministro da Ma• 

technico-milltar nos estabeleci
mentos industriaes, institutos de 
ensino especializado e serviços te
chnicos do Min!sterio da Ouerm. 

• 

ll u 

LEGIO:\l°ART(l 

R A ~ ·~ L ' 

:São Paulo, 1;s ae Agosto de 1939 

da projectores, ba~em, canhões 
anti-aereos e balões de barragem, 

As forças aereas de defesa. 
compunham-se de SOO aviões. 

Q Os jornaes francezes pro
curaram conte$tar as afflrmaçõe.s 
o!ficiaes italianas sobre as gran-

+MMR aw des manobms realizadas no va!lle 
ção foram designados para exer- do rio Pó. 
cer as funcções de memb1·os do Commentando a aff!rmaQlio das 
Conselho Nacional de Serviço So· autoridades de que o exercito in• 
ela! os srs. Ataulpho Napoles de vaso1· foi destroçado e obrigado 

·;rlnha offereceu ao com.mandante o Tornou-se extensiva a todos 
);Alberto B.mnet um banquete. os pontos do paiz a taxa de 1$000 
~-. o commandante argentino e os cobrada no Rio de Janeiro, por 
1adetes sob seu conunando fo- pessoa, pa.ra t}ntnct:i n~ caes des_ 
~am objecto de numm-osas provas t!nado á atracação de vapores 
~e ca1·inho por pai-te de seus col- extrangeiros. o pl'oduc!io da ar
)Segas brasileiros, tendo visitado a recadação será entregue ao Tou
~iãade, recebido um almoço n r!ng Clnb que a destmar,í aos 
'.ibrdo do São Paulo, e visitado o serviços de propaganc!a e essis• 
\presidente da republica. 1 tencia aos turistas e passageiros. 

o commandante Brunet e O 
' • Foi assignado um decreto de

tapitão Malatesta foram nomea- signando O major Edmundo de 
~os commendador e official da Macedo Soares e Silva, o cnge
brdem do Merito Nava.-1 • nhe!ro de minas Joa<r11im Miguel 
- Dia, 5 o presidente da repu- de Arrojado L!sbôa, o engenheiro 
,blica esteve em Visita ao cruza- João B. da costa Pinto e o atua
télor escola argentino, tendo usado rio Plinio Reis de Catanhedo e 
;(].a palavra por occasiíi..() do al- Almeida para constituirO'..n a com
',noço que lho foi ofierecidQ,, m1ssão especiai r,ara os estudos 

-Estudantes argentinos 

Chegou sabba.do atrazado no 

.Paiva, Levy Miranda, Ernani a recuar, diz o "Exéelsior" que 
nosos. Todo o exercicio foi dh'l- Agricola, Olympio Qlyntho de 01!- não é essa a, opinião dos millta
gido pelo general Sebastião do veira e sra. Eugenia Ha.mmann e res extrangeiros e dos conunen-
Rego Barros, commandante do .Stella de Faro. tadores italianos. 

Rio de Janeiro uma caravan:i. Districto de Arfübaria de Co5ta, O jornalista aff!rma que TUrún 
compoi,ta de 18 el!tudantes da estando presentes o :min.lstro da 4 SELLOS - A Casa da Moe- ficou inteiramente â ;nercé das 
Escala de Architectura da Univer- Guerra, e altas autoridades. • da vae fazer uma emissão de força:, invasora.s, citando o ''Co-,;• 
id d Ro ri b dir ão séllos em commemoraç!io ao Con- riere Palia Sera", que d!z: ";illnl 5 ade e sa o, so a ecQ 1 . . ... • •. 

do Prof. José M!ohelett!. 1. ü,:;}::::) ]'J o t 1 .C. 1 ~,..! :~resso Euoharlstico de Recife. Os substancm, a grande cidade pie• 
A delegação, que visa estreitar 1 -:;·:~':'.:'.:,. -:---:=~.- ·~ novos senos são do valor de $400 monteza. de 'l'ur:Im parece estar 

OS laços de amiZade entre QS C~- 1 :{~;li)/ (10 .~$ r a sJl e a .eml.$8ão comprehenderá um ~-O alcance d~S vanguardas illVa• 

'Embaixador á posse do 
·· · · !'residente do Paraguay 

Parti'!J para. 0 Paraguay, por 
\'m, aérea., 0 general Pinto Gue
.cl.es, embaixador extraordln.ario 
em missão especial para assistir 
~ posse do general José Estigarri_ 
b1a na presl.dencia daquelle palz 
11,IIll.gO, 

0 genera1 Pinto Guedes viajou 
·por via aerea até Corumbá, d?n
iíe eegu.iu a, bórdo do momto1· 
•pa,rahyba", da flotilha de Mat
k> oi:osso, para Assum.pção. 

(Pesquizas de petroleo 

Chegou ao Rio de Janeiro o 
engenheiro Edgard Clayton, con
ttll,tado pelo Conselho Nacionall. 
do Petroleo para dirigir a perfu
.ração dos po~,0s petroliferos da 
.-Bahia o Alagoas. 

Aqtte!Ie technico viajou pelo 
ti\'ião de carreira, aguardando na 
capital apenas ::,, chegada do ma
terial para seus tmbalhos, seguin~ 
do para aquelles Estados. 

Dentro de alguns dias, segun
do m!ormou ã. reportagem, de
verão chegar 1 o engenheiros seus 
auxlliares. 

'e Noticia-se que em Brito, mu
nicipio de Turiassú, n-o Mara
nhão, um sitiante encontrou pe
troleo, que jorrou fortemente, ao 
cavar um poç--0 em busca de agua 
potavel. Frei Lourenço de k1can
tara, do Convento dos Francisca_ 
~ios, da locaqidade, confirmou a 
noticia aos jornaes. 

·Viajantes . 

o sr. ministro da Justiça se
guiu, como foi noticiado, para a 
fazenda Chapadão, cm Campi
nas, no dia 4, afim de repousar 
dm11nte cerca de 8 dias. 
~ seguiu para o Rio de Janei
ro domingo cedo o sr. Interventor 
Federal, regressando dia 10 após 
tratar assumptos administrativos 
do Estado. 
e Procedente do Rio de Ja

neiro, chegou sabbado, nelo Cru-
2eiro do Sul, o sr. Olmar Bragger 
"'<\rceu, ministro da No:i:oega, 

o.ecessa.rio.s para applicação de 
credttos a diversos mlnlsterlos 

destinados á criação de industrias. 
basicas e execuç~_ do obras pu
bliéas de apparelha.mento da dc-
1'.esa e: segurança nacionaes. 

Noticias Militares 

Reassumiu a ch3fia. do Estado 
Maior do Exercito o general Góes 
Monteiro, sendo .;, trammis,são 
das funcções feita pelo gener~ 
:Francisco José Pinto, que ·as v1-
nha exercendo interinamente. De
pois cta cerimonl~ amlx,s se apre
.sentaram ao ministro da guerra. 

o general Góes Monteiro, que 
desembarcara cto "so.uthi:irn Prin_ 
ce", de regres.so do3 Estado;, On!
dos, no dia 4, e J.ôra espero.do 
pelo representante. do presidente, 
ministro da gucr1·a, crnbaixactor 
Caffery todos os e;enc1.·9.es 1; n~
meroso; officiaes, dcclawn á im
prensa que recebera nos Estados 
Unidos, em nome do Brasil, ho
menagens indiscript.ivd:i, que lhe 
permittil'am . ~entir a ~inc:ra e 
profunda amizade dti Ameri~a elo 
Noite pelo nosso paiz. Manifes
tou ainda sua admiração pelo 
povo yankee ''m-erec::rlor da ex
traoi:dlnaria liberdade de que goza 
e respeitador ,:tas [els do paiz '·'. 

o Fi exonerndo ·do cargo de 
sub-director do Hospital Cmt.ra.I 
do Exercito o ten,mte •coronel Dr. 
Castro de Fai:la. 

• Foi nomeado commissario mi
litar da rede da cenkal do Bia
s11 o Cel. Penedo Pectrn. 

• O Contra-almlr:mte Eàuarc!o 
Augusto de Britto e Cunha, foi 
exonerado a pedido das func(}ões 
de commanclantc da Divisão de 
cruzadores. 

0 O commandamc Per;; ele '.\l
mcicla recorreu ,~o SH!)~·cmo '! n
iJunal Mil!tar da dcc!.sb do C<J11-

"elho de guerra qu0 o c011e:/emno1.1 
8, sete mezes de prisão, p0r res. 
nonsabilidacle, pelo -encalhe do 
t;a,·io escola ",\ lmira nf;.J Sa\ci9.
nha ", cm Porto Ilic:o, 

Professores em êxcursão 

tudantes dos tlois paizes, tlepo1s I Í:nHii~ de exemplares, impressos sóra:;, se con&iâ.erarmos a diátan-
da visita á capital embarcaram . em· càrmin. éia relativamente grande que os 
para esta capital. , 1. ·"JURUEi\'.lA" - Pol lan- ... d~-.r~»!lfJi'es deveµi P!lrcon-er,i'.) 

Missão Universitar1a 
Chilena 

cacto ao mar em Sout;hamM. S COLISÃO - Verificou-se nQ, · ···· · · 
ptop, ·o contra-torpe4e1ro "Junte- · • canal d~ bana de Santos\ 
ma", outl'a nova ún1dade encom~ violenta oolisao en.tre os vapores [ 
mendada pelo goVel'no para a "Bornholm ". dlnamarquez, e l 
nossa Ma1·inha de guerra. "LY<Ue M", nacional, tendo; 

A Missão Universitaria Chi- ::ii.guelfe si~o enca~,l).ado para não 
lena chefiada '.[leló Prof. Fran_ 2 JUSTIÇA - o sr. Negrão de naufragar; 
cisco Linares, catedriJ,,tico de Di- • Lima subatitue o Mlnb1t1·0 
reito do Trabalho da Universidade da Justiça, dÚl:C,-i;:ite O seu afasta- 6 PREFEITOS - Os prere1tos 
de Santiago e secretario Geral da mento. o 1nin~ro 'Qlterino oon" • das zonas araraquarense, 
Commissão Obllena de Coopera- ferenciou com os interventores· douradense e altà paulista, reali
ção Intellectual, recebeu na Ca- Adhemar de Banas, Landulpho zaram uma reunião etn Arara
pital Federal numerosas home- 41ves e Punaro Bley durante as quara, parn: tratar da construcção 
nagens da Comnilili,ão Brasileira seü;:ia:nas. de B:osp!taes para a região, d<!-
de Cooperação InteUectual e dos vendo cada. prefeitura concorrer 
meios universitarios. 3 SOCIAL - Por decreto as- com 50% de suas rendas para essa 

O illustre visitante, que esteve. ·-· signado na pasta da Educa- assistencia á saude publica. 
tambem nesta capital, trouxe co- ---- ··---·------,-------·---- ----·------·--.--=c::c:_,:_c==-========== 
mo principal lobjectivo de ,sua mi 
visita a fundação do Instituto r) ,;;' 
Brasileiro-Chileno de Cultural, [1fj!.i 
para maior intercambio ent1·e os u ~ 
intellectuaes dos dois paizes. 

Legislação escolar carioca 

Foi crcado na Prefeitura do 
Rio o quadro dos professores cm 
disponibilidade não remunerada. 

Passaram para esta classe os 
que faltaram 8 cUas lecti.-os por 
dois mezes seguidos ou alternados. 

Esses professores, que perdem 
nesta situação os vencimentos, 
tempo de se1•viço e demais van
tagens, só poderão reverter á acti
vidade depois de 6 mezes, quando 
houver vaga, e prova-o o desap. 
parecimento da. causa que o im
possibilitava de exercer regular
mente o magisterio, 

As subvenções a institui-
1 ções de caridade 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA PU~T AL .4271 
SÃO PAULO 

-T=E== ... =p=.~ I o R 
No principio da selnana, foram 

feitos os maiores esforços para 
Em nada mudou, em seu aspe- que, antes da cheg-ada da missão 

id d em Moscou, se concretizassem ar; 

Oantzig 

cto geral, a situação da C a e 
. • . eguicões rc conversações j:í. cntaboladas. 

N·9t1 ci.as 
do M. u. p Cl 2 

1 J.\USSAO MILITAR, ...;.. · A~ 
• Missão Mll!tar Argeri.tinl.1/ 

que vi.sitará o Brastl breveznen~ •. 
já foi assiµi constituida: chefe;' 
general aumermo Mohr; o d!re
ctor do Collegio Militar; os tenen~ 
tes-coroneis Roque Lanus e Emi
!io Forche1·; os majores RaWson,' 
Lagos e Bdano; o 1.0 tenenti,'l Pa
rec1es; e ai.ú<:la 250 cadetes da in. 
fantaria do Collegio Militar. Ao 
todo, 350 pessoas, constituirão a 
Missão Militar Ar-gentlna. 

2 UM QUADRO DE MURU,• 
• LO - A policia acaba de 

descobrir em Perpignan, Fran9a, 
um famoso quadro de JY.J;urillo, 
de inéstimavel valox, conhecido 
pelo nome de "La Coronaclon de 

· las Espifias". o quadro foi ap_ré-
1).endldo, e já foi instaurado pro~ 
cesso contl'a o actual detentor, 

:·qúe dl.z tal-o comprado pela ooni~ 
tna de 25 mil í)."1mcos. Esse qua
c!ro entrou clande,stlnamente om. 
Fl.:ança: procedc);lte da HcSl)f'.llha, 

3. NAUFRAGl,O - D~rante :,; 
noite de segunda•fe~'.a p. r., 

naufragou um torpedeh·o frlincez; 
que navegava pelas pró:i.imidades 
ele Dieppe, devido ter-se choca•\ 
llO com um objecto submersc/· 

O Tribunal de Contas da Pre
feitura, de accórdo com o prefeito 
Henrique Dodsworth, deliberou só 
registar a:, subvenções concedidas 
pela Municipa'l!dade a instituições 
de caridade e diversas outras as_ 

Livre: pnsoos, pern .: , - .· . . 
m!litarl.7.,açgo, etc.... 1 _ Durante a vmgcm.· as dclcgn,- treinar os pilotos para as provas 

Mas aliím desse noticia1io já çoes da França e ela Inglaterra, olympicas. Apresentaram-se para 
comm~m, houve um attrlcto !:1ais que compõem ~- missão, foram I esse c:-;crcicio 15 conco1:i'cnte~, 
directo entre o Senado da Ctda- estudando os JJJoblcmas qu0 de- r,endo que, a maior distancia pet:. 

4 VÔO SEJ\1 MOTOR - Rea-· 
• !izaram-se, de 9 a 25 de ju

lho, cm França, exercidos de võos 
sem mo.tor. com o objectivo de 

sociações, depois que essas benefi
ciarias tenham prestacl:, contas 
dos a uxilios recebidos anterior-
mente, 

A Interventoria no E:,pi
rito Santo 

de e O g-overno de Varsovia. . \·erão tratar em Moscou. corrifla foi de 245 kms., e a maior 
Scientificada a Polonia das m- Os membros da mis,;ão russa, altitude de l . 650 mts. 

tenções, dos circulos de Dant:dg, qu2 tr:wará cem a 1:-:!s:;t'io fran_ 
ele impedir o exercício das f:mc- cJ-IJ:·:'tannica as discnssõcs da 5. A LH,GUAGE;}I POPULAR 
ções dos /ieus officiaes alfandega_ pa··(z, i;!ililr.r elo rarto da tnpli-, · _ As autoridades italiana11 
rios na Cidade Livre. emvou uma. ce ,{Vii::nr:,, ~ªo os ~C8Uhtc:;: , estão empregando grandes esfor-
-:mergica nota ao Senado daquella J Von,:,:1lof, c:nnn chefe: gcncrn! · · · 
cidade. Em resposta a essa nota, ! Cl:,~1iochnicoff. chefe do estndo ! ços cm pról da .cruzada contra o 
que demonstrou nitidamente a : 111~.içr do cxr,·c'.to vermelho; d- emprego dá terceira pessoa do 

Foi assignado decreto designan- attitude inquebrantavel de _var- mir:::.n'.-J Ku~n2lmff. comm!s3ario singular, "lei", considerada re-
te d t 11 d de sovia recebeu ella a retrataçao do do povo par::,. a M_·ariuha de Guer-, nte do servi!i·smo das épo 1 do nos rmos o ar . o - · . . . , manesce -

! . 1 202 ~ d Abri·l d 1939 SenadJ de Dantz1g, que prome- rn; e outras r,utonaadcs. 
. c1eto . , e e , ·ta. <eus I cas do passado, em favor · do l Celso Calmo Nogueira da Gama tia continuar ª respci 1 es ~ 

Estiveram nesta capital os pro- para substituir em seus impedi- officíaes alfauclcgano
1
ts e os seus I O governo hespanhol i "yoi" • 

direitos a esse resJ)(' o. 1 
fessores norte-americano

3 
que mentas o inter_ve_ntor federal n_o , A· itllJJt·ctisa estran<>

0
eira, com- 6 INSPECÇÃO - O rei Jorge 

· bordo do FJi publicado um decreto de 
realizam uma excursao ª ~tado_ do Espinto Santo, capt-1 mentando esse· incidente, consi- reorganização do governo hespa- • VI da Grã-Bretanha, junta •. D t I · 1 ·'Rotterdam". tao Joao Punaro Bley. ·dcrou que a Polonla, com este 

ecre OS· eis os professores, cm nun,ero de nhol. O Mlnisterio foi. accrescido mente com o sr. Dudley Pound, ;, 
Cnergico acto, conseguiu uma vi- d M .. t 1 · ,:r·1·t f 576, rea!lizam um grand·i cruzei- N t I' - d r a . os i mis e ·1os m.t ! ares, que o- commandante-chefe das forças"' . Foi creado o_ quadro d~ tech- 1.0 pelos principaes paizc., dr. í). ura IZa('.RO e entp eg- • ctoria, e que agora. talvez, seJ:i., rum tresdobrados. 

d to sera cons e.los d.a Ce
0

11tral do Brasil · ainda poss1,1cl uma solução ami- navaes, e demais altas autorida-tlicbs o exerc'. .' que . : Amerlca central e elo Sul. O cargo de vlce-pi·esidentc do 
tituido por officiaes techmc_o~ ~: Nesta capital os excmsionistas gavel. coP"~lho que era occupado pel0 

tiva e da reserva e am,i11a1e~ 8 to · · Em r~sposta a ·uma consulta Outrosim, o líder nazista de ~·-
1 

'J d f . . ·ct ac • . . desembarcando em · an · s, v1s1- ~ F te nferenciou g<mera or ano, 01 suppnm1 o, 
technicos, incumbmdo-lhes a dl- taram os pontos mais intercssan- elo director da E. F. Central do Dantzig, sr. ors. r, co, . , sN1do nomeado presidente da 
recçáo e execução de ,natureza. tes da cids.de. Brasil, 0 Ministerio da Justica na terça-feira p. p .. apos uma ie~ i ,Ttmüi. Politica da Falange' 

0 
sr. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

1 ' 

ro:MEM 

VINHO 
CREOSOTAOO 
de João da Silva 

Silveira 

1 l declarou que es processos ele na-1 pentina viagem, c~m o sr. H1tle1. '1 .:.:errl',no Suner cm,haclo do o-e. Os viajantes são meir Jl.'O, e a . · . A· d f _ e sal1e11tar a Yiolen- ' º 
"World Federation of Education turalisação de funcc1onanos que I m ª ez s . ,. , 

1 1 ncral Franco, 
não saibam ou não possam escre- ta campanha. que a 1111_P:e1".'n, '· .. - , Assoc!ation", e delegad•)s cio S.o . . . Jemã comecou a desem 01ve1 l.'.'a-

Congresso Biennal, r~alizado a ver poderão ser miciados em ie- , · t. p 1~· '"· 
0 

· GranâeR 1:nanoJ>ras 
querimento feito a rogo, Yisacla a sa semana con 1 a a O -:··1,",. r' •· 

bordo. rlecla.rac-ao do inotiYo JJe!o chefe 1, discurso. do ma_ rcchal_ Sm1()!Y ,10 l. ele gll'f.11Ta. No Rio ele Janeiro os hospedes l cl"nenden 
do Sel.,;ico e cum11rldas as demais ' 25.º anmversarto < a lll 0 1 · , - , receberam numerosas llamcna- , . l , 1 T . . . . :i .. ºl'ºll 

. · . 't • eia da Polonia, que foi co1:is1[ era- 1veram m1c10 e ia , a- ,. ~ -
,,.0 ens, tendo 0 _ prof. Paul Monroe, formalldadcs constantes da pot a , des i~anobr~s (" n, ,,,.. .. , - , '.-,:

1
• 

· · " mflamado ª " - ",, ___ " , • ., -- ' 

cebido o diploma de doutor "ho- de grandezas polonezas , e a I sector de Wei;t!and. 
da Universidade de Colmnbia, re- ria n. 2.198 de 6 ?e Julho ultimo. elo cm Berlim como " 1 glat°'crra, com u::1 c·aq·;:;e r-ereo ,,o l 
noris caurn" da Universidade do Demonstracão de ataque e apressada e enorme mobiltzação Tonla·i·am parte nas manobras 

i . •·· .................. ~~::~.~:; ................................................... <! 
1 

defesa anti-aerea. , poloneza · cel!'ca de 1. 300 aviões da Royal 

des, inspeccionou, na quarta-fel. 
ra p. p., as unidades navaes da 
esquadra br!tannica de reserva 
estacionada em Portland. 

----------·-·----. -------------·--- ---- ---, 

PRECISANDO 
DEPURAR 
.) SANGUE 
' TOME l!IÔ 

ELIXIR 
OE GRANDE TONICO 1 , . 1 

l'·•·•..................................... • • 1 . Air France, com forcas auxiliares 

i Abramo· Eberle &"l t·1~ f Ide:~~!:~~~~:: t:;J~~~ei~ad~~~~ A Triplice Alliança 1-llii;--;,~---,-,,... ... ------t . . .·'\f,; . · U • ! · sa de bombardeio do Rio de Ja- A definição de "aggrcssáo in- , 
! f neiro por meio de aviões e na directa" continuou por toda a 
! ! qual foram empregados modernos semana passada a ser o "pivot" ; R e. e o r d d ~ ô e ·S 

NOGUEIR~ 

'

;,· f apparelllos anti_acreos. Os cxer- elas negociações desse pacto. i d g 
I 

d d d v e Is 
GRANDE :FABRICA METALURGICA ! ciclos se deram no espaço com- Entrctu.nto, a im1>rensa elos ~-cl•O g•rdvd-d.a~ ,w•1111Si~ 

;__ CAXIAS _ Rio Grande do Sul. f prehcridiclo entre a Ponta do ca- paizc1; interessado:; dn
1
ão cessou de 

! !abouot; e a. l:',ortaleza de S. João. dizer que, ape!!,ar sso, os Jll'O·· 

~ No primeiro dc3tes pontos fo- gnosticos são os melhores po:ss!
.\rtigos religiosos, em metal, hronze, 1wa ta ! ram installados os a\:lparclhos rle . \·eis, niio só devido ª.° :mbar~1ue: 

• 1. t ~ defesa e a localisaçâo ela esqua- i no dia 5 p. p., da nussao rniiltat e~ ouro. Faqueiros e talheres fmos, e e. e e. t drilha atacante foi feita por ca- franco-britannica, que segurn pa-

. ! ptadores de ruido e por meio de i:a a Russia com plena satt.s!a~o 
FILIAL: S. Paulo, rua Florencio de Abreu, 96-A f holophotes de grande alcance. Me- dos soviets, como tam\,em. devi-

. · d 66 T tralhadoras anti-aereas uma vez , do ao regresso do sr. Stro.ng, en-
AGENCIA: Rio de Janeiro, rua da Qmtan a, • t' loca;isados 08 atacante;, visaram [ v!ado especl:ü b1itannico evr, 

. o alw. atlramvi, .-nroiectl.s J.umt .. ·M:O~J,l. ,:,,,_!!, _ _ ,_,.,,..,,, """··"'· ...,~,,_~---~~f!~~t«•A ... ff~ .............................. ~•t• .. t • •.. e !ll: • " P"••"-•.tl".- · · · 



e;ão Paulo. 13 de AgostD de 198~ ... ,,, __ ._, 
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Bodas de Prata 

1::1 
!Th~~~~~ ~ W.ta ll il ~lillB ~ 

da Pia União. de São João Baptista 

... 
o e 

VIN'l>A DO "FAC-SIMILE" DA Ilí:lA.GlilfilDi& N~ 
. S:ENHORA Ai?P'ARECIDA A fU.O PAULO :lJ 

·1' ?or concessão do Eximl. e seguida pela rua .:r~ G~ 
Rcvinc. Mons. Martins Ladei- ru{I, ão Gazoro.etro. tad:ei~. 

1 
r:.i.. v'.rii. a São Paulo, no proxi, Gen.Pr!ll C:.E'11e.iro, Patro Eiai 

1 mo dominr.ro, é(ía 20 do co11:en- Cot·egio e Pr::.1:a da Sé. 
te>, o "f11,c-slmflc'' da verdadoi- Nn. Praç:a da Sé se-rii rer-1.lr_· 
1·&. ii;n.agem de Nossa Senhora do o terç0 com todo o :iwvn. . , 
Appa-;:oeclda, o ctual u.compa- · gm seguida a imagru:o. 26~.:! 
nhará a perogl'inação D:tnHstt.l., traRsportaua :para a, tgr~ja de; 
que vae ao Recife tomm· par• &í.o Gonçalo, :í. Praça Joiti~ 
te no a.o C0<ngress0 Elucharis- .Mendos, onde n, imagem fiea~ 
fico Nncio11al. exposta :í, Yeneruçã-a dos fi~ 

A ímagem <10 X.ª s.,u Appa- até o <lia 27 <lo cor.rente, seitB 
rr.cidi iiri, da Abasilica da do então Jevatfü a Santo.a p~-;i 
Aima;recidu, trazida ])elo m seguir para o Norte. . 
1:,9:nno. Pe. Oso.u· Clrngas, Vi- Pe<lc-se a todos os fieis (ll.Hl: 
c;::i-rio da ,\basiEca. estejam n:,, AY. Rangel Pesti:t~; 

A imn.;;;em chegará na Est(t- na no cspa~o qJw va.e (I'a ni'l.i~· 
c11.o cto: ?-fotte :'u, 18 horas e 4G tri,1, do Braz até as portou-a~· 
1~/n11t{1Í.,. Ua Er,ta('iio a imag.em da. Inglc,m no dia 20 {va 1i! 
i;.ei•à t:rnn&1.port.ada llUlll l'iEJ,Uis- !toras, h,yau,Jo 1.0UDS velas P,~ 

.allti.t> ·'lll1i1,ór. 11or sacPrdot2s. ra. a procissão .luminosa. -
>lf.10-ri:n,1r-se.-:'t um1L f!l'oci·ssitn lu- · 
miu,o$lil. Ú<J Cm1s;rsgnt1os }Ia- REUNIÃO DOS C-ONGRÍÉC.,i\i, 

·.ri:li?::{JG ;.giliÔ.tdarâo a íma,gc•m 
de,R1,ro ifr, ç&taçiío. DOS N'A CU'RlA METRV.: 

POLíTANA AÍ'! asso<."iaçó . .-,; fai:n:i11inà's e 
/ ô Apostoi?,tlo dü Ora~:t.o \ esta-

irão fora. da osta.ção, íornl.ando Realiza-se J10Jc ás 1rí hoi·üJJ:, 
rnan e1e <'ada l~Hlo da. rna, a umn r0unifro oxtra.ordilw.1·i$'., 

! começ-ar ela Matl'i;: do Braz. ri o R Congregadosi }\Inrlnnoiv, 
'Doar:.fü da fü.afri;,; elo Brnz r>r<- eonjmü<'1.mrn1/ o c:om o Apost'J:' 
tarr, posta.llo um pinueto ele lado d:1. Or,1c,ão d,t ,.\rcMdh-: 
clari.t;..s da c:::·rallad<.t lln Forea ccse, a.fim cfo c1C'Jiborarem a,ci. 
Publfoa. cb São Paulo. homcna.gens a scr,,m 1ires,adJ.s· 

Ao sahü· ela ('St...'le:ão desfila- ao F.xmo. Ruvmo. Sr, Are,.•. 
l'ii.o d.eanfc elo autl,;1· a,, asso- bi,ipo :Mctropolit,'lno, por OC'C,t· 

cia,õ,ü; femininas, intlo a.traz sii\o ela sua ))Oflsc, que sor:l 1~0. 
do andor os lwJJH•n:, 0m gnr.al; dia 17 de Setembro, e tam1Jerru 
vicontinofl, liga. cafholica, ope- sobre o programma cfo lionw•' 
rarios catholieos, Congregados nagens a l'\ossa Senhora Ap];ia-
}1arürnos, P1 e. rccida. 

O percur,;o rfa prociiifl,lo ln- Pede-se o compa1~0dm1>1ltci'. 
mino/ia ser[, parte ria Av. Run- de todos Cong1·cga.dos :uari:t
gcl Pestana, da l~stação elo nos e de todos os momb.-os lia 

=:::o:1,o:,::;;.~:=:i:i:::o:z:.:::=::::::::::=tt0:;=:;:::;:;::;:;::::::;:;:::it.'-r:,-..c'•.,.....,,,,~:i:ti:,~~".l:¼ ... ..,",--"·~·121 A Pia União ela Parnchüt rle Comm<mwrando a faustor,a Korto até a Igreja. do Braz, cm Apostolado ela Oração. 

LARGO S. BEN'J.'o N.0 1() 
Phone 2-23:lG 

SAó PAULO 

LI.NHOS 

RUA FREI GASPAR N.0 39 
Phone 4-476 

S A N' T Ó S 

1 

:-liio .João Bap1is(a commcmQir; clata. a Pia União <le São ,Toüo .... · -
rará IlO proximo c]ia 1r.; deste BapiiRla estJí eolebr,anrlo n;na o Esi~;Ti f'J smo ,-1"\ b 'i"'t'l!•c ~ l""IG"-'';,f"\ .. 1/,,.,,. 
lllA¼, o scia vigr,Rimo quinto an' novrna :,olmnne, com prega-j :"..,, ... - li...... V ,5.-0.àl. J vl6- 1""'"' '\,,.<,-iw' 
llÍVPl'Slll'ÍO d<! fundação. Q llC- - e =]" -~ " -~ ~ 'O 11) v.'l! "' 
tnal vigario da parocllia, Conr- çocs q bençam do SS. Sacr'.l· i OUliQ'O 'v1":llíi1ú110U iD!'OISH0i.!O 
go Manoel :\Ieirelies Freire, é mcnto, terminando dia 20 com "' 
quem a fundou em 15 d·a Agos-· :Missa solemne ás 9 horas e (Conclusão ua 3. pag,) 

t<'. ele 191_4. ~· i11telligent<1 ~ 'Te-Deum em acção de graças 
1nedDrn rl1recçao destn illusl1 e ús 19 horas O LEGIONAPIO 

dicina por medi:tms annlpbal>etoi. 
so encontra prohibido pela pti.;· 

i,;i\cerrlofc dcvP a Pia União ele · ' 
Siio João Bavtista :t in1<>nsa aprcseuta á Pla União rlc 0iío 
Yida es1i1rifnnl cl2~1es vinte cJ ,João Baptista suas llomena-
(']Jl<o annos, l g-011~. 

Missa pc'.o Exmo. Sr. Arcc-

"A hypnotíz~ção 11.,io 'é ião mcira excepção. E as r6stricê5c:t 
in,;iHcnsiva CQmo se tem que- impostas pelo bem pubHco inter·
rido mc1,llcar. Approxima-:ie ditam a pratica dl.\ me<llc!rn1. cspl
de Jal úw:do da nevrose hys- rlta mesmo por mediBos ~r:ma~ 
tei:lc~ que, em certas c1:!·cmns- dos. 
taric:ias póde, como esta ultL Visou atenüer ao bGn'I publfoo;, 
ma, to1-nu.r-se contagloso. ". 0 art. 23,1 do P?-ojecto Alr;:Stitr.r:i, 

1 r-; o hypoot~o 'apresentt; ~.fachada, Tanto ma.Is que i11~ 
..Josó .Gas;:>ar l lipl~,s ~mlflogias cora. as p1·.aUcas tinha a funcü:nnente:l~o O inque·~ 

. , l 1tas se$~es do "alt~espµ·it-ismo ", rito que o malogracw eS!'.rlptc;.: ct;J 
bi:::;;.::)o D. 

As F'ilhas de Mari,l rlc Si'io <l10ccsc os preparativos para). · · . "Mana Maria" - filho {lo pro,: 
Paulo, cm 1tc<:',io do grac:as 1ic- as commemoraçõcs dentro ela 1 • Prio autor oo Proj.ooto - rea,!i?.a• 
la nomeação do Exmo. Sr. ~itay_a rl_a_ .. 4~s_u_ ~pçilo .-:1" "nfa .. t·a em 1900 ,sabre os cen~i'es esl,li-
A rrehis110 e nas int011çüPs de (las F'nhas de Maria '.Pcir cl<,·. rlta.s. Esse inque:r1to acba-S& PU.. 
S. Bxoia. Hovma. D . .Tosó G.as- vor•ão". E .· :.:: va1uos terminar. Garantindo, bliea.do no "'Diario d:;. :N<illta'" d:f 
pai· d~ Affon,.<>cn e Silva vela " 'ssas solemnidn.d~,t em imi :u't. 122, 11..º si a todos 0 , C'POcha., D-Olle rcsalmm tae~ ei 
!,1HSRag0m elo mmiversario uc que já vêm sendo tradl<'.ion:ifl~ iÍ1d!Viduüs e ytofisgões r1::lígíosas 1 ~ntas i=.gu!G1idacles ~ óXê~ctJ: 
:,ii:t ordona~ão sacordofal ra. 'i nas Plas Uniões mario.tiâ:s;·-;~. o hvrc exercie10 do culto, obse1·-

1 
cio ckts pm,tica!I meilllll:ll&.s, 1M.'$ 

:iem celehrnr na Cathedrr,1 unem rumual l t 1 v.a.éÍ$ as clisposi:QOe;; do direito i con.cicquencias d<'lmnosas, que betrâ 
_Ptoviso1·ia o &mto SaX?ri'fic;o I men e O< os os. 2Jfümum, da oraeni pubiic:t I'! j fez o Jurista. do ineluir entre os· 
·da ?.lis~.a. i membros inscri1Jtos nos qua- bons costumes, a Cai'l;o; Concti- ! crimes, a pntica ü::1 thei:ai;reuti-. 

])cs<ie 19:l3, qturndo aiÍl<fa- Sfl· dros das Associaçõe.s tlesde a. tHclonal de 37 nada dispõe sobrei ca por gestos e palavras. (1) . 
cerdote Heitor do Scminario I sua fundaçfw dellas partici· j1.-\l- medicina espirita. Esta 11iíc é / Fazendo-o, não conceituou um 
Central, que vem s. Excia. p·md ' d -culto, Allás_ como bem frizon o novo crime. Não creou uma nova. 

.. ' 
0 em gr,an e numero os· br. A:l,MEIDA JUNIOR (liVI·e- figura do delicto. Attondeu npe~.· 

Revma. D. Josó Ga.spar d-a Af- h 
mem ros que clei!l:am as filei· pét!sador) em parecer publicado nas, ao perigo social, evidente. Jonsec,'l, o Silva seguindo i\Jlo-

s,imenfo e muito do perto O ras activas das Pias Uniões na Revista da Faculdade de Di- Cumpriu, pois, seu dever d'<l legJs. 

l 1 . por terem se dedicado á vida reíto, ScLDez. 1938), o espiriti.s- 1ador e jurista ,em defoza àa so~: 
' esenvo vunento d .as Pias mo é a negação do culto e da ciedade e da Eugenia. 
Uniões de Filhas de i\'Iaria da matrimonial. Em todas as Sé· Htbu.tgia. ' 
Archidiocese, nom.é.ado Dirac- des de Pias Uniões, Parochfas 
tor da Federação ~Iar-iana Fe
minina por D. Duarte Leopol
do e Silva (o fundador da Fe
deração :Mariana Feminina) •.. 

O "DIA DAS ANTIGAS 
FILHAS DE MARIA" 

DE SÃO PAULO 

Com grande carinho apres, 
tam as Pias Uniões da Arch1· 

ou Collegios, constarão os pro, 
grammas de Missa d-e Commu· 
nh.ão geral e de Assémbléa 

festiva, com conferencia apro
priada. A intenção geral deste 
anno é especialmente o apoio 
moral e material â eausa das 
Voea~ões Se.eerdotaes. 

Pelo contrario:·· Se prescrlpção 
consbituelonal existe, el:la se en- (1) 
eontr(1. no mesmo ai·t. n.0 8: "A 
liberdade de escolha de profl.ssão 
ou do genero de trabalho, indus-
t11R e comtnercio" é ga:rantida 
''observadas as condições de ca
pa.cidade e a.s restricções impostas 
pelo bem publico, nos termos da 
lei, l\ 

Ora, o exercloio illegal da me-

Outros éasos semllll!antes en~ 
contram-se relatados por Leo
nidio Ribeiro e Murillo Cam
pos (op. cit) por Dalmo Bel
fort de Mattos (:Macumbeiros 
em São Paulo, in "Rev. de 
Arch. 'Municipal" - 1937, e 
por X. na Rev. do Inst. ru~t.
e Archeologico de Pernambu
co - 1930, 

=======-======;:;::;:;.=---=· ===========c:::z::::::::==:;::::::,:;;:;;;:c;::====-======;;:::::::;;::::.;--;;;;;;;;;;:======= 
J\.PVOGADOS g 

Dr. Vicente Metmo ii 
~ c1a S6 ~,º a -· 2:0 •nd&r 

icador Prof is si na llaoMEOPATHIA' 
8li1' JI DR. CARLOS l'tOBA:Jl:S DE f DB. CARLINO DE CASTRO 

DR, PAULO MOit.ftZSOHN 
illt CASTRO 

R. da Qult!W~ª' 13Ó ,, 2.0 an~_;r 
Phone 2-ll'l89 - s. P-~~'0 

Dr. Pl,inio C~êa de 
Oliveira 

Jua Qulnttno 150ca,uva N,0 5• .,.º - saia $29 - Tel. ~ · 

Dr. M;iltop (Je Souza 
Meirelles 

,~u,. Quinttno Bocatuva N," s• •º - sala 3-19 - Tei ~-0085. 

\Joaquim P. nutra da Silva 
flua Benjamin Comtant N.0 23 

t.º anc1ar - lSala sa 
Phone: 2-11188 

AHk)BADE Pelo curso de douwrado <la Fa,, 

Roo Benjamin Cbnsta.nt, 23 - owdade de Pbarrn. e~ Odon~. de 
t;o andal'-· sai~ 38 - t'IMne 2-11J91l $. Paulo - Olrurilio ~ntlsta 

s P.:A.tr.Lõ · dflllomlldo em 1914 - Ex--den-
. · · t!sta do t,yceu Coração de Jews. 

E&P8clalidadr;:s: Pivots, O01'0as, 

ENGENHEIROS Pontes, Pentaduras ~atom.:waa 
· : · . e sem abolaad~ palatitlà. - Con

saltas~ Das 8 ás 12 e das 14 ás 

AMADOR C~TR. DO PBADO 
Engenheiro Architecfl.o 

Arch!tectura religiosa, collegios, 
res1dencias conectivas. 

Rua. Libero Ba.dl\1'6 N.0 641 
SAO PAULO 

DENTISTAS 

l9 horas - Oon:s. Bua Direita, 
64, 2,0 ande.r, sJ 7·'1 A. Roo.: Al. 
:Barão de Piracicaba 499~s. Paulo 

Arnaldo Bartholomeu 
Q!rurlr1áo-Dentlata 

B.&loa S - b111tbennta -Ollnica 
Dentaria em GemL 

Rua Frederico Abranche& n. 461 
(provisoriamente)_ 
T.iephene, 5-5"15 

M 
1 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

E O I e o s »R. RENATO L. MORAES 
------------- Molesttas das orie.nças 

C LI N I O A G B R A L Cons.: B. Libero Badaró, 488 

CLINICA GERAL 
Das 2 as 4 horas 

Res.: Bua Tama.ndaré n.0 977 
Phone '1-8128 - s. PAULO 

GYNECOLOGIA Dr. Celestino Bourroul 
Reatdencia: Largo S. Paulo, 8 

Telephone: 24622 
eona.: a. Q~tmo Bocayuva, se 

:OU 3 áa 5 lloraa. 
Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia, molestias de sennoras, 
cons.: Rua Sen. Feijó, 205 - u.• 

MOLESllAS DO APPARELHO Pred1o Itaque:ré - Phone 2-2741 
Res1d.: Rua Alfredo Ellts N,0 SOl 

DIGES'DVO Phone 7•1268 

DR. MARCOS VJNICIO 

MOREIRA 

Molestia.s do App. Digestivo e 

Oons.: das 10-11 e das 1' is 17. 
8abbados. 10-11. 

Lêr e propagar o 
JOAQUIM SERRA. 

i>n. VIOEINTE BALfZANO ano-rectaes. Hemorrhoides fis-PR, FRANCISCO P. REIMAO Cl1-urgli\o.DentLste. Raiõs X " Cirurgia. - Dlathernile. ' LEGIONARIO 

,DR. REZíENDE FILJIO, 

Ex-Assistente do Dr, Murtlnho 
Nobre 

Oons.: Rua Senador Felj6, 205 

. 2. andar - Phone 2-0839 
Das 15 âi 18 horas 

R_csid.: Rua Castro Alves, 1191 
l'hone '1·816'1 

PROFESSORES 

PROF, JOÃO TRIVINO MOLINA 

pela Univerrtdade de S. PatüQ. 
Aulas Particulares de: Ma.tbem:a.: 
tica, Physica-Cm..nica., a Natu;. 
ral, Musica e demais mal'llrlac élç, 
--- Curso GYil1Da.s!aL _.,..., , RELLMEJSTER Especialista em Denta.duras _ Vitalldede Pulpar lsuras, etc. - R. Xavier Toledo, 

~- São Bento, 224 - 1.0 andM" -J R. M~oel Du-tr1;1,, 105 - Phone, RUA da. .Liberdade, 512 - Sobr. 98. 4.0 andar - Res. 5•3332. 
~I a 1>40~-.a,1m;-:-.$ ... PAW..Q• ,; -7~~-ü~, .. a~~-.-~'4~.- ,,-~el~P.~<me, ~l.W - $3' PA'(J,M) . S, ~AW..O 

fl' DEVER DE TODOS AVENIDA RANGEL PESTAN:lr 

os CA~-.,~~.-..i..P.~, ~~- 2~7-l?hone 2-Moa-e. J?-AUL.O 



,. 

'f'!nt-<1> inrern~.f"lO'f'l~\ 1 

Definições lamentaveis ·1 
··rneney Sales r· .,. __ · ----·- · . . , . . . . . 

0 IDOffiBiito que })a~ga na pol'it~~ • internacion~l _parec·0 C~- ~ÔYJ!E!~'!!iilf!!f~ê?;!';;t•!it!!%!1G2'?-:?!~&itftfül:u 
niinhar para o esclarecimento defllllt1vo das pos-1,ÇO.es e atti· / · -~- · 
tu<les das nações. 

Esses successos tem s'iêlo con:tral'ios aos interesses dos !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!"'5!M5-!!!!e"!!!:·~·::!l=:=~72:·~·-.- .,, ..... ,_, ... ,::::::-.rz """"'"!!!!!'!',!'". l"'L'.". -"""!!'!!!!~!!!:!!!!!!l=~~~t:s:E±!'l!le!!!!!"'""'l!'!!!l!!!!!l!l'!!""'~e:::i!!!!Í. 

paiwA.s dfl'Pf1?niºc::at1cos_ e da paz. Anno xn 1 "i ~· Sã-O Paulo, 13 d-e Arrosto de 1939 ,. Ni~-3t.i1 
e 1 çao mais pos'itiva foi a da Hespanlla. A reorga- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiíiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiãiiiiiiiiiü=•iiiiiiiii:;·iii1iiõeiiiiiiiíiiiiiiãiõiiiiimiiiililiíic;;ii..:iiií"'iiiiii•iiliiilíl&liliiililiiiiiiiiiiiõiããa·· .. -;,,.. .. iii":"=""·mi737iiõõiiãii:im=iii:iii-iiii;;,.·----<'.ir iiiiiiiiiiiiiõiiãiiiiiiiiii;;;.;iiõiãiiiiiií.d~.-~~~~~~-

nização do ministerio, feito com grande habilidade pelo General ,. · 1 ·- '"** 
4 

i 
Franco, visou dois fins:: tomar 0 exercito politico, e dar o A ,~ ~ 1 

predominio á Falange Ao mesmo tempo li!Ue os militares ,.}, 11·n· o· ri n 
Viram numerosos companheiros integrados no ministerio, O ;n: , : : 1 ' t/i~ 
sr. s_errano Súfier toi:nou-&e, c~mo presidente da Junta Politica :i 11,:! !: ): 1 ,;, : }, , t;l ~ 
e mmistro do Interior, a pr.1:meka perwnalldad-e d-epois de 1;< 1.:.1 ü 1:.1 ~! '"' 
Franco. Este reuniu em suas mães as üine,çães à:e presidente l 
e vice-pres.iàente do cons-elhq, snppr!mmd.o est-e cargo e ali
jando o General Jordana. Com nameriosos gen.el'aes no go
verno, Franoo pretende lisonjear-lhes a valda,de, afim de dei
xar o Gener::rl Jorda.lilá, irepre1renta.nte d·a 00r.r<ólnte do exercito, 
sem apoio. Substituiu um homem de opin'Ião pCiJ>r varlos outros, 

de uma intensa naziticação 
,nu:a pr.atende lhe digam ~pen-as - amen. 

No mesmo sent:id11> 1.'6:ri-de a se def.inir o Japão, pois o mi- .
·nisterio já não Püd'erâ supportar por mu•lto temjo a. pressão \ 
<los milltarfill, e oorA obmgad0 a adMr.iT á alUa.n,ça miltta.r do ::::· 
eix.o. · 

Em senfüio oontrarh> E! notavsel, apenas, a moderação 
discurso d1i Forster, em Dantl:lig. 

Sevtiramente adve:rtldo pela Pol-on:ia, o "gau1Biter" do 
Danuig portou.-se como um bom rapaz bem educado. E parece 
que a firmeza e a energia ta '"ln:i.w:rav~l" Poionie. ainda irão 
desempenhar imp.or.tan.tll! papa!l m res.olu&,ão d:a c.ti'se européa 
:pe:rmanenw. 

FRANC1.ISCO M'OLIN'l ''ESSO • REVENDEDOR" 

Eátã aparelha&> pfl.l'a oferecer um bom serviço de lubrl··· 
ficação e lavagem de amtos. 

Venda de ESSOLUBJB de t:Qdas as vlsoosidades, pa.ra todas 
as marcas ae automoveis. - Pequenos accessorios, carga de 

acumuladores e vulganiza.ção de cra.mars:s de ar., 
AV. PAULISTA - ESQUINA DA RUA CONSOLAÇÃO 

..... :a-•$•~ ................... ~ ............................................................ ~ 

Luctas e sacri:ficios 
de um Bispo 

f itla 4 redação do LEGIDNAIUO o Exmo. e 
Maus. D. Henrique Bftter 

Estanda âe passagem por narrou a viagem que fez para· ... 
Z'.i\o Pi3inlo S .. Excia. Revma. conhecer pessoalmente toda ·: 
:~i.Dns. D.. Henrique Ritter, sua Prelazia, viagem feita -em·::: 
J3i,:,,>o titul1lir de Raso e actual canoa sem toldo, sujeita a 
t..C1rni.n'.mt-rador da Prelazia do I chuva ~ sol; viagem que du
.A'.to Juruá, fomos prooural•o, 1 rou 4 mezes de sacrificios im
.,i.-:i'.u de conhecremos a vida es-1 mensos, sob uma tsmperatu~~-i 

5ntual e material de nossos, de &So a s,so e exposto ~ ti:i.0• 

Uma serie de reivindicações mostra quão ousadas são es
foram apresentadas ao gover- tas reivindicações. 
no hungaro pela Federação Ao lado de uma autonomia 
Germanica. administrativa mas não paliti-

0.ommentando estas re1vm<11- ca, querem a cessação da po
-:açiões de car.&.çt-er cultural, so- litica hunga1·3: de assimillação 
:ial, espiritual e pr!ncipalmen- . e o reconb.ec1mento dos srro,· 
te voiitico e economi-co, 0 , b~los allemães; e como 1sto 
·'Pesti Nap~ô" acha que são nao ba~tasse, pretendem o es
'.nquietantes em se tratand-0' tabelec1m-a:Q.to de escolas ex
fa, "minori.a'. allemã", que d-e-! clusiv.am-ente a~emãs . (prima
vHfo á attitudes passivas das rias e secundarias, a.gr1-eolas e 
autoridades, p6de pensar nu- para me:1inas), ft>rmaçã? _<?.,~ 
ma sympa:th!a, por pàrte das or~an~zaçoes das assoc1a2oes 
mesmas, pelo movimento. athleticas e jnv,enis aUemas e 

1 
um augmento pa:re. qu~ das. 

A minoria a.Uemã, falando ao . tres cooe-ira~. qne os deputados 
gov-erno hungaro, por interme- allemaea hoje óccupam rib par-
1,Q elo, seu c!1GL{l, Fr~J?..z Basch, i;i.mR'!lto h~garo. 

sectos varios, alguns visíveis 
sõ com hmte. 

..... ·.······,,-,.,...,.,.,.. ......... . 
---·---· ·---·-----~"- . -------------------~ 

Continuamos com perguntas 
successive.s: que extensão ter
ritorial abrangê a Prelazia do 
Alto Juruá? - que numero de 
habitantes possue? - e que 

, recursos ma-terlaes? 
-- "A Prelazià extende-se, 

respondeu-nos S. Excia., por 
uma area de 150.000 kms.2, 

O Palacio do Padamento de Budapestl I pó<le 
rivalizar eom os ma,is l>ellos monmn:entos con
'generes do m-u·ndo inte-iro, inclusive o da lngla· 
terra. O cliché aeima apresenta aqueUe be-Ho edi· 

comprehend-endo toda e. ím- pela buUa "Ma.gnus regendi", E terminando, disse Snr l 
mensa regmo do meio e do de 22 de Ma,io de 19·31 e, em Excellencia.: 1 
alto Juruá, Taranacá e Euvira. 1935, confiada á Congregação -- ID:t1;, em poucas pala· 
Possue uma população de mais dos Padres do Espirita Santo. vras, o que tem s.Jdo o traba-

1 

de 80.000 .almas, e cm geral, Nesse. época, em toda a vasta lho arduo daQU!i)lles a quem e;,· 
·com um nivel bem baixo de região, -existiam apenas 3 Pa- tá confiada · a Pr.ela:tfa do Al'to 

1

1 vida economica. São cearen- rochias, 2 padres já velhos, Juruá. Elm tã.o pouco tempo 
ses, na. maioria, entregues á com mais de 70 annos. Hoje, tantos melhoramentos já fo

, exploração da borraçha e da fe1lzmente, apoz tres annos de, ram possiv-e-is, embora com 
. madeira -e ·tamhem de alguma agricultura. Moram geralmen- trabalho, já existem 6 Paro- Ffcrific!os incalculaveis. o que 

chias, 22 Padres, 5 Irmãos e G I não se p-0de-ria fazer ainda, em 
~- Excia. Revma • .. ~s ...... am te ao longo das margens dos Religiosas," , prol daquellns 80.0flO almas. 
Henrique Rltter Bispo Titular tres principaes rios e espalhe.- -- E essas Parochias têm. si tlvessemos mais recnrsos fi
de Rosa e aetuai Administrador damente, 0 que muito diffi- tode.s iguaes rE\Cursos? 1 nanceiros? Appeilam0s, pols, 

ela Prelazia do Alto Juruã I cultai O apostto
1
laddo dos ;m!ssi

1
~- -- "·Não. Cruzeiro do Sul, á generosidade daquenes que, 

nar os, a.pos o a o esse rea 1- éd d p 1 · 4 ' h 1· · · zado po vi lta . d' s· 1l a re azia. possue ca-, como cat o 100s bras\J.e1ros, 
,:ia.tricios que habitam essas difficult;sissfm s ,,perio icas e 

1

. pellas e 18 escola.s, além de I não se recusarão a contribu.!r 
longinquas regiões do Ame.zo-, Q ta asp 11 . P uma igreja de madeira, relati-. com seu o bulo, para a maior 
nas e Acre. dr-es 

8 
Euanln s _aroc ias, P a-, vamente gr(l.nde. Um Semina-' gloria de Dons e engrandecl-

sco .,,s possue a re- 1 f ,_., ·, 
Perguntamos sobre a.s diffi .. Jazia? · r o oi crui.uo, tendo actual-1 mento de nosso quer,do Bra-

fieio, manifd;tação altamente expressiva da cul
tura hungara, ph-otographado do alto de um outro 
monamen.to de Bttdapest/. do qual se veem algu
mas figuras allegoricas no primeiro plano. 

O MAIOR SORTii',IENTO DA PRA()A EM ARTIGOS D» . 
SUA ESPECIALIDADE 

Reps, Etamines, Velludos, Marqui• 
zette.s, Gobelens, Passadeiras 

Tapetes, etc. 
ANTES DE ORNAMENTAR A SUA. CASA, PEÇA 

UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 

R. Sebastião Pereira, 20 • Tel. 5-3409 
culdades que d-evem encontrar 1 _. - "A Prelazia do Alto Ju• mente 12 ~lumno.s, que m~n- .j sil." 
os missionarias, em sertões ruá !oi elevada á sua cathego- t~m com . d!fficuldade. As Re-
sernel-hantes. E 8. Excia. nos ria com jurisdi ã . : hgíosa·s dir1getn um-DlsJ;')ensa-1 -;;:=======:=:=::::-::::111:i:,:::::·::::.:::~::•=====•::i:1 :::::::=:::=:===== 

' cç O propria, , rio, onde, nos u.Ithnos seis me- -

==--========================::::;:;:;;;:=' j zes, fora.m tr.afados mais de 1 - d. ,. 
•'t' ··=· 1 

650 doentes. E' muito gl'an<le 1 1 ra 'i• ~f' f ~-:: o e 
não ha recursos sufficientes, · ) 

vocação da ltaliã o numero de creanças que de-1 H \. ...,, (l · 
sejam ser interna~às, porém, 
nem mesmo um orfanato pos• r ' d t #, •. u . . d d 

jBUe a Parochi.a. Um curso e ex ensao na n1vers1 a e 
l Seabra, São Felippe, Hu-, C a t h o I i e a d o S a g r a c:1 o C o r a Ç ê. O 
·maytn. São Francisco e Vill.a 
Feijó são as outras 5 paro-, A Universiilade Catho:ica do 

I 
vação; Jesus Christo nos·sa vi- nea". O cmide Carlo Lovera 

chias. J Sagrado Coraç;'\o suggeriu ra- da". <1e Castiglione, na parte histo• 
Seabra, no Alto Taranacá. l ra este a.~no a fundação de um I A parte literaria será des- rioo. diFsertará so·bré o "150.

0 

Uma now' i·greJ·a c_urso cultural de extensão, cu- envolvida pelo prof. Marlo Ap· anniverRario d a R-evol~Qão 
possne agora "' d 1 e á Franceza•·. Monsenhor Fran-
e uma casa para os padres, 10 programma se -esenvo v r- 1 pollonlo, daquel!a Universida- cesco Qlg-'ato falará sobre a 
obras que exigiram a onerosa de 28 d-e Agosto a 2 de Se· de, que falará sobre: l.º) o er-
despeza de 45 contos. . tembro. metismo de Mallar~é atravez vida religiosa de Lacordàire 

1 
São Felippe, no Juruá, Ama- O curso, que se suborctinará Ide Paulo Valery; l!.º) os va- dentro do thema: "Um cente-nario de Lacordaire". 

1 zonas, além de uma igreja de ao thema geral de: "Tradição !ores poetloos e polemicos nn. 
J madeira possue duas. escolas i_ e vocação catholica da Italia", modernissima Jyrlca italiana; TratJ1r-sP.-á, ainda. dentro do 
! com 40 alu~nos cada uma, po- · constará de varias exposições 3.º) a crise na llt,ero.tura. curso de extensão, de dir6lito, 
1 rém, os padres moram na. sa-1 sobre literatura, arte, philoso- Pela arte, Eva lca, da Uni- de politica e de economia. O 
1 christia, por falta de co.sa. Í p'11ia, historia e sc!-encias. I versidade Catboliea, dissertará curso 1,H3rá conduido pelo Re

Huma.ytá, no Alto Juruá, pa-1 A int~oducção ao e.urso será sobre "0 R-enasc.imento visto verer,dissimo Pe. Agostinho 
roohia nova. luta com nã.o me, 1 feit, pelo Revmo. Pe. Agosti- ! por um cathoUco ni>vec,entis· Gameiu com o thema: "A,, al• 
nores dlfflculdades financei-i ~:10 tlemem, o. F. l\L, e so-1 ta". Dividirá. este a-ssnmpto em: ma de um novo apostolado . 
ras. Acha-se a 5 dias de via-: ·bre o thema geral já referido I inas lições: 1.º) Leonardo da 
gem, em canôa, de Cruzeiro i falará o prof. Ludovico De Si- Vinci entre a Ido.de Media e o 
do Sul. 1 mone, em quatro suceesslvas' Renascimento; 2.º) prohlPmas l 

São Francisco e Vllla Feijó, lições. Dlariam-ente, durante o; technicos e eapiritua-es da arte Dr. Durval ~rado 
paroch!as tambem novas, a, curso, fleará, ainda, a oo:rg-o do Rena.sarmento. j Ocul'l'eta · 
primeira s-e acha situada â I do Revmo. Pe. Agostinho Oe-1 Sobre phllosophfa falará R. Sen. P. ggycUoi. .li • 8. 

1 margem do rio Moa e a sesun· melU a medita<;ão sobre o the-,Lulgi Stefanln1, sobN a "Phl·1 IJSi1' - U • 11 bOl'U 
l , ... ~ 4,lto Jllvmi~~... '-~,;. ""••wt Qhruito. -,.a eaJ,. J.oao~ 4llemA Oon~a-_,.,, __ ... r..,e .. .1e ... l)h ... o ... ne.....,.a-... 11_11!fft"""""Mlil 

,,, .,,,,.,..,,,,,., .... -------



No dia 15 pp., ti Santa Igreja 
'1'0tnemorou a Assumpção c;J.e Nos
:ie. Senhom. Por isto, a Federa
q.io dlliS ~duatrias, a Associação 
Oommerciail, a Associação dos Va
:teJ!stas, a Bg,lsa de Fundos Pu
blicos e o Iruitituto de Previden
cia e A1!Sistencia dos servidores 

·-00 Eatado não funccionaram. 
Pübltoar-:un um aviso ao publi

co, oommuni:oando o fechamento 
tle sel:lS r~ct1vos estabelecimen
·tos, 'f!1i segu.tntes · casas: A Expo
sição; Sã.o Nicolú,(r, Allemã, Lem
olrie, :Ko$mos, Paiva, Fretin, Tece
~ Franceza, Fausto, Chape
laria Alberto, Chape1aria Maria 
Chrodi, Bamburgueza, Preço Fi
:xo, Chapelaria Crespi, Textil 3/!o
derna, Lya:n Fabril, Hasoon, s~ra
flno Chiodl, Pio XI, C:i.Ba Fortes, 
e Caaa · das Lonas. 

Evidentemente, o "Le::;ionario" 
appla.ude com toda a S'.l.tisfo.c,;ão 
esse gesto expressivo li:.3 re:L,i'i
das instituições e firmas <:'.lm;ner
ciaes. o valor do que cilns fize

A J-OC ·mundial -está Ytvenno 
dtas de intenslssimo enthusías
mo. Jato porque se prepara, 
nas JOC de todos os paiz.es, a 
grandiosa peregrinação jocista 
a Roma, em Setembro pro-
x.jmo. 

Precisamerite em Setembro 
fará 10 annos qu-e a JOC foi, 
pela primeira vez, Levar a Pio 
XI o seu testemunho de fi,;c, 
!idade. 

Em 27 de. Setembro cte 102,9 
o Vaticano foi theatro tle coi-1 
i;as commovedoras. Reuiüam
se dlant-e de Pio XI cerca de 1 
1. 500 trabal!rndo\'es, adoles
centes tod0s ,te quatorze a 1 
vinte e um ::tmios de idade. i 
Trojavam suas blusas de 0110- j 
rarios e can.egav,un suas fer
ramentas ele offlcio. 

ram é especialme1100 dirrno de MA DIGESTÃO? 
füenção á vista do facto de n,w ' · _. 
te-r st(lo i~riado nem ponto facul.- Acçao suave 
tativo o dltt 15 pµ., pelo que ru- e seguro 
d"éi·a.m funcciouar livremente os 1~ Nt,.í O ·~01 dt 
concun~teg de i,iui.tos dos esb- li[:., l 'I Frvcta' 

Ç)eiecimento•; :i.lludidos. ( cmi:1=:l!l!llsSlll!l.lllà~=-;m:1•~=-<J 
(Cencluc na :?.• pf.<;ina) =» ·' 

O Revmo. r.:..e. J, , • Deles, 
O. P., uma das mafores, se
não a maior figura da socio
loeia moderna, publicou em 
"La Vie lntellcctuelle" in· 
tere.iisattte e profundo ensaio 
sobre Universidade éatho
'1ca. 

Iniciando o artigo. Deles 
analy.za ·seciologicamente o 
ens.ino universitario, con
clt;1fr1do que realmente as 
:Universidades "agem scbre 
a sl!ciedade da maneira mais 
efficaz e a unica verdadeira
mente humana: pefa educa
são de uma elite intel!ectual. 
,A sua acção coroa e com
pleta a alma de educação na
cional iniciada pele Estado 
moderno; eHas lhe dão o seu 
:sentida e o seu valor. Um 
paiiz: sempre lhe deve o nivel 
.e a qual.idade de sua cultu
;ra. E' a cultura que nós 
)i:gamos todas as conside
r.agões sebre a missão das 
;Universidades. Ella dá á 
'institb'i'.!,i;ío seu fim e seu 
:prQgr.amma, é ella que dis• 
tingue a Universidade das 
escolas profissionaes, expli
ca o caracter sooial de sua 
acção e é o centro de todos 
~$ problemas universitarios. 

.M~s que é a cultura?" 

CULTURA 

E. assim o articulista en· 
tra em eh.elo no problema 
complexiss·imo da cultura. 

ca, llistorrca;•.etc. Elias per
mittem, portanto, aprec'iar, 
mas o' aprQcial' irnpHca jul
gamento, c:Üscernlmento." t 
mais adiante, accrescenta 
o art!cu!fist:a·: "Éls, sem d,1-
vida, flOl'(l!UO. se C.ostuma di
zer; po.r Uin paradoxo, que_ a 
cu!,tu~~ é ~ que rest:.1 ~:w'~n'ldo' 
~qq ' (q,1 .. ~:'.:~ t1ecrd·o : • d;l-:ict.t:>-iia
rco.i ~fa a. somma de conheci
mel1tos s-cir.rntiflo9.ts, !'esta a 
forma,11ão ifó espirita, ál ap
tidão de julgar e apreciar: .. 
M,i'.s a questílio é saber si es
se reforçamente, enríqucci
monto do ospil'lto ni:.;;i é cf
feito de um conhecimento 
que é uma disciplina, uma 
ordem introduzida no espiri
to, um oonjuncto de verda
des que o ench.e e que o ra
dicam na ordem completa do 
rr.~I." 

CONTRA A CULTURA 
NEUTRA 

UNDI L DA JOC 
J1;1•a !t JOC belga qu-e fa sau-, /Padre Carlos OR7ilZ lram 8 lt JOC volta li.ovamente 

dar o Papa em seu jubileu sa- . a Roma. Desta vez, p0rém, nuo 
cerdotnl, e ia affirm,ar diante gefa jocista. Uda em francez e de "missionarios dos :meios de irá a .·Joc belga sozinha. Ir-
deHe os seus propositos de re-1 flamengo. Ouviu aquella massa trabalho". : · j manados sób · a bandeira do 
conquistar para Christo toda a 1· imponente cantar com enthu- o ,; mesmo. Id-eal, irá a Roma a J 
classe trabalhadora. siasmo o hymno jocista. Dis- Setembro cte 192~ ••• Setem- OC mu,ndiaL Jocistas europeus 

o· Santo · Padre· recebeu-os cursvtt-lhes e deu-lhes a ben- bro d-e 1939. · i e americanoo irão recGlber as 
coinmoYido. Ouviu a . meI:.,m· l ceio. r:onrJBndo-lhes o ma.nllato.. Apenas dez annos se passa,-

1 
IYençãos de Pio XII e dizer a 

!. elle que a JOC não faltou á 
sua palavra. 

1 Para demonstral-o, não leva
' rão a Roma apenas 1.500 dG 
I seus jovens militantes, ma,; 
trarão á Cidade Eterna 20.000 
jovens trabalhadores. 

Pio XII virá de Castel Gan
dolfo para recebei-os, para fa. 
iar-lh-es e para · celebrar-lhes ;, 
Santa Missa em São Pedro. 

E' assim que a .roe quer de, 
monstrar, em dias cheios de 
enthusiasmo e vibração, num 
Congresso de oração e estudos, 
o quanto ella ha de pesar nas 
balanças de nosso mundo e do 
nosso t:em,po, como diz mui~o 
bem o Pe. Guérin, 

Já se chamou de loucura a 
idéa dessa p&regrinação a R O· 

ma, -em tempos de ta:manha 
inquietação. O Pe. Guéi'in, as
sistente da JOC francru!a, já 
declarou que "com effeíta, 
durn ponto d,e vista puramen
te racionalista, em ciw111 rn ~
tancias taes, nossa peregrina, 
rão é um timto louca,... wcc:, 
já faz 20 seculos que o muncfo 
julga assim os objectivor; .e 
empre·hendimentos dos catho-
licos. Apesar de tudo a Igreja 
vive ,e cresce." 

De mais 0. mars, u nau e um 
perenn1e ri.sco. Arrisquen101-a, 
pelas belras Causasi. 1 ' . . -

• 
Hà- "atgilns · di~s, Pfé1·1;~ í 'E1·· 

mite ese-reYia em "La C1'oix" 
·palavras encm·ajadoras. 

O tifolo de seu artigo cheio 
de soi ,era esse: "A posar de 
Hitler, vivamos!"· 

"Não bâsta arriscar sua vi
da, pe}rn; bellos ideaea -- ('f:

crevia o e9plendido articulisl~ 
E' preciso ter mesmo o gosto 
elo risco. • • E' uma covardia 
immobfüzar a sua vida com 
medo de um perigo. E' precl
so dependurar a vida num;i, 
,estrella! Porque as estrellas 
estão pertinhó de Deus." 

A BANDEIRA DA J O C EMPUNHADA POR REPRESENTANTES DA DELEGA-
ÇÃO FLAMENGA NO CONGRE$,SO JOCISTA 

Isso é joclsta até á polpa! 
E' por isso que a JOC vae a 

Roma em. Setembro proximo, 
malgi-é Hliler! '-----------------:---------,-1.------------

é que se penetra nos ulti
mos problemas da crea!(io e; 
do Creador. Esta affirmação 
é "uma reivindicagão da 
propria cultura que se re- · 
cusa deixar-se mutilar." 

J·ã não é mais possivel, 
nom historicamente, uma 
cultura neutra, nem mesmo 
as sciencias naturaes podem 
trazer mais algum proveito 
para o homem, sem serem 
cultivadas com o espírito 

A P'llAVRft HISPlRADA Dl S,UA sni!Iln~~Rf PIO XH 
aos alumfl1Jos dos Institutos eccleslastlcos de Roma 

cofuo um dos primeiros actos que illumine pela ve<rdade de de impugnar com efficaeia e de
• de seu pontificado, S. Santidade Christo e que inflame pelo amor belar os erros fundamentaes. 
1 Pio -XII recebeu em audienci.a de Chrlsto. j Por isso, filhoo dilectlssim-os. 

espe.cial os alumnos dos semi- Mas para difundir a luz e o calor . estuda.e com attenção e ,amor; 
rui.rios de Roma, que foram levar de Christo, é preo!.so possuil-o; : pro.curae com todo empenho ·pc
.,eu fll!al respeito e sua irrestr1:. dahi a necessidade de uma longa · netrar na esplendida doutrina e 
cta adhesão ao governo do novo prt<paração sacerdotal,. afim de · abraçar sinceramente seus· pri.n -

A c~ltura se adquire pela 
scíencia, ella tem um con
~e.udo intellectual; e é. pelo 
saber e· não pela virtude que 
a ella se chega, exat.o, diz 
Delos. E continua: "Fa'a-se 
de uma cult1,Ira !iteraria, ma~ 
themattea, juridtea, etc., se
gundo a natureza das disci
plinas que elevam o espíri
to a seu nivel de desenvol
vimento e lhe deixam sua 
marca. 

E é sámente com esse en
riquecimento do espirito que 
o homem cutto passará a 
agir, a "produz·lr" uma nova . 
civiHzação. E é por isso q-ue 
as scienclas da natureza, 
physlca, chimica, mathemati
ca, etc., n·ão são indifferen
tes ao homem. Pelo contra
rio, as cousas da natureza 
s·ão incorporadas a nossa 
existenoia. Nós não nos su
bordinamos á natureza mas, 
pelo cont.rario, d·evemos su
bordinai-a aos fins humanos 
e moraes. E é assim q-ue te
das seiencias naturaes des
embocam no problema do 
"ser", c!a vida e do homem. 
Surge, fl.nalmente, o proble, 
ma do Creador. Resulta des
sa natureza da cultura, que 
ena jamais poderá ser neu
tra, laica (nesse sentido de 
indifferente á religião e ã 
philosophia). Pois que real
mente a culturlõl não póde 
vir "neutralizar" o espirito, 
mas, pelo contrario, permit
te que elle se affirme, se 
pronuncie e finalmente se 
encontre. E é julgando, dis
cernindo e distinguindo que 
o espirlto se affirma, reten· 
do o que é bom e despre
zando o que não l_be apro
veita, Ora, essa funcção es
sencial da cultura é absolu· 
tamente contraria á neutra
lidade. 

1 

catholico. 

UNIVERSIDADE CATHOLICA 

pontifice. vos dar uma educação religiosa e I clpios • 
Hoje,'- o LEGIONARIO dá um ascetlca. E' - preciso que sejais j A: luz desse conhecimento te

resumo da inspirada alocução do illum!nados · pela verdade de . reis fundamentado vossa fé, e tc
Santo. Pa({re aos futuros sacer- Christo e ~brazada no amor de re.fs a convicção profunda de 
dotes. Christo. · 1 como é necessarfo defundir a v,,r-

Mas não é menos evfolen
te que a cultura não se con
funde com a accumulacão de 
conhecimentos scientificos. 
Este póde fazer o especia
lista, o erudito por vezes 
original; não faz, porém, o 
_homem culto. 

APTIDÃO PARA JULGAR 

E que lhe falta para isso? 
Pa·rece-nos que a cultura 

resulta essencialmente de 
um conhecimento proprio 
para julgar. Ella se inscreve 
no espírito como uma apti
dão a julgar... A cultura 
!iteraria, por exemplo, nos 
dá a faculdade de apreciar 
as obras segundo o seu va
lor literarlo, O mesmo se 
l(a,IIMla, oom a cult1.1ra . lurldl• 

Pelas. mesmas razões dize
mos que uma cultura neutra 
jamais será uma cultura in
tegral, uma çu'ltura que nos 
revela toda a complexidade 
do ser. E é por isso que 
uma cultura integral só p6-
de ser catholica, pois que 
Qela "sabedoria" oatholioa 

Com essa interessante * * :ic * * * dade de Christo. 
analyse do sentido da cultu- · A reunião que nos é hoje pro- . A' luz desse conhecimento po-
ra, chega O Revmo. Pe. De'. porcionàda, iniciou s. santidade, ILLUMINADOS PELA· VERDADE deis tambem analysar os erros .. 
los ao· amago do problema ' é causa de viva alegria não só DE CHRISTO I principalmente os modernos como 
da Universidade catholica. porque ,vemos em Nossa presen- o relativismo mora/1, jurldico· e 
Sem duvida é a Universida·. · ça os professores · dos institutos No estudo que fazeds, discipli- social que não reconhece numa 
de Catholica O meio mais·": Guperfores de Roma, mas princl- nado pela Constituição "Deus norma· de distincção entre o ve.c
effii::az para formar-se uma' . paimente por termos essa bri- scientiarum Dominus";' promul- dadeiro e o falso, o bom e o mn.u. 

· elite intellectual capaz de: lhante··e elelt0. juventude que as- gada por Nosso antecessor Pio XI. Pretende collocar todos esses con
restaurar a civilização catho· !pira ao n-'f..,••,.l'io de S. Pedro, cumpre destacar a materia pr!n- ceitos sob a luz de uma inutlli-, 
lica. j isto é, e~pii"6!r nas almas dos I cipal e a especial. dade constante como mutaveis 

A p·retendida penetraçã" homens a doutrina e a graça de A' primeira estão reservados ·os affirmam ser o homem, o estado 
catholica na Universidade Jesus Christo. melhores cuidados dos professores e a ordem. 
neutra é utopismo, é desper~ Essa· juventud€1 sahida, não só e os melhores esforços vossos: a Contra esse selectivlsmo ·os s,>.

dicio de forças. Pois que a de Roma, da Ita:lia, da Europa materia especial vem como em guidores do Evangelho devem 
"neutralidade" do ensino mas sahida de todo mundo, é complemento da principal e lhe opôr a verdade absoluta e plena. 
leigo, neutro, foi sempre de uma. representante dos mil~ares I serve de illustração . derivada de Deus, donde tambem 
nome sómente, ella é real- de jove~s ~ue na terra aspiram Afém. disso se deve observar o. promanam os direitos e os d<'v~
mente um ideal, 0 ideal anti- ao s~cerdoci?. . . 1 canone que p1:escrev~ serem ~s 1·es dos particulares e· da socie-
catholico. Razão SeJam POIS Nossas . pnmerras, estudos da ~hi!osophia subord1- dade domestica e do estado. 

por que palavras um agradecimento a · nados aos prmcipios e ao metho- O .estudo da scienci!l, historlca 
acertadamente escrevia Gril- Deus, que suscita na alma da ju- do do Doutor Angelico, Sto. Tho- no que se refere á Igreja, deve.rã 
son: "au lieu d'être Ul'.le ventude a divina vocação do sa- maz de Aquino. princioalmente visar o conhec'
neutralité. · ·• est une reli- j cerdocio. · As características na philbso- mento da activldade da Igreja, as 
gion." A Acção Catholica na Nosso-Senhor Jesus Christo dis- phla tomista tomam-na capaz condições que lhe são mais noci
Universldade leiga, "neu- se aos Apostolas: "vós sois a luz de illuminar: de vivíssima· luz as• vas os pontos em que a Ig-reja 
tra", além de difflcil é de Ido mundo". . verdades accessiveis· á razão· de deverá se manter lrreductiveJ ne-

. E' um lema para o vosso sa- adaptar summàmente á illu~tra-1 rante o Estado. · 
(Conclue na _4,a pag.) cerdocio; ser:wn sol sobrenatural ção.e a defesa dos doimaa da fé; · (Co11r.h1P ,. .. 4.a. pag.) 
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Rui,amo;; aos nossos assignan
fe:; c~mmunicarem a mudança de 
c2us ?.ntlereços nara a. (;atsa. 
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Annuncios ~ 
1..-.Lclla, sem compromisso/ 

::.ic. i;uolicamos collaboração de 
1.2,,ó:,s extranhas ao nosso ~ua.• 
_;;_r, 1,e rn<lactores. 

.,__ 

o l,EC'rlONARIO tem o n1axt
;;10 prazer em receber visitas âs 
5.nstallacões de sua redacção e 
officino.'. mas p8de que não sejam 
us mesmas feitas nas 2as., 3as. e 
tl.as. feiras, por exlgenclas do 
.;ervlço. 

Mi:::NTALIOADE FESTEIRA 

Em nosso ultimo numero, ti
vc-j;,os o prazer de comme:Ó.tar 
:... al\ iüule oorrecta da policia 
t',~ S~o Paulo, apoiando irres
,.ricbrncntc a Archidiocese de 
~:,10 Pimlo na moralização das 
:.:st::8 ao Senhor Bom Jesus 
t:e P!rapora, de maneira a re
:.a1tar-lhes o aspecto religioso, 
(lHC vinha sendo comprometti
c'.o pela proliferação pa-rásita
;·i,1. do samba. E' verdade que 
},ouvG quem desejasse a per
nott;açüo do.q festejos profa
.10s, embora depravados, sob o 
,wetexto de que eram uma ex- .

1 
Jressão ue nossa cultura. 

Esta razão poderia t-er uma 
certa apparencia de mzão, 1 
y: :ncipalmente por causa dai 
_,;;-coccupação sociologica que i 
, evela; e hoje, a sociologi_a é 
uma. coisa sena, talvez ma.is 
.,cria do que o carnaval ca· 
:,'ioc.a ..• 

Entretanto, querendo a Dio· 
cese de Taubaté cohibir abusos 
:;emelhantes que costumavam 
ocorrer em festas religiosas, 
viu surgir-lhe pela frente um 
authentico botucudo de ivera
i;-ema cm punho, indignado com 
a idéa de se querer supprimir 
a. festança. E isto não por cau
sa de algum interesse folk· 
lorico ou sociologico. O homem 
era mais modesto, e talvez, 
;nais leal: queria a festança 
por causa da. festança, porque 
gostava da festança, do fogue
taria, do freje. 

:: ' - ::, 

A imprensa diaria noticiou, nesta 
semana, que j~ está elc1Qor.ic(o o de· 
creto4 apenas dependente de appro• 
vação presidencial, que instituirá no 
Brasil uma organizagão official da 
juventude destinada a, sob a orlen· 
tação do Estado, promoverá a for• 
mação moral e civica dos elementos 
a ella filiados. Accrescenta tal no
ticia que todos os brasileiros que se 
encontrem dentro dos limites de 
edade. estabelecidos pelo decreto se• 
rão considerados, automaticamente, 
membros da referida organização. 

Essa noticia gera em nosso espi. 
rito 'algumas reflexões que offerece• 
mos âs autoridades constituídas em 
espirito de collaboração sincera. El· 
Jas não constituem apenas um;t opi· 
nião ·individual, Mais do q1-1e isto, s.i\o 
a· éxpressão necessaria do que, neste 
moni~nto, estará forçosamente s_endo 
sentido por todas as consciencias ca· 
tholic;as bem formadas. Em outros 
termos, pois, ellas sã,o a expressão 

. exacta do que occorre na propria ai, 
ma brasileira, 

* Ni!'lguem ignora que todçis os. p;i.t· 
:zes .contemporanecis que repudiaram 
os velhos moldes políticos do libera
lismo - moldes estes de que um ca• 
tholico não deve ter saudades quan
do considerai:tos em si _, sentiram a 
conveniencia de apC>iar a autor.idade 
ao poder estatal sobre fortes movi
mentos d.e opinião, de caracter po· 
liticó:, que aglomerassem em uma só 
organização os•• partidarios do regi• 
me. Os que se recusassem a ser fi
liados a tc11 ()rganização não pode
riam constituir qualquer outra asso
ciação congenere. O partido do 130-
verno é, na ltalia como na Allema, 
nha, o unlco partido autorizado. 

Evidentemente, nos quadros do 
partido official, a parte àttribuida â 
mocidade é preponderante. Por Um 
lado, segundo o velho chavão, e\la 

. constltúe "a Pátria de amanhã". Por 
outro;;,tado, ella não teve tempo de 
se lntbuir da mentalidade liberal que 
dom·1~õu completamente os homens 
de 11 avant-guerre", o que a torna um 
campo de eleição, para a semeadura 
das idéias totalitarias, 

Todas as vantagens existentes na 
catechese politica da mocidade exis
tem,· em grão ainda muito maior, na 
da infancla, Por um fado, seu espi
rita ainda está multo menos ehtado 
de preconceitos anti-totalitarios, do 
que o dos moços. Por outro lado, . o 
dia de amanhã é rapldo, quando se 
trata da vida de úm pov(i. Cumpre, 
po•a, preparar tambem a patrla de 
depois de amanhã. E esta patria ou
tra coisa não é senão a infancia. 
Comprehenderam • no perfeitamente 
os Es.tados totaUtarios, que constituí
ram, ao ladQ de lnnumeraveís pha• 
langes .de Jovens, as legiões dos me• 
ninos - os balllas Italianos, por 
exemplo - entrosados compulsoria
mente, ou quasl compulsoriamente, 
desde o.a sete an!"OS na organização 
poli_tlco-mllitar do partido official. 

* ·· Foi sobre e~tas legiões, que se con-
centrou de preferencia a propaganda 
política c4)s Esatdos totalitarios. Se
gundo uma techx1lca ha~illsirm1, es
sa propaganda tomou por program
ma alguns ideaes de caracter cívico 
e moral, que exalto1.1 vigorosamente 
aos olhos dos membros da juventu
de e das organizações da infancia no 
pa~ido offlcial. E' realmente extra
ordinaria a fertilidade de recursos 
de tal propaganda. Dispondo larga
mente de meios financeiros, e ser• 
vindo,se inçljstinctamente da impren
sa, do radio e do cinema, conseguiu 
ella apurar uma technica tão perfei· 
ta,- que suas the11es predilectas fu· 
ravam os olhos dos proprios cegos 
e os ouvidos dos proprios surdos,. a 
tal, ponto ellas se revestiam, verda· 
deiras ou não, de todas as seducgões 
de grandeza e de força capazes de 
empolgar e .de conduzir para os su• 

L E G I o N·A R I O 

premos sacrificios o homem contem• 
p.oraneo. 

Pahi, a formação de incontaveis 
legiões de adeptos enthusiasticos, 
que punham a serviço das theses 
philosophlcas, moraes e politicas da 
propaganda official todo o vigor de 
seu1:1 temperamentos moços exalta· 
dos pela adoração da força, 

* Sem discutir os moveis ultimes 
que possam ter presidi<{o ã formação 
dos Estados fascista e nazista, for
ça é reconhecer que muitas circums• 
't?ncias concorriam p;ira explicar ao 
menos em grande parte tal orienta• 
_ção. 

Todos os espiritos rectos estavam 
cheios de naus.ea pelo scepticismo 
liberal de "avant-guerre". Como, 
poi11, não sentir alguma coisa do con
tagio electrizante que irradiava em 
torno de si essa mocidade audacio· 
sa, cheia de affirmagões fortes, ebria 
do ideal do heroismo, e mobilizada 
a serviço de ideaes ao menos em 
parte muito louvaveis? Como fugir 
á esperança de que os ardores do 
primeiro momento _que constit~1iam 
reacção muito explicavel contra er• 
ros innominaveis e abusos revoltan
tes, -não tomassem finalmente um ru· 

. ~ ' . . 
" " ,,: ~ ~ • ., • • j H 

Plinio CORRIA DE OLIVEIRA 

Juventude 
Br aslleira 
mo sensato e selvador? Como não 
admittir que 

6
0 Estado tem o direito 

de velar pela moralidade publica e 
de concorrer para o incremento das 
virtudes civicas? 

Todas estas reflexões dominavam 
muitos circuJos catholicos, cuja atti
tude inicial foi de franco applauso 
a taes partidos unidos, 

* "Emquanto o Senhor não construir 
a cl_dade, trabalharão em .,vão os que 
procuram eí:llfical-a", diz o Divino 
Espirito Santo pela boca do psal
mista. E esta linguagem metaphori· 
ca, em outros termos, significa que, 
emquanto Deus não for collocad·o co
mo base e fundamento da estructura 
polltlca e civil do Estado, será intei· 
ramente vão qualquer esforgo no 
sentido de a reformar e restaurar. 

Evidentemente, o unlco instrumen· 
to instituído por Deus para a salva· 
ção dos Indivíduos e das nações é a 
Igreja Catholica. Emquanto, pois, a 
doutrina da Igreja não servir de ba
se á estructura moral, intellectual e 
social de um povo, não poderá haver 
para este, ainda mesmo no terreno 
constitucional, uma reforma duravel 
e perfeita. 

Se, pois, é legitimo que o Estado, 
na esphera de suas preoccupações 
exclusivamiinte tempo~aes use da 
soberania que lhe é propria e que a 
Igreja jamais procurou usurpar ou 
diminuir, é tambem legitimo e for
çoso que elle reconheça á •Igreja Ca· 
tholica a soberania espiritual inalie
navel que ella possue, e que lhe fa
cilite por todas as formas o exerci
cio dessa soberania. 

Aliás, tal linha de conducta não é, 
para o Estado, o simples cumprimen
to· de um dever. E' uma medida de 
verdadeira sabedoria politfca. Por· 
que o Estado. só tem a lucrar com o 
reinado espiritual exercido pela lgre
ià sobre ;i.s almas. 
· Já, <> disse de modo excellente o 

ia.o Paulo, 20 de Agosto d~· iti,JJ· 

grande Santo Agostinho, quando ex
clamou: 

"Oh, Santa Igreja de Deus, tu con
duzes e instrues as crianças com ter
nura, os jovens com força, os an· 
ciãos com calma, como comporta a 
edade, não apenas do corpo, mas 
ainda da alma. Tu submettes as mu
lheres a seus mal'idos por uma casta 
e filial obediencia, não para estancar 
a paixão, mas pa,ra (.?ropag.ir o ge. 
nero humano e cç,nstltuil' a socieda
de domestica. Tu dás autoridade aos 
maridos sobre as mulheres, não para 
que elles abusem da fragilidade de 
seu sexo, mas para que sigam as leis 
de um amor sincero. Tu subordinas 
as crianças aos paes por uma espe
cie de servidão livre, e tu collocas 
os paes acima de seus filhos por 
uma especie de terna autoridade. Tu 
unes não sómente em sociedade, mas 
ainda em uma especie de fraternida
de, os cidadãos aos cidadãos, as na· 
ções ás nações, e os homens aos ho· 
mens pela recordação de s"eiis pri
meiros paes. Tu ensinas aos reis que 
se devem dedicar por seus povos, e 
prescreves aos povos que se submet
tam aos reis. Tu ensinas com cui
da.do a quem se deve a ·honra, a 
quem o affecto, a quem o respeito, a 
quem o temor, a quem a consolação, 
a quem a advertencia, a quem o es
timulo, a quem a correcgão, a quem 
a reprehensão e a quem o castigo; e 
tu fazes saber como, se nem·· ·todas 
as coisas são devidas indistlncta• 
mente a todos, a todos se deve a ca
ridade e a ninguem a injustiça" (De 
moribus Ecclesiae, cap. XXX, \1.0 

J,3). 
Um exame, pol' mais superficial 

que seja, da doutrina da Igreja e de 
sua Historia, revelará até que pon
to é veridica, para todos os povos e 
em todas as épocas, essa bellissima 
apostrophe de Santo Agostinho. 

Haverá, para o Estado, interesse 
mais fundamental, mais irnf)rescindi
vel, mais sagrado, do que de se en
riquecer· com os inestlmaveis bene
fícios que só da acção da Igreja -
accentuamos a palavra "só" - lhe 
podem provir? 

* Se, pois, o programma da novel 
entidade se apresentar á sympathía 
publica com um lastre de itêlis l<iu
vaveis, não é apenas em nome , da 
Igreja, isto é, do Corpo Mystico de 
Nosso Senhor Jesus Christo, mas ,em 
nome do que em tal programma h:àja 
de nobre e de bom, que nós formu• 
lamos nossos votos, de que· ·os direi
tos da Igreja sobre as almas sejam 
escrupulosamente respeitados _

0
por 

elle. 
Hoje, como em todas as épocas· de 

sua Historia, a Igreja diz áo Poder 
Temporal: "da mihi animas, caetera 
tolle": dá·me as almé)s remidas pelo 
$angue de Christo,.i e guarda o resto 
comtigo, 

Que a nova organização respeite, 
pois, e com extremos de escrupulo 
e de meticulosidade, -os direitos- de 
seus associados, no sentido de com
parecerem a ·todos os actos do cul
to, dos quaes é avida uma piedade 
legitima; de frequentarem largamen
te o ambiente. catholfco, não apenas 
na Igreja, mas na séde da asociação 
ou da Acção Catholica, onde se res
pira o oxygenio puríssimo da mais 
pura doutrina de Jesus Christo; de 
reservar lazeres que não devem ser 
curtos nem raros, para trabalhar pe
lo apostolado em nossa sociedade 
pagã. 

Se ella o fizer, não apenàs com 
uma fria correcção jurídica, mas 
com as delicadezas minuciosas de 
um amor filial para com a Igreja, el
la terá vencido logo ao nascer, a 
mator tentação que se encontrará 
em seu caminho, e terá conquistado 
immediatamente a alma brasileira. 

Se eila não o fizer - quod Deus 
avertat - a Igreja netn por isto 
morr.érá. Mas o Brasil? 

OONTl· 

NUAÇAO 

DA 1.• 

PA.Gll\ 

• 
Mas o respeito ctUll'- ~~- l~~eJz 

p,lceitua ,aos dias saµtiUca~s, 
respeito que impmta em obriga
ção part.icuiarmente grave para l :i.s firma~ que tem mui~o empre· 
go.dos, Just-ific?. lar~amente t~ l 
I sa crificio, . 

) 

A esle . proposito, entretanto.: 
devemos registrar que nâo com
prehendemos a attltucl,e das casai 

1 bancarias que em taes dias s( 

, abren1 para cobrança,. Porqu~ 
I abrir para cobrancas? Porque tae, 
1 • 

1 
bancos, que cm geral 1-egorgitam 

' de capitaes, fazem questão de re-1 • . . 

-cebc1· sêus pagamentos por.tual· 
mente, mesmo em çiias santíí!.~a-

: dos? Po1· meio de tal praxe, e . 
brnco se beneficia r.:nplamente . 
Haverá razão legit4,n:i. para tal? 

•• 
o "Legionario" tem mostrndó 

. insistentemente como, a despei10 
; de certas apparencias enga11ado
i ras, todos os adversario,s da Igrl?,

. ja cooperam harmoniosamente en-
' 1 tre si, para a destruição do ca-
thcfücismo, e como são portanto 

No dia 15 pp. a Santa Igreja 
ingenuos os catholicos que pen
sam em poder contar com_ o 
apoio de uma heresia qualquer 
para combater a out!·a. 

Exemplo frisante disto é 
curiosíssima noticia que a "Ga· 
zeta" publicou recentemente, se
gún_çl(> a qual. na Allemanha, 
ape~ar de a Policia nazista fisca
lisar e embarac:.ar por todas as 
formas as mais innocentes inicia
tivas beneficientes catholicas, .o 
"Exercito -ele salvação", depois 
de um rigoroso exame feito pelas 
altas autoridades nazistas, obteve 
carta branca parn tl'abalhar lá. 
De sorte que o nazismo fecha as 
instituições de carldaqe catholi
cas, e atira automaticamente a 

! população indifferente, e premi-

! 
da pela fome, aos braços da pro• 
paganda protestante, 

'! • 
A ma1·gem deste facto, cabe· 

outra reflexão. O Exercito de 
Salvação se diz christão. Como, 
então, não cora elle por ser o.b~c
to da sympathia e do be11epl&éito 
de um governo para o qual o San
to Nome de Jesus christo é um 

1 

crtygma que torna odio~ qu.a,1-
ouer instituição catholica, por 
mais beneficiente que seja? Qual 

_ 6 o quilate do " christianismo" 
que existe no Exercito de Salva
ção? Evid.ent<nnente um "cl;1,ris
tianismo" tão diluido, que não é 

senão a caricatur:;i do Christia
nismo authentico. 

E ainda ha g€nte que pensa 
que esse "chi·istianismo" vago e 

inconsistente pode sei;vir de i:ias0 
para a reforma do mundo! Não 

Eis ahi! Apoz tanto esforço 
é ttnto progresso parece que 
ainda estamos em pleno secu
lo XIX, com aquelles catholi
ções ele opa, rojões, doces de 
côco, floi."88 ele papel e maço, 
:o.aria. Estn c011juncto de coi
sas não nrmn apenas prejudi· 
ciaes r, Religifw. Eram, tam
bem, mortaes para a Nação, 
porque representavam um es· 
tado de delinquencia, de est-e· 
rilidade, de incapacidadé para 
qualquer realização seria, ori· 
ginal, grandiosa. Pois, quando 

percebe tal g_ente que o unic) 
l.:;~======:::::::;;:===~===::==~=::;:=.:::::;=::===~====;=====;;:==::::::.=:::::::::::::::::=============I· Christlan!smo authenticó é o que 

e. .. . . A. -. -T-.... H.. . . . o L 1,,;:; e o· S· ' . é pregado pela. Igreja Ca.th9llca? E que entre esse C;hristianis~o e 
os demais ha a differenç&. ex!s

menos se espera, apparece um Comprem 
caso recidivo c1esta mentaUda- ··· ·· · - -:,. · 
da irresponsavel! Não, não es-

. ~ · tente entre o sol e as treva;,-' a 
E.XCLUSIV AMBNJTO-E_· A$uLasHJAoiaRs 

1
eAseus Presentes n.a -~º-ºb.~c_ida · joia verc1adaira e ª quinquilharia 

.sem valor dos ourives elo ba\rro? 
ü,mos fantasiando; S@ algUem 
quizr,i- dar-se o trabalho de ve· CASA CASTRO rifica~·, encontrará no numero 
de 30 de Julho p, p. do ",Me- QFFICINAS PROPRIAS um telegrama de R<>n1a. :infor-
mento ", folha. que s-e edita em · ma que se Estabeleceu na Ita)!a 
'faubaté, 0 caso a que nos re, R U '.N.. 15 D E NO VEM B R O N.º 2 6 r(Esqulna da Rua: Anchieta) um accordo comª Allemanlla, na 
ferimos. Uni·cos concessionarios dos AFAMAJlOS l'P-.lmrios "ELECTRA" t'd Lá está com todas as letras. sen 1 0 de se :fazer, pelo livro, 
o Jornal faz uma celeuma pelo jornal, pelo theatro e pelo 
enor1ne porque a Curia tauba· -- radio mna intensa Pt~P.~IJ~~da 
reana desmentiu que os fes.te· a realizagão de kermesses por judiciaes. Pelas leis da Igrej;i, a Igreja, kermesses onde não go da Matriz). Ol'a, isso é tão reciproca, de um.lJaiz no ter,fito
jo~ prornnos, levados a effêifo occasião das testas.. !los pa- são prohibidos os festejos que ha nada. de intrinsecamente rançoso, tão rançoso mesmo, J;"io do outro. 
cc~.juuctamentc com certas droeiros. Ora, isso não quer ponham em perigo a salvação perigoso. que nem vale a pena a gel:e De sorte que, ·direcoo. ou indt
cnmmomorações religiosas, não dizer absolutamente nada. A das almas, como baile. e jo- E para terminar, o nosso bo- gastar tinta· em refutar. E' rectamente, com mais ou menos 
tinham approvação· ecclesiasti· Autoridade Ecclesiastica, no gos a dinheiro, ou os que não tucudo sahiu-s-e com esta: A coisa v-elha, velhissima, que já disfarce ,a Italia, joia preoio~ na 
cm. :r-:o emtanto - continua a seu alto crlterio, approva os s-ajam costumeiros no lagar. Autoridade Ecclesiastica man· ficou na ante-penultima volta qual a pi·ovidencia engastoit a 
"argumentação" momentosa -1 festejos que ella julga dignos Ora, nada ha tão habitual en· da dentro da Igreja (edificio da estrada, por onde os 1·etar- séde de Pedro, vae ser theat:ro 
ti.1guns yigarios de localidades de serem a,pprovados, e rejei- tre nós do que kermesses P!il· de tijolos), mas não tem ne· clatarios ago;ra estão pa~.san- de uma intensa prop_agandi\ ll8.• 

)1~lnhas l!n,yian, det~rµünad.Q ta, .O~ aue ella OOlllaiQ8r& )lrB• .. r~ llt Ob.terutã.Q ~-e ~.\ID.dOl ;1lll.rA. ~hu~ pod~r io;r~ ª\¼Jla .. {t.lQ lS~ ·®•, • ~ . . . , .. zlatau, . - ' 
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o uosservatore Romàno 11 é contrario 
como actores tmbalho ·dé crianças ªºº fala 

Priniaz do Brasi"I QUANDO º _ FIGAoo 
· ESTA' DOEN'l'E O ES· 

sobre o Con9resso Eucharistlco TOMAG0 E os' INTES~ 
Actua.Inwnte a ciue1mt-togra-1 pro:pria rnalid-ade. Além do to- exhaustiva ll1'0V<1 menta.1 que 

phia não é ~is, como ha ·a1-j das ~s-s,i,;; q1rn,lid,t1Jes, os il,rUs- :vócla . acarretar gravi:;simas 
guns decenio-s ati.-az, m:n reru- tas cinematographicos dewem :ve1,turbaç6es psyclücas. Disci
gio dos f.rao~sse.dos que bus- llos-suir hoa d:ose dá paoiencia pl1nal-a a ponto de só lhe per
cavam na tala. a fe,l-i-ei:dade e não IJeq~eua l'~i&t-eilcia ph,y- /;:;1ittiT mov:imentos adrede pre
~phe1,11era d-e ~ma ã);loria facíl. si·ca pam s.u,pportar as exiy parados, palavras cujo sentido 
l-Ioje, a profi&são d,e acior r-e- nuantes horas em que têm de a.J.gumas VBzes <lesconhece ou 
:i.uer qualidades e sa:orifici~s pos-ar para a ob~ectiva, ~epaj.- nã-o co:m;prehende integr.a.lmen
que só mesnw 00tµ1egq.em ó!! xo de podeFosissimos refl~cto- te, impór·ihe s1tuações que el
que possuem vocação, O a·rUs- res, ~1IJ3itos a ter de recoma,. la nunca enfrentou na "l:ida é 
~a consciencioso de seu IJ&;peI. ~ar todo o ua,balho PQ.r ®-'U· exigir defüt maiil do que pode 
quer seji:i, e!le de 1>:1tm-efro ou s-a cié um erro i11s~nfücute. da1·. E' coliocar um coypo ado
de ultimo plano, 4~v-e pt•eoo- Se1•á. poss1v-&1 encontrar tudo Ie.scente, nµma alma madura, 
cupar-se com b:l,numeros I>ro- i«so m1m-a ~ri:ai,~a ou num ad-o- El' a maioridade m:enml antes 
blemas desconbecidos ha al- leeeente? E' bem <7!fticU. A àa maioridade physi~a. Os 
guns annos attàz. O a.perfei- crla_nça não te1a ainda :a cu- trabalhos d,e ensaios e de re
,oamento das machi-n,as não biça. aguçada dos. adultos que presentação tiram á crla'ilÇa 

VIDROS E VITRAES 

Ili. Galliano & Comp. 
. ,:· 

VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES ARTIS TICO S PARA 

RESIDENCIAS E IGREJAS 

QUADROS E ESPELHOS 

RUA DA LIBERDADE, 590 -TELEPHONE: 7-054·4 

permitte mais movimentos 
falsos, gestos descabidos ou 
~xagerados, os ruidos d-asnc
cessarios, as expressões bas
tardas que os apparelhos anti
gos não registavam, -Hoje na 
irna prechão mat,l.emai.ica, na
da escapa aos registadores do 
som e do movimento, Kão se 
trata d·él obter um tletennina-

os fez J)adecer toLlos os sacri
fícios para satisf:w,er a vaida
de. O espirito infanttl é in·e
quieto, não su.pporta as horas 
a fio de ensaio e de trabalho, 
deautc das cameras. Obrigar 
a criança a conter-se por tau
LO tempo é> roubar-lhe a livre 
expansão dos sentllnAu.ws. Fa
zei-a -esquecer a sun personali· 
dade para incanw.r a de ou
trem com a v.eracidade que as 

horas que deviam ser dedica
das ao estudo e ~s brinque
dO'll proprfos da ida4e :e estes 
lhe são indispensáveis. Imagi
nem.os uma criança C'J:Ue V'á de 
manhã á escola e de tarde ao 
estudio; que tempo terá para 
os divertimentos e para o pre
paro das llçõ-as? Que tempo 
terá pera o convivi"o com os 
paes? Nada mais indispensa
vel á crfança que o convívio 
com a mãe que lhe incute os 
principfos moraes e veia-lhe 
pelo desenvolvimento harmoní
co das faculdades. Afastar a 
criança do lar é o mesmo qu-a 
negar o ninho á ave implume; 
sem os cuidados dos paes não 
sobreviverá e se sobreviesse 
não aprenderia ~i voar. 

Poder-se-ia objectar que os 
film-as de crianças são. via de 
regra, menos immoraes que os 
outros. E' uma verdade. As 
fites infantis prejudicariam 
muito menos a moral popular. 
Mas, pe.JJg,uuto, para o bem cios 
h0-mens de hoje, dever-~;e-iam 

Estando .proximo o IH Ce,n
gre.sso Elu-chal'isUco X,l.cional, e. 
;:ealizar-se em Recife de 3 a 7 
<lo Setembro, •:ictivam-se -os pi·,e
:pl'eparativos ,para que a sua 
realização -se revista de ·todo o 
brltho. Os eatholicos hrasileiJ:o,s 
deitem orar pelo :pleno exito do 
Congresso, ,pois 1,epresentará o 
trium:pho eucharh,tico <;le Ohris
to, nestes tempos criva:dos de 
a,t~eí-SU'lo, que atravessamos. 

Revmos. Vigarios, o Arcebispo 
da lil,a.b.ia r-ecommenda a, :promo
ç;:i.o <lie t!'iduos -prepara1t.orios, nos 
dias 27, 28 e 29 de J1.1lho, ,em 
suas respectivas ,parocl;lias. Re
,wmnxenda, ainda, que incenti
vem cas preces, morqtlooçõc-s,, 
bo~s obras de ·piedade e ·C."l.rida .. 
de, por intenção do Congresso, 
bem como realii1em :procissões 
eu-c~arlstica;s, E:o.ras · Santas e 
conferenc-ias. Avis.a., fimHmente, 
aos c.,_tholicos ela dd;.de de 
Salvador, dos trid11os e ·t:Jomn:ru.
n"h:Õ§)s ,promovidos em Agos'to, 
p.ela Commissão do Co.ng:::esso, 
<Wdicadas a,os Revmo:s. V'i&"iu1os, 
ás A'Ssocia,gões 08.tholicas, em 
esJ)eclal á Acção Cathoiica, ter
minando os .pre.parativ-0s com 
so:l~mlJ<l.e ,procissão Eucha.rfatica, 

Por ,esse .programma, v.erifica
s.e a l!):llomte <:ór_pa.rtl,cipe.ção que 
terão os ~-çJllcoo balri;i.1ws no 
Congresso de Reette. 

rINOS TAMBEM 
SOFREM 

Figado doente, dolorido, <-rescI,: 
do, boca com gosto ruim, fa,,tio, 
r.ervoso, insonia, gases, estoL,:,,,o 
que dig.-ere mal, intestinos ci:.,c ,, __ ;J, 

ftµ1cionam bem, pélc feia, it21·.,. 
eia . . • Que horror! 

Você j!i verificou si o s,'u :fi • ." 
gado está com s.::-udc? Olhe oc;:i 
o :(igado doente produ~ isto e 1;,;,_;·; 
alguma coisa. Remedia para <i· 

figado só rcmedio vegrtal P r2- · 

.med!o vegetal só a ulti11,a d~s,·;-, 
bert-a que é a Alca<:hofra. '.> :,:,0 --

psclloXan :Xavie1· tem 1nr k. ·, · 
Alcaoh-of,ra e outro~ m,·<l(c:, ,,,,,,_ 

tos SÓ para ó fig-ado. O H: , 
cholan Xavier curn., m?.:; ('.;· ·.·., 'li~ 
fáto, as molestius do frn· r:~. o 
llepacholan é fabric::i.do · cr,i 

quH?o e drageas. · (:s:-:·:'I 

S. Excia. RevMa.. D. 4-ugust<> 
Alvaro da Silva, Arcebígp9 da 
Ba,hia o Primaz do Brasil, d,iri
giu uma .exhortação aos ~o
.Jicos bah'!la,noo, -neste .s\!lntido. 
Convida a todos :pe.ra se a,sso
ciarem ao Congr,esso, exalta.ndo 
o vàlor da sua realiZJa.çâ<>. Fala 
-sobre a Eucha.ri-stia, que "não 
é apenas o mysterJo por excel
lencia, da fé e o ,pabulo indispen
savel -da vidia. <:>hristã, o s~ra
-merrto da -pie<la :'i'e - Sac.Mmen.. 
tum P1etatls - senão a:inda 0 

,principio unitivo entre os fiei-s, -::::::i:i:m:::11::::;:. :::a:r::===================== 
O signal de uniã. o d. a familia ,~ ......... H ............. " ................... " ..................... ,... ............... g .. , •• o .. , .. o .. o .. c,,,:i,,,.,,, ..•. :· ;, 

chri-stã, o Vineulo in(Jµebral).tra- ,:, 
vel da caride.de ,perf,e1ta - Vin- C A F E' C R Ü Z A O A ~ 
culwn Charitatls ". Depois de fa- ; 
lar 1Soboo a importancla pa.ra f' 
,nós, <Yatholicos, da realização do ! . o <!af é dos finos paladares r 
Congresso, tmta s. Excla. 1 T f 
Rev.rp.a, <l? modo ,por que dev.em 1' VENDE-SE EM TO.DA A l'ARTE OU PELO TELEPH, 3-2564 1, 
os cathollcos se, .preparai·. Aos f 

t t LAZARO A. DE MATTOS i 
1 AV. CELSO GARCIA, 483, ~ 

! ..... ~ .. ·~·~ ....... , ..... i .................... , ...................................... lt ............ ,,QuQuo,,ei,9, .. ~,,1)1,c••"!••i:-•·•,:· 

O Dr. ARNALDO BARTHOLO
MEU avisa a sua distincta cl1en
tela e amigos que já se acha no 
seu ant!go endereço, á rua Mar
tim Francisco, 97, onde espera 
continuar a merecer a confiança 
que até agora lhe dispensaram. 
(. *''') 

--===.::-=-·=-==== 'Pela primeira vez nos ultffmos rp i;, 
annos., realizou-se a !Procisl&if1.1J 

do Santlsslmo nas ruas 
Sacerdote polonez 
homenageado por, 

seu heroismo "$ant-Ouentin', 
do "effcito" num,:i. scena, nm.s 
de tornar a interpretação dü 
qualquer estado psycliologico 
o mais real possiY?l, com tal 
potencia artistka que se torne 
tão convincentemente como "
propria realidade. Norma fun
damental da arte é •·chora 1w 
queres fazer chorar'"' e o acto1 
deve saber dominar do moclc 
mais absoluto o seu proprk 
estado de espírito para ví"l"21 
C'\}J11 commovente sinceridade 
o estado de espírito da J)crso 

platéas cada voz mais exigen- sacrificar os homens de ama
tes req,_l<in•m. (, submeltel-a a nhã? Dentro em pouco Varsovla pa,- Uma · magnifica mll,nifestação 

gani um tributo de gratidão, ért,. de. fé em l,1,onra fie Jesus Eu
------·-----------------,--------- l ~i.P.do numa de suas praças prin- charistico, eis o que foi essa pro

, dpae{!, um monumento ao pa- cissão do santo S11,cramento, que 
dre Skorupka. pela primeira vez. desde 187ô, 

intensidade, empolgando ni\o :;,} 
os catholicos, como tamb0m 01 

que lá foram attrahidos pc-:,i 
curiosidade e conquistados dcv,'1 
por tahta fé e fervor. 

nagem que encarna. Se ~e 
pensa pois que o actor pode 
cm -curto tempo, rir e chorar 
amar e odiar, comette-se mr 
grande erro. Os estados psy 
chicos do homem não se mo 
rlificam· com a mesma facili-

Ninguem ma.li! do que este il- sa,hiu ás ruas de Saint Quentin, 
l~tro sacerdote é merecedor de . ricamente ornamentadas para 11, 

tao subid& honra proposta e j circwnstancia, 
acceita pelos vereadores da capi- · 
tal polonez j Todas as parochias daquella 

o virtuo:; Pe. Skorupka foi eidade do Vermandols se fizeram 
C$.pelão do exercito durante a til-,t'eprese.1tar por grupos _compa-
tlma 'guerra 

68 
_ lo J'" ctos no mostruo~ cort.eJos que 

ru O po neza. " sahinclo da Bas1hca caminhou 
o~ bolchevistas sitiavam Varso- pelas ruas Lyon, da Sub-Prefei
via, qu~do aquelle sacerdote por tura, etc., em melo â grandiosa 
allocuçoes ?helas de patrlotlsmo j multidão iedosame te re lhid 
e de fé, mcitou os animos já I P n 00 ª 
abatidos dos regimentos. E' fru- e visivelmente commovl.da pela 
to A at in ita ã . t i I grandeza e majestade da ceri-- --·--, -.e a c ç o, a vic or a, monla 

Após a procissão, durante :l 
reza realizada na Basilica. ·1 

arcipreste de Saint Q1:,:,' '. ':: 
agradeceu ao prefeito fü,, c:r;e.C::1 
o ter autorizado o restab2Iccl
mento desta procissão, gesto q,'.G 
o honra e que lhe valerá u ,;r:.:
tidão de todos os seus mun ic.\u 
pes. 

dade com que elle troca de/ 
roupa. Para abandonar a sua =--=--· -,· 
propria perso11aliclade. o seu ==============-c:.··.:..:·"'-·"'··c..:c·ca.·~-.cc·-""··=··· mo verdadeiro mllagre. S. Excia. Rêvma. Monsenhor 

1

1 hoje celel:lrada. na Polonta co- · 

~ . . E f.!,,.. =~~ Accrescentelnos a esta. noticia, Menueohet levava o ''santissimo, 1t;~lffl~resso E~C~:~mrai"m&~~o I ª homenagem que ha tem_ po,_ Pio. assistido pelos reverendíssimos 

Ca.dillacs á disposição <ri 
Delegação Militar Brn,;J" 

leira em Nova Y orlí: 

proprio estado d-a alma e se 1 I.P:!t.. 
revestir d a personalidade lll'>lv 
alheia é necessa1·io ?lCur,ulo J lfJ .. 

111 
XI prestou a este extrn.ordlilario Vigarios de Saint-Jean-Baptiste ~e "8iJIBZ®tJras . polonez, morto durante a bata- e do Saint-Martin. 

Os agradecimentos 
do General Góes estudo e 111·olongado esforfo. 

E, desde que o actor niio ·· vi- ãh11. da qual foi indirectamente Junto aos tre,s altares ergui-
va" intensamente o :;eu papel, 
nàQ -encarne a alma nH,sma da 
sua rier;sonagem, não cons<>guc 
impressionar os platéas. Para 
que se estabeleça essa Jigaç;io 
entre o actor e o cspec:tarlor. 
essa identirlacl-'" d-e emoções c·n
tre ambos, que assegult:) o exi
to de uma repr,esentação. ,, 
preciso que o actor esqnec:a a 
sua propria existencia. ])ara 
criar um novo ser -e que esse 
novo ser tenha o mesmo cóm
movente halo vivificador da. 

fíliais de 10.000 peregrinos 
a cauta da Victoria. dos no percurso a mtUtidão fez M t • ' G -, 

A peazdo de S. S, o Papa. Pio, ouvir commovedoras acclama- Oll elrO a enen.11 
XI, o pmtor Rosen illustróu a 

I 
ções a gloria de Christo-Rei, 1 Motors 

SECÇÃO 

Cajazeiros. no sertão para!Jiba
no. commcmonu magnificamen
te o 25'.u anniversario de sua ele-
vação a Diocese e as bodas de 
prata episcopaes de seu primeiro 
bispo. S. Excia Revma. o Sr. D. 
Moysés Coelho, hoje arcebispo de 
Parahyba. 

A c-norme multidão de peregri
nos vindos de todos os Estacl9s do 
Nordeste, chegou a 10.0001 

ESPECIALISADA EiVI 
PARA NOIVAS 

ARTIGOS 

A viso - Annexamos á 
nossa Sf.!Cção de lã um~t 
aula de t r1 c o t grafo;, 

Completo ;:;ottímento ele arb~ 
g-os para modista, costureira 
chapeleira e bordadeira -

Variado sortimento de ·Ren
das para Altar, Roquete e 
Alva em Linho, Filó e Alg.odüo 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

J;>hone 2 .. 2593 São Pau lo 

"• • • 1,t L~',.• 

Todos os Exmos. Srs. Arcebis
pos, Bispos e os Srs. Lntet"vento
res do Nordeste compareceram ao 
Congresso ou se fize1·am. repre
sentar. 

Capella de Castel Gandolfo com porem, foi no ultimo, erguido na 1 
um quadro, representando um praça Saint-Quentin, que a • . 
episodio da batalha de Varsovia. emoção attingiu seu maxlmo de .. EI nMl Nova York, PD_Z a CenP• 

i 1 a 1 otors Corporat10n ú cli:'· 

j posição do sr. General GG•.,~ 

:;;::=======================::;:;:==== Monteiro e os offida~s cio· 
1 Exercito Brasileiro que rcc,1:1-No clia 14 - o Congresso insta

lou-se a, 11 e encerrou-se ., 1:> -
o Dr. Arnohio Tonorio, represen
tante do Interventor Agmnenon 
Magalhães, pronunciou importan
te conferencia. 

A PROCISSÃO EUCHARISTICA 

Facto inedito constituiu a pro
cissão eucharlstica. - num percur
so de 10 legua.s, entre Souza e 
Cajazciros. Cerca de 200 nuto
moveis formaram o cortejo. No 
carro-altar levava o Santisi;imo 
nus mãos 1\1:ons. José Tiburcio 
acolythado pelos Padres Accacio 
Rolim e Chri.stovam Ribeiro. Pe
las cidades em que passava, era 
o cortejo enthusiastlcamente ac
clamado pella multidão que o via 
passar •prostrada respeitosamente 
de joelhos, A chegada a Cajazei- · 
ros arrebatou a multidão que, 

1 

por meio dos alto-falantes se in
teirava da marcha da procissão 
que se encerrou com uma missa 
campal na praça do Congres~o. 

A SESSÃO DE ESTUDOS 

Simon's School of Languages 
ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON" 
FISC-'l-LIZADA PELA :PI~ECTORJA Gl,ItAL DO t:NSINO 

CTJRSO ANEXO: GREGO, LA.TUI, PORTUGUf:S 
Ing'lês, Frnncês. Alemão, Italiano, Espanhol, etc. 

lls cursos são organizados em pequenas turmas ho1nogêneas. 
EusiJ.10 css~ncialmente pratico. adequado com a capacidade e 

conhecimento de cada aluno. · 
TURMAS Mrn:rAS - TURMAS so· PARA-MOCAS 

:.V1at r\cula sempre abertll,. x>'lci1salidade modic;, 
Podc-ze começar em qualquer dia 

RL\ PARAISO. 572 - antig·o 7,,-A - SAO PAT.!J.0 

Irlanda, terra de Deush 
Paiz de Heroes 

Em Irl•Jnda, no menor 1uga-1 cantes. Ninguem f-alta· á m'lis:i: 
·rejo, como nas maiores ciduüe:;, dominical e mpsma nos l.;:iirros 
todos Se Ufíl,llam de J)!'.,ti<:«:· a po.pulosos elas gr"ándcs {;::1adês., 
fé catho!Lca, sem desfalledmen- não se concebe que alguem se 
tos e sem fraqu·ezas. Em Du- abst•enha doa. communhilo ;pas-

Na sessão de estudos fizeram b<lin, sã.o ·numerosa.s as igrejas cal. 
conferencias o Pe. Carlos Coe- que aos domingos ficam raple
lho, dlrector da "A Imprensa", tas de uiµ povo. pledo~o.. de n,a
de João Pessõa, que discorreu so- neil·a irrcpI>e.hensiveis, ,,onsd.en
bre "O Corpo Mystleo da Igreja", te de receber de sua f-~ u = for
e o Pe. Zacharias Moura, que ça invencivel. 
explanou uma theiie sobre a "Vi- Ar,e11a1:1 um se»to ,;l:i. -popul;i., 

.,\dmh·avel é a generosidade 
desse po'vo 
<la Igreja;· 
quanto, na 
bre. 

para com a causa 
b.nto mais riotavel 
medi-a, é muito lJO· 

da Eucharistica", ção ó protestante, e e:;s,i. p:0- Quer, comtudo, que seu ele-
Falaram ainda outros oradores. porçã.o tende ,L dinlinuir. o re~- ro tenha, uma vitla desprepcupa~ 
Encerrou a sessão o Exmo. Sr. to, •,x<-~pção feita ele ·.,ii;;.;ns :s. ciu das necessidades r,:iatérL~es. 

Bispo de Geranhuns, D. Mario raelltas que se dedko.m u epo- E -pa-ra que o CUI'\j. s0ja o "iH'i
Vlllas-Bôas que, ntm1 feliz im- ra.çõc.s bancarias <iu ao a'.,o i,1ciio gemleman·• da vilh, crm
proviso deu uma, bella lição de 1. commercio, é · const~tu 'tio po:_ ~eu tirã. em fazer granqe$ ~a1:ri-
4,.ç.9.~~ C~~~~~~·; --~t-~~~·;,1p_s, ~- c-3.:t!J,_oµ_co.i 1~ra,~i-, Ji8lç,r.,. · · · 

1 
ten~ente vi~itaram os EsLu!o;:: 

1 
Umdos, vanos carros Cadilia,·. 

J Agradecendo a att~mção cl".1.-

quella Companhia, -o sr. Ge
ner<1-l Góes Monteiro escrcvcn
Ihe, ainda cm Nova York, •• 
seguinte carta: 

"Tendo sídq informado de 
que os bcllos CadillaGs pos
tos á disposição ela Delega
ção Militar Brasileira, em 
Nova York, foram fornecHo:; 
po1· corteiia de sua grande 
organiz,agão, desejo expri
mir-lhes o m-eu profund<' 
agra(lecimento. 

Sua g-entileza contrihuiu 
i!:nmensamente para o con
forto e l}razer de nossa es
tada neste grande paiz, cnjo 
prog·reli!so conquistou no0s·r,, 
admiração. 

Suas attenções com os rc· 
l)l"asentmitcs do Brasil nií(i 
serão esquecidas." 

(a) Góes Monteiro, 



-· (J -""::!=================...:;:=--'""""'==--

n D~!ct':-"1 f:::::arac:~ de Sua ~~1/i\tffidade 
P~c ,:&I] ~@I ah1m~~l COJ l~tlJ!~t ;)$ 

ec:clez:a1s.tl;c:01 e'.~ •. ·. ~omà . 
Conclusão da 1.ª. pag.) os. dias a 'iua cruz e siga-me"; ·.zado no amor de Christo, n:ão 

Tal estudo deverá formar no e que no fim de sua existencia será infecundo em consolações. 
~s..iirito do estudioso um entra- comparou os apostolos ao grão I Uma coisa deverá ficar bem 
,._~a-u.o amor pela Igreja catho- de trigo que só cahir ao solo e · determinada na vida de todo sa
l1Ca. não morrer ficará ro, mas que cerdote abrazado no amor e illu-< 

Finalmente· deveis dedicar sum- se morrer dàrá muitó fructo. 1 minado na verdade de Chrlsto _ 
ma importancia ao estudo diario No mundo moderno em que i é a esperança n'Elle, certos que 
dos livros sagradlJs, especialmen-· . tantos fieii ·ooffrem pacientemen- como o affirmava o Apostolo Sã~ 
te do Novo Tesatmento, fonte te duríssimas provações por Deus Paulo, vossos esforços e fadigas 
iLexaurivel do genuino espirito e por sua 'Igreja, vós, pela vossa não é vã no Senhor. 
de Christo, para viver esses en- abnegação eleveis ser os primei- Cheio dessa esperança e invo-

ros nessa batalha com a Iuz · do cando sobre todos a abundante 
exemplo. '• ", graça do Pontifice Eterno com:, 

cutro pontô não menos impor- penhor dessa graça illuminante 

&,m11nentos. 

* * " 
ABRAZADOS NO AMOR tante é o amor do proximo que e corolorante Nós damos com to-

DE CHRISTO obrigação de;;·todo cathol!co deve do ·afecto Nossa Benção Aposto· 
E' propria de vossa missão pre- ser. mais pr-eeminente entre os 'l!ca. 

parar no coração dos homens a sacerdotes. ~ ===========.e:· =· =·=-
vicia de amór e de graça. Para E' o ensinamento do apostolo 
conseguir tal fim, é necessario São Paulo ,;(Epistola aos Cor., 
antes de tudo que vós mesmos vos 1-13) que entremeia o amor de· 
abrazeis no Seu amor. Christo com -0 amor do proximo. 

Accendei o amor de Christo Esse amo:i:, não conhece bar-
em vós pela oração e pelo i,acri· reiras, não_ admitte restricções, 
ficio. i mas re este:p.de a todos os homens, 

oração, si Nos fosse pergunta• de todas as nações, de todas as 
do qual a ·palavra de ordem aos .:raça,s •. 
sacerdotes catholicos no inicio de : neveis portanto aproveitar essa 
nosso pontificado, afflrmariamos.:. ·,.vóssà permanência em Roma para 
- oraé, orae sempre mais e co~t;::exercitar o amor do proximo com 
maior _fervor. _ . : ,';!lssa 'grande multidão de_ jovens 

sacr1ficio: nao só no Sacrif1-: ,os· quaes em.9,ora de naçoes di
cio Eucharistico mas tambem no·· versas, são dâ · mesma idade, pos
sacrificio de si mesmo, pois· um' ··suem a mesôí1i · fé, a ·mesma vo
dos effeitos da Santíssima Eu~'' cação, o mesm-0 amor por Chris· 
charistia é conferir, a quem a re;.; · to, e gozam dos mesmos direitos 
cebe, a força para o sacrificio-e 

1

. na Igreja . .- ·· 
e. abnegação. Por ultimo, se quizerdes pro-

Existem varias formas de as- gredir no amor de Chrlsto é ne
cetica cathol1ca, differindo em cessario que cultiveis a obedien
vr.rios pontos recundarios: mas eia ,a filial obediencla ao Viga
não existe nenhuma que não exi- rio de Christo na terra no qual 
ja o sacrificlo e abnegação de si prestareis reverencia a Chrisot. 
mesmo. 

Tanto assim que, aos reus dis .. 
cinulos Chrlsto affirmou: "Si al• 
gtim quizer vir após mim, rene
gue-se a si mesmo, tome todos 

"'* $ 

O vosso apostolado sacerdotal 
illuminado pela verdade e abra-

A APPROXll\l.CAÇÃO 
GERMANO RUSSO 

O FIEL VON .PAPEN . EM ACÇÃO 

"La Croix" nos offerece al- a encarnação humana do "Ur
gumas consideraçoos sobre .ª _so_", tornou·lil\; amigo. da A~s
aµproximação entre os nazis , tria. . Vot-ou :,uma a~mzad~ tao 
tas e os sovi-ets. Aliás, a quem. profunda e smcera a Patr1a do 
bem ·estud-e esses regimens, fa. inditoso Dolfuss, que não poden
cil ser~ constatar que os mes- do mais v-el·a; ç!esamparada, en· 
mos tem mais· pontos de con- tregou-a "maternalmente". aos 
tacto em suas ideologias, que cuidados paternaes do pac1fic.o 
de divergencia. sr. Hitler .. Hoje, o sr. Von Pa· 

o interessante é vermos m-et· pen jogando a s1:a ultima car-
tillo na tarefa de approxima- tada, segundo dizem os tele
.. - diplomatica entre os dois , grammas, proC11.1m as plagas so

;~fzes O celeberrimo sr. Von vieticas, para ,:estabelecer um 
Papen: 0 intransigente defen- accordo... a,imgavel. . As yes
sor dos direitos alheios. Assim soas sensatas dos pa1zes~ m~e-

d f d e th 1
. ressa·dos no pacto, deverao m-

é que ,ao e en er o a o 1- :.. • 
cismo perante Hitler, capaci· terrogar, 11 a o m u I to con-
tou-se tanto dos direitos da : fiantes. Qual. dos dois irá o sr. 
Igreja, que acabou fazendo o Von Papen defender? Conve
sr. Hitler acreditar que tinha 
direitos sobre a Pedra de Pe· 
dro .•• 

Depois, o sr. von Papen, ou 

n:Jiamos·que·-ter Von Papen por 
·defensor ou' procurador, não é 
muito agradavêl. 

APRESENTA AGORA 
·"O INVENCIVEL'~ 

o rrn~lec:a D]s Uni
v~rs:rL~&s Cílt~u.f icas 

Conclusão !fa 1.a pag,) 
. . 

modesta influencia na cultu- . 
ra. Pois que não são os · es-
tudantes que dão o valor 
cultural da Universidade, 
. mas sim seus mestres e a 
qualidade das sclencias e11-
sinadas. E', pois, um pro
blema de institulcão e não 
de indivlduos. • 

A necessidade da Univer
sidade Catholica é premen
te e exige o maior carinho 
de todos cathollcos. A Uni
versidade Cathollca é uma 
das mais fortes collaborado
ras da Igreja, em nossos 
dias, e é por ella que deve 
iniciar-se a renovação · da 
cultura moderna. E a reno
vação da cultura moderna, a 
sua catholicizaç&o, é uma das 
primordiaes mhisõe.s d a 
Igreja neste fim da era re-, 
nascentista. 

Cabe á Universidade Ca
tholica, portanto, o papel· 
grandioso de educar, orien
~ar, formar os chefes, a• eli·· 
ie intellectual, que déve re.J. 
conduzir ao catholicism~ 

tanto a humanidade civiliza·. 
dá qua'nto . a . selvagem, por'•, 

que ambas nec~ssitam igual· 
mente da verdade da. Igreja. 

E terminando seu maravi· 

lhoso ensaio, o Revmo. Pe . 
Deios cita as palavras do 
saudoso educador da socie· 
dade moderna, S. S. Pio XI, 
em sua encyclica de 31 de 
Dezembro de 1929; "Tudo 
que fazem os fieis para pro· 
mover e defender a escola 
catholica destina.ela a se~s fi· 
lhos é uma obra rei igiosa, e 
portanto se torna um dever 
essencial d.:i Acção Catho· 
lica.'.'. 

Progridem as 
Congregações 
Marianas no 

Amazoncis· 
A Congregação Mariana de 

N.a. s.a de Nazareth e São Se· 
bastião, em Porto Velho, no rio 
Madeira, Estado do Amazonas, 
encontI a-se -em franco desen
volvimento religioso. Tendo 

.;ão Paulo, 211 ae Agosto ae · 1939 

A E:Kposição, que creou o mo· , 
demo e vantajoso systema de 

vendas pelo Crediario, põe ao seu 
alcance, no variado e moderno sorti

. mento de que dispõe, qualquer obje-
cto que deseje adquirir para a sua 
familia, seu lar ou seu proprio uso • 
L'embre-se de que o seu nome vale 
dinheiro! Faça· o que jâ estão fa
zendo mais de 50.000 crediaristas 
satisfeitos. Inscreva-se no Crediario 
da A Exposição e aproveite a op
portunidade para comprar tudo o 
que precisa., 

ç~ 

,.•., ... .· .. 
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04 
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n E X p O. S:'I e a o 
:.1··· -, • 

PRAÇA DO PATRIARC~_~, N.o 1 

Emqua.nto as rTlultidõ·es 
padecem . fome 

O lemma que as nações mo-. De 20% do total da despeza 
dernas trazem, principalmente li publica em 1928 pâs. SOU· a 50% 
as européas: ;, arme-se até os em 1939. 
dentes•·, é consequencia sem: i\:I. Marlio, considera em se
d.uvida alguma d-e uma desca· 1· guida o problema do desarma
prios, procumndo trocar o in- mento economico. legado evi
tholização por par.te desses PO· dentemente ao desarmamento 
vos que se enganam a si pro- , militar e politico. Por isso, diz 
teresse pessoal pela univcrsi- J elle, a tensão politíca deve ser 
dade do altruismo puro. i eliminada e a iraz ·'declarada'', 

forços conjugados para recal- Na verdar' ", a ordem econo-

e frio 
mica interessará muito mais, e 
Intimamente á f)(J'!soa humana 
que d-ella necessita pare, si 
manter e conseguir o seu' firr 
ultimo. 

De guerra ninguem se ali
menta, e não emtanto os ho· 
meus intelligentes procuram, 
na e gastam com -ella, es~ue· 
cendo que ao seu lado morre:m 
niiseravelment~. abandonados· e 
esquecidos milhares e milhares 
de famintos. .·; 

Infelizmente, a situação é tão I afim de ·que a ordem economi
desesperadora, que todos os es-. ca possa ser restaurada. 

cal-a sào insufficientes, a• j ====· =· :::·:___.:·::.:·· ===::::_ __ .::==============±:::: 
pezar-de fru tiferos o inteJll-1 

gente_s. · .. . , Palavras .a,os 
E e tal a desconfiança mter-1 

nacional, ·antre povos que se 1 
chamam irmãos, que elles se 1 
collocam sempre p1·ecavidos 

Meu Irmão, 

contra qualquer investida por, Não é só o es!)irito de disci!)lina que nos leva a acatar 
parte de seus irmãos. Corno se Ia legitima autoridade cccleaiastica; a fé tambem nol-o impõe, 
defende esta pr-ecaução? Pelo i Muito depressa os ci:rtholicos, · por amor proprio, egoismo 
armamento, garantia de uma I ou outros sentimentos ri1c11os louvaveis, preferem seus inte· 
superioridade material - a j resses ao bem commun, da Igreja. Já dizia São Paulo: 

.guerra. i "Todos procuram o seu, r.20 o que é de Jesus Chrlsto". 
Deseiosos de se imporem aos O orgulho humano rrt._rta todo merecimento da virtude da 

mais fracos e se -elevarem no obediencia. De boa mente acceltamos as ordens impostas 
conceito dos mais fortes, as pelas pessoas que nos !lâo gratas e rejeitaríamos as mesmas 
nações sacrificnm sua situação injuncções se nos viessem de outras a quem nos sentimos 
interna para poderem se armar menos incllnacios. 
o melhor possivel. Dahl provém a desunião e conseguintemente a fraqueza 

Debal'de se repetem os votos dos catholicos, Em maioria na noSltft terra, ainda são ven
e os esforços pela supremacia cidos por falta de solidariedade. 
da paz e pela política do des- Medita, meu Irmão, attentamerite nestas tristes realida· 
armamento. aes. Aprende a obedecer incondicionalmente a toda autorl· 

Q 1 d 
,. . d dade ecciesiastica, porque emana de Deus. Vence teu orgulho ua quer um po era. m e- . . 

povo amazonense e úm: centro pendente de estudos -e profun-l' e ;eu amor propr10, 1mmofa-os pela ca,usa de Christo, inoiina-
literario. par.a os marianos, a dezas, perceber com facilidada te. Não olhes ª pessoa que manda, ve Nosso Senhor a quem 

os gastos e ·desperdicios que· os I obedeces. 

fundada uma escola nocturna,' 
visando a alphabetização do 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO PE LONGO ALCANCE' 

AO ALCANCE 0 DE TODO& 
. l. 

·e 
Peçam demonstrações sem compromisso a 

AMERICO NICOLATTl 
J>.ra.~ Ramos de Azevedo n.º 1,8 - 1.º anda.r 

feJeph<me: 4 - :14 2 3 

Congregação de Porto Velho se paizes, chefiados pela Allema- . Pe. MARIANO · 
colloca ,entre as principaes da- nha, Gran Bretanl1a, França, -, ........................................................................................................................ ,. ... 

1 quelle Estado. Italia e Japão, effectuam com f I 
A sua actual directoria é a o fito de SB armarem. i OS MELHORES PREÇOS ·. + 

seguinte: Pres!Qlente, Sargento I Quem por pirraça, quizer ter i E A MELHOR QUALIDADE f 
Dagoberto de Moura; 1,o As· uma confirmaqão, c1te-se a. con- f . . f 
sistente, Prof. Felinto Figuei- ferencia de ivI. Louis Marlio, I . Generos alimenticios, Vinhos, Frios Fructas • 

feita em Copen1iague, por oc- ; · • ' • • • ~ 
ra; 2.0 Assistenl-e, Raymundo casião do. Congresso da cai.ia- Í B1,scoutos T 
Andrade; 1.º Conse1heií:ó, Je· ra do Commercio Internacio- f p J 
ronymo Sampaio; 2.0 Conse·. nal, onde ell-e mostra por es- ' EM . Ü RI Ü MONTE N EIG R Q ~
lheiro, Cabo Salomão Ablora~ tatisticas - factos concretos f ltUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) .:.... Phone '7-11035 !: 

- quanto as despezas de ar- ,! ·+i' 
na; Secretario, Prof. F.-Fig1,1ei· t' d MERCEARIA A·vENI.DA . 

t E 
.. F' 

6
. mamento ·em augmenta o nes- t · . . · .. . . . . r·:: 

roa,· Instrue or, rna.m r es; t lt' 10 (d ) • · es u imos ez annos, i AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.09& - (Em frente á., Igreja. . 
TheS-Oureiro, Nicacio Serra; Bi· principalmente nos palzes cl0 f lmmaculada Conceição) _ PHONE '1-5453 f 
bliothecario, Lauro Senna; tad~s. I t 
Apontador -e leitor, Veronico de Diz elle que os gastos mili- f distribuidores da T 
Britto; Visitador de enfermos, taras deStes li paizes, no pe- I MANTEIGA "BANDEIRANTE" 1· 

riodo de 1938 para 1939, se era f · 
Cabo Francisco Paula· de Aino- de 10 mil dollares. a esta de- f · · rim. i (A nata das manteigas). J 

verá estar duplica.de>, •tntul"fofneua,,•nf1~~~ .. -~ .. ~·ttfNlttfttlfffttl .... 1tttlttjttfttfflt"t"•••• ............. ~.''"'4~H9ttf1_!! 



~lo Pauto, 20 de A""~ de 198!» i, E G T O N A R T (l ..... t1J -===~;.;;;.;;:.___,.;;;;,..,;;....;;~=======-===================-====~==:=:=======-
São Luiz, de Franca' E v A N 0 E L H º 

B 25 DE AGOSTO ' . . 
' 

Luiz IX -de França, nasceu em ; soas ligadas pelo Sacrat!sslmo porque assinf a Próv!:dél'icia tinh;i, 
. l'o~,. :aos:25 'de:_a,bril. ~e 1215 ... ; Sacramento do Maúrimonio, pro- desejado e elle cumpria· a sua. "QuBm é O meu pro· 
Era filho de Luiz VllI 'e de :Sran- curarem se contentar. em -tudo, missão oom a mooma nii,t:urallda
ca ·de Ce.stella princeza ·de gran- e cederem um ao outro em tudo de ·com ql!le elle cumprida a de 
des dotes moraes e. intellectuais. o que for perm!ttido pela reJ.1-. sargento se fosse-esse o luga,r que 

ximo?" - esta per

gunta do doutor da 
Lei envolve, como 
presupposto , u m a 

divls-ão enti·e os ho-

Ainda. muito moça, Branca ~iáo. Eu cedo pois ao seu pedido, lhe competi.sse, As.s!ro, el:le enoa
. tendo e}lviuvado, tomou sobre _si, e de hoje em diante passarei a minhava-se ás tardes- a.té as mu

toda a responsabilidade do go-, me vestir melhor. Mas, em re- ralhas da cidade, onde ·eu!ctava de 
verno e a da educação,do peque- tribuição, espero· que ~, Rainha seus subdltos leprosos qae ~á se 

ir · d Fr · · · mens; pois, pergun· no· herde o. , . e ança passará a .se' vestir reuniam, e á noite, o. seu pro-
.oi Rainha . ,a.ssim·· que· depuze- como eu desejar." ·.. · · prlo irmão, só lhe entregava algo tar "qual o meu pro· 

ram em seus braços; .o prin.cipe Não consta mals da'hlstor!a que nas mãos.com um joelho em ter- xfmo" quer dizer: 
tútz, que vinha de ser baptizado, · a rainha Margarida o~mtinúasse ra, porque elle era :Rei. 
elle. Bhe disse: "Filhó, teu corpo a insistir com o Refpara que clle Luiz IX fez .duas cruza.das, as "Oomo, entre tantos 

homens, posso dis· é agora um templo do Espirita se vestisse melhor, . duas inutilizadas . pela peste. Na 
Santo, conserva-o sempre im- Apezar de todos os encargos do primeira ene ce.hiu nas mãos dos cernir aquell81l qu-e 
maculàdo e nunca o manches throno e do cerimonil da côrte, arabes ,que o mantiveram preso são meus proximos 
com ·o peccado." que já naquelle tempo era gran-1 pelo espaç0 de 6 annos. 

Me.is tarde ella sempre lhe re- de, o tempo que elle todos os Na segunda, destinada a dirui- - ª quem 
petia: "Filho, prefiro ver-te mor- dias passava em oração era !m- nuir os soffrimentos dos ch11l!- gundo 0 

to a saber que eommeteõte um menso, e era assim que elle acha- tlíos de Palestina, foi assaltada 'timtl' -

deve, se
preceito; 

de.queHes 
só peccado mortal." Semelhant.e va tempo para tudo o mais. Os por uma peste tão violenta, q1:1e 
prinoeza, cuide.ndo tanto do porteiros por ordem real podiam victimou a fina f10-r da nobreza 
chrl:ltão, muito mais do que do dormir quando eram postados á franceoo.. O Rei c:mservou a an
principe, na pessoa de seu filho, sua porta, mas ficavam com uma tiga tradição de cuidar pessoal
não podia deixar de formal-o o vella na mão, para q1.>e O calor mente· dos cloentes em peior esta- te?" _ Ora, a cari· 
n:iais perfeitamente possivel. As- os desperte.s:,e, e elles por sua vez do. Foi cuidando dos doentes 

1ue o não são - aos 

1uaes posso mos· 
,i-ar - me indlfféren· 

sim, multo cedo nelle se venerou ! despertassem o Rei alta noite mam repellentes que elle contra- dade não conhec·3 

0 santo. l)ara que ene se puz.esse em ora- hiu tambem · a peste. e morreu esta distincção. To-
Pa.sseando uma vez a cavallo gão. os actos Jlturgié:os, cumpri- assim martyr da caridade em ter

c.on.i um de seus pagens, encon~ dlssimos então, ainEia eram en- . ras longinquas . 
dos os homens são 
filhos ·· d o mesmó troµ um freproso que lhe pediu compridados pelo Rei. · · · 1 ó seu coração foi transportado 

umii, esmola .. Virando-se depois I Apezar disso, não' deixava de ' devotamente, pelos sobreviventes Pa.e . que está nos 
pa~a o. cavaUelro ~u~ o acompa- . ser uma companhia oncanatdora ful: cruzada para a França, onde I ceus, todos se des· 
n.hava ,perguntou. Que pref~- para todos os divertimentos lici- fo!- .depositado na IgreJa de- São . tinam á particlpacáo 
rias, ser coberto de lep~~, ou v1- tos, Uma vez, num grande almo- DmJZ. Esre coração, tão car!do-. · • 
ver em peccado mortal. Como co, todos conversavam alegre- so durante a vida não desampa- d;a s alegrias d e 
elle respondes.se que antes viver ~ente. Mesmo na côrte de Fran- rou a humanidade, sendo multi- Deus no Paraisa. 
com peccados na alma ~o que ça, porém, co:ino diz Chestertton, plo os milagres que realizou. :Mas, a um homem, 
l'.:<lm a lepra no corpo, elle 1mme- ha momentos em que a palestra A sua piedade foi tão gra~de; 
diatambnte retru.cou: "Não sabes mais animada cahe. Nmn desses que tornaram justificaveis os dofs cuja autoridade na 
que o peccado e um mal muito momentos, ouve-se um murro grandes presentes que durante a 
maior do que todos os outros formide.vel. na mooa, e uma ex- :ma vida recebeu: a corôa de 
juntos?" clamação numa voz forte: "Fi- Nosso Senhor Jesus Christo e um 

interpretação d as 

Sagradas ½ e t r a s 

Du.o~~imo Doming-o dePois de Pentecost~ 

São Lucas, X, 23.37 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus disci~ 
pulos: Ditosos os olhos que vêem o que vós vedes • 
Porque eu VOS digo (ftle ,mui·tos prophetas e reis 
qu·lzeram ver o que vós vedes, e não viram, ouvir 
o que vós ouvis e não ouviram. E eis que um 
àoutor da Lei levantou-~e e, para tentai.o, lhe 
d+sse: Mestre, que hei de eu fazer para possuir a 
vitfa eterna? - Disse Jesus: Que está escripto na 
Lei? Como lês tu? Respondeu o doutor e d{sse: 
Amarãs ao Senhor teu D.eus de todo o teu cora· 
ç:}o, com toda a tua alma, com todas as tuas for
ças, com todo o teu entend-lmento, e ao proximo 
como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: Res
pom:leste bem, observa i~ e viverás. - Elle, po
rém, q.1,1erendo justificar-se, ·disse a Jesus: E quem 
é o meu proximo? - E Jesus, tomando a palavra, 
disse: "Certo homem descia de Jerusalem para 
Jerich·ó, e oahiu em poder dos ladrões que o des• 
pojaram, cobriram-no de chagas, e depoii; se reti· 
raram, deixando-o quasi'; morto. Ora, aconteceu 
passai· pelo mesmo caminho um sacerdote que, 
t!'ndo·o visto, passou além. Igualmente ·um levita, 
chegando perto desse lugar,.tambem o''viu e pas· 
sou além. - Mas um .sainai'itano ·qu~ por ahi 
passava, chegou onde elf-c .. estava; ea, ºvendo-o, mo• 
veu-se á oompalx,ão. Approxlmou•sEi' pois, atou-lhe 
as feridas, derramando óléo e vinho' scibre ellas; 
depois, collocando-o sob/é' a sua cavaígadura, o 
levou a uma estalagem e'.'teve cuidado delie. - No 
dia seguinte, tirou dois· dinheiros, e, entregando• 
os ao estalajadeiro, disse.lhe: Tem cuidado delle, 
e tudo quanto gastares de mais, eu te pagarei 
quando voltar. Qual destes tres te parece o pro
xlmo daquelle que cahiu em poder dos ladrões? -
o que usou de misericordia, respondeu o doutor. 
- Então lhe disse Jesus: Pois vae, e faze o 
mesmo. 

Casado com Margarida de Pro- nalmente encontrei o argumento pedaço da Verdadeira Cruz. Para m!-Iito consid•aravam 
vença, princeza de virtudes ex- decisivo contra os Manlcheus." guardar essas duas incomparavels os, Judeus, seria muito humilhante declarar 
tra-0rdinarias a sua superioridade Um almoço real por mais sim- relíquias, construiu elle a mais abertamente O erro que viciava sua doutrina, 
logo se. manifestou, pela sua vir-' ,.,, . . d . preciosa joia do estylo gothtco, ' . . . , _ . . 

e do levita. Dizer a 
um Judeu "samari-
tano" eira bastante 
para significar um 
reprobo, um trahi

dor ás obrigações 
sagradas da Lei, di· 
gno de todas as iras 
dos Israelitas fieis 
á Religião de Moy

sés. De sorte que de 
todos se pod'8ria es-
perar uma obser· 
vancia exacta dos 
preceitos 1 e g a e s, 

menos de um sama
ritano. . Propondo-o 
como exemplo nu

m a circumstancia 
em que se reprova 
naturalmente a at
titude dos Judeus, 
Jesus reprehendia a 
hypocrlsia destes, 
.sempre promptos ,a, 

recitar o texto le-
gal, facels em des• 

cobrir d e fé i tos 
alheios, mas incapa• 

zes de sacrificar as 
commodidades 

prias á observancia 
d o s primeiros e 
principaes manda· 

tude inexoravelmente logica .,,es que se3a o rei. nunca e1xa a "' . t Ch 11 1 Po1 isso, sem magôal o, suavemente, na para 
· · de sir um· !..1moço real. O mau es- ' "'ªm - ape e, que revelia 1 ' · · · li d 

Como elle não se vesMsse tão t , f. '? . _ d tambem O gosto excepcionalmen•- bo.Ja do bom ·samaritano, exprobou-llle Jesus o ·· :guir entre os homens aque es que evem ser 
b to d 1 . ai. 01 geral, e a s1tuaçao o vo- w , ,. . d ·i· c 

em quan o ecoro rea, ex1- 1 f d t· apurado do santo Rei engano em {lUC incidia \ ,o l obJecto de nosso amor, e nosso aux1 10. orno 

mentas da Lei. E, o que é mais, ensina o 
Mestre com esta parabola que a caridade não 

, 'conhece limit-es. Não ha um criterio para distin-

lsse R inh M id ti umoso ra e que 1vera esse g.es- E." . · · 1 · . , , 
g ' ª ª ª argar ª 8::n a- to descuidado era por todos con- , ""~ foi O typo perfeito do ca- De ind'ustria dispõe o Mestre seu conto de 'proxit'Uos havemos de ver a todos os homens, 
re um pouco vexada, e nao 3e f • valle1m e Rei sendo ar.sun Bo . í i ' ' ~ 
cansava de m· s·l8tir com O Rei l siqeracta ~nnosa. 11Jfncfo VIII ' - máneira a salientar a caridade do samaritano, , sem dist-incgao alguma. A todos igualmente de-• .,, . . .. ~ apressou~se a cano- . , ' · 
para que elle se paramenta$e I Luiz IX; I:°rém voltando-se P_ª- , nlzal-o. ao. lado da nenhuma comiseração do sacerdote vemos estender o auxilio de nossa candade, 

rença entre a vestimenta de arp- se sorct-dente: "Levai depressa , 
mel)lor. um dia, em que a dtffe- ra p caval:Jeiro mah; pr-0xlmo dis-1 __ ,._.,., · 

bos era mais notavel, a Rainha un:i.a, taboa encerada a frei Tho- e· ' f,..:1. '7 . ci ,· t hl d A J. cí), 
dirigiu-se-a. el.le .. mostr.·an.do como.-1JP.,!l,_.,_i".dq Aquino, pa1~a que _ene .' ':: .f:tJ,"!i,/1{'/{;\7 : .~~.f,~lHm'm~ ;' lf?'i!).f!'{lf!i'~ft · ~~ . ; ~ {, 

11 
.e,.,., 

. elle estava vestido de maneira escreva arqumento tao prec1ow, /J ' ~ 1,1 - '-1.>>d /j!J;J U /J ii i1 U ~ :it1 f1 U J1ttlY ~ ~ ~ • .,. 
pouco real. . e. ·assim não o esqueça." r . ; . . . . 

-.. "'.Minha' 1·eãl senhora. respona" .. , .. Luiz IX-nunca se vamrloriou de 1 NOIVADO A' MODí:::KNA · LUA DE MEL EM PARIZ _ 
'deu o Rei é proprio de duas pe3- sua posição de Rei. Elle o era, 1 l º· rfenfa,r.§Jo fflOrBJ/ cfOS 0Sll"llfr.tCfélCUf0S . j ,., r" Acceitavel para adu,tos pelo 
~=1 nc1mm11111D111111N.1Ultl1Mllmn11t21i."u111m~n11Kttr1tm111111111111tl1m11111m1l1111m11111011H111111utlll!lmmur_·-:·: li (da Warner Bros., com tões· proprias de adultos. Esta a situação dos moradoreR ,1,. "El Pueblo". 
1 ·- Priscilla Lane e Jef· critica, ,endereçamos ·.aos paes;, seJ bairro continuamente de 

Alf t UE li frey Lynn) elies saberão si os filhos pó-. plorados por agiotas. A1guru;1::; RECOMEÇA A VIDA - Res· 
fi a 1a ~-r~'.a , s perª' n ( "1, ij dem ou não assistir o filme. : sequencias comportariam pe- tricto pelo "Osservatore ho-

1 U W U I s I t · õ ... , t ta t mano", da Cidade do Vaticano. i fü o J o véu de comedia, apre- .Cotação: - Acceitavel, quenas res rwç es . .run re n o, 

TERNOS , . , . . ~ senta este filme, nma th·ese in- predomina em 'tudo o aspecto 
:liê em t;asemnas nacionaes e_ext.1ange1ro-s i;'. ~cceltavel. Si o noivado de -h-o-[PARAISO INFERNAb humorístico pelo que pôde ser os BAMBAS NA ALTA so. ª elegantemente executadas, sob medida em % Je devesse ser igual ao apre- visto por todos, CIEDADE - Já cotado pela 
19 •· O.M.E. como Acceitavel pa;·a - t: sentado no filme, a familia es- (da Columbia, com Cotação: - ·Acceitavel. 

i 10 PRESTAÇÕES sem alteração de 1n·eçG s tarla fndada a d·esapparecer. A Gary Grant e Jean adultos, 

* 
i attltude _da 1'.oiva não é accei- · /\rthur) ! PROM~SSA CUMPRIDA --AS TRES VALSAS-.::.;_ Tam• 
í5 ta, a prmcip10, mas, depois, bem já cotado pela 0.1\I.J<J. 

R d e 1 6 · ~ receb-e a .approvação de todos P'ilme epico de aviação, con- (da War:ner Bros., com como ,Acceitavel para adultvs. 
· · . a · onso=-.1ção, 15 ~ Phone 4-7034 ~ 1 da familia. Da situação crea- 'ta as difficuldades encontra- Kay Francis e. lan 
~ _________ S. PAULO _________ íi1 ! da no filme, não surgem con- das por um pequeno grupo de Hunter), 
~ , ~ 'i sequencia~ danosas, o que não aviadores par a estabelecer 

•• 
-u,111111111"1 11 "' aco11te t t Ouça toda a quarta-feira, ifa ~---"" 1m111c211111mm1r:111,1111m1n111111•ir111rm1111111111tJ111111111111t1111111m111c11u1u11111rnm11111111ruuliJ ! _ cena, cer amen e, na vi- uma linha aerea, atravez dos Preoccupa-se O filme em, . . -===========-.. i ua i:eal. As p-essoas que não Azides. Diversas passagens' mostrar a accidentada carrei- 12, 10 horas, na Radio Exce,-

0 • ~ • d , têm solida formação, correm emociona,ntes, bem como uma ra de uma artista de iheatro, sior (1.100 kilocyclos), o au~~:o ~f.i'fil~iH'~ersar111A 'IA. o risco de ficar com uma idéa ligeira scena de dansa em am-i cheia ·de sacrific:iios e desillu- programma da A.J.C., que 
lli-.V 'tlfl falsa sob t I b' divulga a cotação dos fllnv:; e t e ~ , m re o assump o, razão iente duvidoso, subtendidos sões, o thema merec·a ale:umas en r Jff!11à. .. ~.n.- A.' u ~0 d A 1 , - da semana. - Qua quer : ,_ 

. lbU t1l1ne ás d b - formação sobre cotação de . v . .'~ ... ~~tu;, . e -~m.1!_ea qu-a1 restringimos este;malielosos,eumasc-enadeem- restricçõês, pois';_:_além de 1e-1 

d • , · pessoas e criterio riaguez, fazem com que este viandade e infid'êfidade conJ·u-. 8ffl!:!R'ft~ e~ bift 1!!!i A IJI , for111ad f filmes póde ser pedida á ; ,. . 11'-~~, . .,;.,ü f-~rfia.0 Nlil99tre ! o. ilme não possa ser visto por gal por parte da. protagonista, 1 J .e. pelo phone 2-2528, c!as 
1 Cotação: - Restricto. crianças e adolescentes, he. uma implícita J·ustificação 

C_ ommemorou-<se recentemen'te Br,·t y ·Jh -d L • ' 14 ás 18 horas, 0 
e 0

, o 1•. uiz Alves ! do divorcio, se bém que a es-tJa. -capital gaueha o 5.º e.nni- da Cruz q 1 b -c1· , A PR' ~,e Çota<;ão: - Acceitavel para 
, ue reem ra o 1a em ,, EZINHA adultos. posa corrige-se -e volta para a Fll-MES QUE SERÃO Ar.>. RE· 'l'ersar!o do Centro CathoHco dos que um gru ·" · 
· po -..e Jovens gau·- companhia de seu esposo. Por CIADOS NA PROXIMA Academicos, iassociação da qual ehos recebeu a. Cruz de Ferro, (d 20th c 

.1;urglu a Juventude catholice. 1 ª · entury f-ox, O DRAMA DE SHANGAI estas razões o filme não deve SEMANA · 
Universitarla do Rio Gi-ande do ~~i;;s;u~:.:pz::n;:

0 
i:ol~~:to~'~ com Shirley Temple e ser visto por adqlescentes. 

Sul.. A reunião commemorat-iva Falaram tambem os Revmos. lan Hunter) (da Alliança, com Cotação: Acci:eitavel para 
teve inicio com a partici.pação Pcs. Schmidt e Vemer, cone!- Luois Jouvet e Chris- adultos, 

VENDO A CHINA - Aocel• 
tavel p_eJa "Legião da Decen• 
eia" e :{~El Pueblo". da Mi-ssa e Communhão Gero..! tanclo ·todos os •presentes a con- E~ra filme. contem ~ofs dra- tiane Mardaine) 

na. CapeUa do Gymnasio An,., tinuarem com a-rdor a obra em- i mas. um, prmclp~l, vivido PC· OUTROS FILMES EM 
chl·eta. A seguiT, houve uma J}l·ehendida, buscan-do suas for- la Pequena actnz, apresenta Apres-enta O filme a lucta EXHIBIÇÃO 
sessão sob a -presi-dencia do sr. ç:as na o.ração -e nas praticas scenas co1,1moventes e tristes, acirrada entre uma organi'za-
Franclsco Carrion, actual pre- ele piedade, ?ºm um epilogo alegre; outro, ção. secreta revolucionaria e 
sidente d·a. Acção Ca:tholica no mterprctado Ilelo p ti 

O dr.- Francisco Carrlon fez ar roman · um partido nacionalista de Rio Grande do Sul, com a (I.S- · 
sisteneia dos Revmos. Pe. Ve- um succ!nto histol'ico do Centro co, seria normal, si se tratasse Shangai. Há muitos crimes e 
roer, .presidente de honra ha um àos Aca-demicos Catholicos, ·sa- d-e um filme on<!e figurasse traições, além ele ambientes e 
lustro, do c. c. A. e Affonso lientan:~0 os serviços prestados apenas adultos. Neste segun- att!tucles que mere-c-em censu
Schmidt, assistente ecclesiastico pela "Id~,do Nova", orgào offi-,. do, a minuscula Shirley tam- ra. Pôde ser visto por pei\Soas 
da JUC riograndense, ciú.l do C.eh-tro. bem apparece, comprehenden-, de criterlo formado. 

A sessão, que decorreu ·em um Ficou :i:ss:eµte nese!l, ;-eunião, do ~ facilitando os encontros Cotação: - Restricto. 
ambiente de grande fervor e en- que dor.ivante se renliz<ãm sesJ , do Jovem par. Ora isto, não 
thusiasmo pela oa.use, -d·c Chri.s- sões men;;a.es, nas quaes se tem relação alguma com o fa. AVENTURAS DE LILI 
to, contou com o comparecimen- trocarão idéas, para manter cto principal do enredo, poden
te de varios membros an:tigo.s. , sempre uma unidade de vistas ! do muito b-em, deixar de figu. 

Falou, . além do dr. Carlos para maior glorh do Senhor. ' 
1 

!-e,~·,, dado · o inconveniente de 
(da Paramount, 
Ann Glllis) 

com 

--------------- ___________ , m1c1ar precocemente o publico 
~1mcn1111111111c111111111111nmH11111Htl1111111111110111111111111rn11111111111tl111111111111ci1111mH111e111111H11111cn111111m~ infantil (que é sempre nume- São as aventuras de uma 

1 Panitic d 9 Alt g roso em taes filmes), em ques- arphã pobre afim de melhorar 1 . . a o1 a ama ; r ...................................................................................................... ::: ................... . 

1
~ Instalações ~s mais modernas de S. Paulo, "'=-' Í G A z Q L I N A · .. .. . f 

ANNEXO: CASA THOME' RIOS + FRANCISCO l\"'OLIN·. I 
• • "ESSO - REVENDEDOR" ! Cereaes, Conservas, Fructas, Molhados finos e i ! i Está aparelhado para oferecer um bom serviço de lubrl- f 

= cong€ner€s - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria = 1 ! ficação e hwagem ctc autos. t 1 Rua AI_agoas. 487 Phon€8 ·. 5-3974 e h-6··;:,;29_ à':~ li .f Venda de ES30LUB2 de todas a.s vi.scosidadcs, para todas.,',· 
.. , - .., v _ t as marcas de automovn,;. -- Pequenos acce.~sorios, carga de 
=· Praça ~U€llOS Aires S. PAULO = • acumuladores e vulganização de camaras de ar. t 

~ . . ! . J . AV. l'AUL!STA - ESQUINA DA RUA CONSOLAÇÃO i 
111m1HDm!lll1U1mm11111m111u111111111111m11111u1111m11111111111nn1111111111n1111111111111i111111111111ci1111.11111111m1111i:. .. .... , ........ , ................. ~ ...................................... , ........... , ....... , ..... , .... , ........ , .. , .. ,."", ... t 

ESTE MUNDoi;Louco 
Considerado pela •:(central Ca
tholique du. Cineia", d-e Pa-· 
riz, como ·Restrictcf a pessoas 
de. criterio formado: 

MANIA DE HOLLYWOOD 
- Acc;.eitavel pela Legião da 
Decencia". 

A VIDA DE ALEXANDRE 
GRAHAM BELL - Acceitavel 
pela· "A União", do Rio. 

mwmw,tw~m-Wrntóffl!rtrnrirnt~w-ilfttôilrnwt&.11 
; 

1 MercearD!~ s. Luiz f 

I

f A. ALEXAl'IDRE SIMõES i 
COMPLETO SORTIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS t 

J DE l.ª QUALIDADE, RECEBIDOS DIRECTAMENTE DOS t t MELHORES PRODUCTORES COM os MELHORES PREÇOS I 
: Entregas ra9idas a domicilio. Pedidos i 

1 : pelo fone: 5 . 0320 f 
f Rua Barão de Jundiahy n.º 162 ! 
j LAPA - SÃO PAULO ! 

b 
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,A projectada refor•\ 
ma do ensino · 

Falar,-do sobre a projectada re
forma dQ ensino secundario, o sr. 

; Abgar P$ault, declarou que ella 
envolve um vasto plano que está 

-sendo estudado pe1o ministro da 
ei:lucaçlí.o, nada adiantando sobre 
Q projecto official. 

',xpendendo swi, opinião, mani
restou-se favoravel á segunda 
cllamada nas provas parciaes com 
medidas acauteladoras que cohi
b.:.m abusos. 

Opin-0u tamb€-m pela reducção 
do numern de provas parciaes no 
curso secundario, porquanto 
actualmente e-nas roubam muito 
tempo aos estudos. Sua opinião 
é ainda contraria ú jubilação re
' prova elo consecutivamente dois 
'1,i:nos. 

finalmente declarou Ja ter 
apresentado projecto sobre régis
tro de l)rofessores ao M'mistro, 
afim de evitar a habilitação de 
muitos candidatos cujo preparo 
:,eja deficiente. 

A commissão do plano da Uni
versidade apresentou o rdatorio 
de seus trabalhos relativos ao 
ajustamento dos programmas que 
correspondendiam á actual Fa
culdade Nacional de Philosophia 
Foram tambem terminados os es
tudos do programma da Escola de 
Enfermeiras. 

FRACO e 
,ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

.O aprismo no Brasil 
O procurador adjunto, do Tri

bunal de Segurança apresentou 
denuncia no processo 805 do Dis
tricto Federal contra o réo de 

, nacionalidade peruana Gutlhermo 
Renan Hohagen. fug-ido de sua 
patria devido ás suas tendencias 
extremistas. Depois de aventurar
se por diversos pai7.,es da America 
do Sul, se exilara na Capital da 
Republica onde, valendo-se da 
.profissão de jornalista diffundia 
$ua13 idealogias e facilitava a 
acção de elementos extremistas i 

Em suas declarações o réo co~- i 
· fcssou-se delegado do partido 

Aprista do Peru' no Brasil, "com 
o fim de divulgar sua doutrina e 
fiscalisar os actos il!egaes do gb
verno, já que o seu paiz vive em 
uma situação constrangedora, sem 
par'.iamento e d!reitos eleitoraes, 
identica ou peor que a do Brasil". 
e. 2·evelou ao mesmo tempo a 
expressão de todos os documentos 
apprehendidos em seu poder. 

u+A:5114 me -... 
dlrectamente subordinado ao mi-1 
nistro do Trabalho. Esse Instituto 
tenderá a se tomar o nuc!ep de 
central!sação da · ass!stencla me~ 
dica aos associados e beneffoiai:ios 
da, assistencia so_c~l, englobaudv 
os serviços med!qo~ das caixas e 

BRASIL 
Novos Decretos Notas economicas e 

financeiras institutos. · 
O projecto do decreto-lei. crian

do o seguro obrigatorio coµtra a 
tuberculose e o Instituto da Tu
berculse de Pre\rldencia Social 
prevê a installação de sanatorios, 
dispensarias, ambulatorios e de
mais serviços necessarios á luta 
anti-tuberculos~ · 

Politicos em viagem 

O presidente da J;tepublica as
signou decreto-lei sustando, em~ 
quanto perdurarem os effeitos da 
moratoria estabelecida. pelo de
cJ:?to-lei n. 150, de 30 de Dezem
bro de 1937, prorogada até 31 de 
Dezembro proximo vindouro J;>Cl0 
decreto-lei 11. 1.001, de 29 de De
zembro de 1938 quaesquer exe
cuções ou vendas judic!aes de 
propriedades agricolas , penhora
das ou envolvidas em processo de 
fallencia, por força de divida ven
cida antes do citado decreto-lei n. 
150 aipda, que a venda deflua de 
sentença passada em julgado. 

o Departamento Nacional do 
Café resolveu abrandar os re_qui
s!tos dos c~és preferenciaes, ú 
vista dos prejuizos causados pelas 
ultimas chuvas.• Foi tambero mo
dificado o criterlo para classifi
cação da quota, D. N. c., sendo 
acceitos os cafés chuvad()f ~ mo
f osos, de typo F para meiho~·. 
considerando-'Sc perfeito o ca.fé 
11rocado, etc. 

ó''sr. Intervei1tor ·federal esteve 
em :A~nerlcana, assistindo a varias 
solémhidades, no domingo passa-
dó; · e Por decreto estadual foi sub

stituída a medalha de "Merito 

e O salario mínimo em Pernam
tmco foi fixado pela commissão 
local em 150$000 na capital e 
Olinda, e 100$000 no interior. 

• O ministro da ag'ricultura en
trou em entendimento com a Car
teira de C1-edito Agrícola afim de 

e Na terça-feira S. Excia .. es
teve em Juquery, onde assistiu a 
inauguração de 900 leit.os, e o 
lançamento da pedra fi.mdamen
ta1 de mais um pavilhão. 

o O sr. ministro da Justiça que 
se encontrava em Campinas, em 
repouso. após seu regresso, e vi
sita a Santos, partiu para o Rio 
de Janeiro, por rod<wia. 

e O sr. ministro da Agricultura 
chegou sabbado atrazado a esta 
capital, acompanhado de alto;; 
funccionarios do ministerio, tendo 
seguido terça-feira para Curityba. 

e Seguiu para a Bahia, de re
gresso na quinta-feira, o inter
ventor fedexal naquelle estado, sr. 
Landulpho Alves, viajando pelo 
"Oceania ". 

Militar" por outra de "Lealdade 
e constancia ". 

e o ~r. Interve.ntor federal as- am~liar e fac!litar suas operaçõ_es 
signou um decreto regulamentan- ) 1~or melo das cooperativas lega
do a cobrança da addicional de \ l!sadas. As º?erações do cre~ito, 
5% sobre os impostos de trans- por intermedio das _cooperativas, 
missão ''causa-mortis" e "inter- no . anno passado, elevaram-se a 

344 mil contos ,de reis, vivos". 

Noticias 
do .Brasil 

o Por decreto estadual ficou 1 
instltuito_ o Con.s~lho Teclmico- j 
Administrativo da Escola Polyte-1 
chnica, da UnivGrsidade de srw 
Paulo, constituído _de tres pro-
fessores cathedraticos escolhidos 11. PROFISSIONAL - E~c911-
pelo secretario da educação. 

1 

tra-~ em São P~lo a •· 
- missão Intermlntste,r!a.l que ve1u 

Posse do Presidente estudarº prob1en:ª ªª 1nsta11aç10 
de cursos profiss1on8/4)s nos esta-

do Paraguay lbelecimento industrlaes. Preside
. o o juiz de menores da Capital 

Af . . t· 1 Federal, sr. Saul de Gusmão. 
m1 de assis n· a posse do ge- J 

neral José Felix Estigarribia e 2 ARGENTINOS _ Em com-
e Estiveram durante esta se- tomar parta nas festividades .da 1 • , panhia do prof. Micheletti, 
mana. em conferencia. com o sr. 
presidente da republica e, com os 
ministros os interventores fede
raes na Bahia, no Rio de Janeiro, 
e no Espírito Santo, , 

occasiãO' seguiu para O Paraguay vice-decano da Faculdade de 
uma esquadrilha de aviões "Wula . . . 
tee-S", do 1.o Regimento de Sc1encias Mathemat1cas, de Ro-
Aviação sob o commando do sano, a cara:'ª118: de estudante,-, 
major Antonb A'lberto Barcellos, ' ,1rgentlnos foi o~Jecto de mune
sub-commandante daquelle Re i~ 1 rosas dem~nstrruçoes de sympat~1a 
mento g I nestti, cnpital, tendo o refendo 

· j proféssor realizado uma confe-
N o ti cias 1nilitares • Ch~·gou tambem a Assumpção I r~ncia no Instituto de Engenha-

para esse fim o monitor "Par- ' na. 

Seguirá pa.ra a Europa. no fim 
deste mez, devendo visitar varios 
paizes, inclusive a ,f\llemanha, o 
general Gócs Monteiro, chefe do 
Estado Maior do Exercito . 

nahy~a", sob ó commando do j , _ , . , 
capitao de corveta -Benjamin j 3• ECONOMICA Foi r~norn
Constant Serejo. Esse Ófficial faz do, por decreto do presidente 
parte da embaixada especial che- da republica, o mandato do Dr. 
fiada pelo general Pinto Gue{lcs. Samuel Ribeiro, como presidente 

da Caixa Economica Federa!l des-

Desastre I ta Capital. 
o Tomou posse .so1em11c do 1 
commando da 5." Região Militar, j 4 AGUA - Devido a falta de 
em Curityba, para onde seguirá Ao descer ·no aeroporto do Rio 1 • agua, noticia-se que deixa-
por via acrea, o genera:l Emílio de Janeiro o hydro-avião "Baby j rãa de funccionar atgum estabele
Lucio Esteves, que substituiu nesse Clipper" chocou-se com a ponta , cimentos de ensino e varias fa
c:ommando o general Rabello. tle um dique, partindo-se e nau- 1 bricas elo Rio de Janefro. Canos

fragando. lto. !J,orrivel des!).strc, ti- 1 tanques distribuem o liquido á pl
veram .morte instantanea toda a ! pulação, ·$ Assumiu a sub-chefia do Es

tado Maior da Armada o contra 
almirante Eduardo Augu~to de 
Brito e Cunha 

tripulação e passageiros. excepto , 
dois destes -(Um dos qHaes teve!· S. AUT0M0TRIZES - Infor
us pernas esm\galhadas. ma um vespertino carioca 

O numero de mortos foi de 14 que corre na Central do Brasil, 
entre os quaes numerosas pessous que o trafego elas automotrl7.es 

São Paulo, 20 de Agosto de 1939 · 

Como já foi dito acima, o que 
tembúm preoccupou a opinião in
temacional, foram as conversações 
do sr. Burckhardt, alto commis
Sl!.rlo da Sociedade das Nações e~ 
Dantztg, com o chimceller HiVler, 
as quaes estão send<;> mantidas em 
reserva. 

A impensa todavia, sugeriu 
que o sr. Hitler havia pedido a<i 
sr. Burckhardt para demittir-se 
do seu posto, o que em absoluto 
extlngueria esse alto co:µuntssaria
do da Sciedade d~s Nl\Çô:ls em 
Dantzig pois dese'java somente 
fafCr uma experienci.a ..• 

O Extremo Oriente 

dos, o que necessitará de algumas 
semanas, por isso que se deverá 
fixar o texto que melhor se adapte 
ás diversas hypotheses em pre..: 
sença e á.s contiegncias de ordem 
estrategl,ca • 

Foi divulgado que os circu,Ios 
brltannico&> apezar ele esta-rem 
satisfeitos- com o relatQrto apre
sentado pelo sr. William Strapg 
sobre as quest&ls em Moscou, pos
suem Ulll certo pessimismo, com . 
refere.nela aos 1·esultados desse 
pacto. 

Outrosim, noticia-se com 1·ela- ; 
tiva inslstenc1a que os governos 
de Londres e Páris estão pro• 
éu~andÓ faelfüar por todos · 08 

pie1os o exit9 das conversações. 

16 
1 INSPiOOÃO - O pr\ncipe i 

• H~, ~iro dq, co .. '. 
rõa da Italia, jµspalllionou ai; tre~ 

Em nada adiantou a resolução pas da gua.rn1ção da. Ltbya, em 
tomada pela Inglaterra, no dia Tripoli, na qualidade de inspf)cto11 
11 p. p., em entregar os qlll!,trQ das tropas italianas de infanta;.;; 
chine:z:es que se haviam colloca- ria, 
do sob a proteeção de sua ban- 0 SR. CHURfJHILL _ o 
defra em Tlentsin, para tornar 2. 
menos moroso o andamento de 
sua~ conversações com o Japão. 

IE1ssa resolução da Inglaterra 
não somente foi atacada pelo 
:,eu povo, como tambem., a em
baixada chlneza de Londres fez 
a entrega ao "Foreign Qffice ", 
no dia 12 p. p., de uma nota 

queixosa, na qual insistia no 
senti.do de que o govemo bri
tannico voltasse sobre sua deci
i;ão de entregar os quatro chi
nezes aos japonezes. 

As aut.oridades britannicas 
justificaram essa attitude, pe1o 
facto de terem concluído que 

dois homens são criminosos de 
morte e que os restantes perterl'
cem a uma organ!sação illegal. 

Outrosim, as noticias não cessa
ram de informar que o~ circulos 
japonezes estão aborreeidissimos 
com essa demora nas . conversa
ções, pois acham ,que a Inglaterra 
não tem direito ele estar consul~ 
tando terceiras unções como a 

leadér opposicionista britan-1 
nico, i;r. Churohtll, visitou d1.U'àn4 
te essa semana, a convite do ge-! 
neral aemelin, cowrnandantei 
che-fe do _ Estado Maior- Fnmcez,;j 
a linha "Maginot". , 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

3 OURO - Foram descobe1·1 
• ~as. em Oaceres na Hespanhai 

novas jazidas de ouro e alguns 
minerios, sendg que ha probabili
dade da exísténcia de telurío e 
platina. 

Russia. . 4' TREMOR DE TERRA - A! 
Tambem não deixou de ser no- ,1 • cidade de Badajoz, na Hes-.. 

ticiaclo a pressão que os militares. -panha, sofreu, no dla 12 p. _P,~ 
estão fazendo sobre o Gabinete -um tremor de terra de certa v10-; 
para que o Japão entre _no "eixo'; lencia. Por essa occasião, a po-\ 
bem como, que os confl!ctos bel- pulação, 110ssuidora de panico,:j 
!ices não deixaram em nada de f sahiu a rua,' fugindo em direcção; 
diminuir nas diversas _frentes. ----.aos __ campos.' --- ' ) 
--·--·------ -~-·- ·-···--------·-·------· -------

EOPATHIA 

PEÇA GUIA GHATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

Segundo as declarações e depoi
mentos das testemunhas. o ac
cusado que é um agitador pro
fissional. tinha entre nós, isto é. 
no Brasil, a mis~ão de preparar 
a revolução sob o regime aprista 
que é a mascara do communismo, 
cuja finalidade é a subversão da 
ordem política e social, 

e Seguiu segunda-feira para 
Ilha Grndc. afim de prosegtlir no 
programma de manobras, os na
vios da esquadra capitaneados pelo 
"São Paulo", sob commando do 
c-Jntra-almirante O!iv(':ira Sam-

de alto relevo. será suspenso definitivamente. 
o director da aeron;n1tica naval 

attribue o desastre à má locali
sação do aeroporto, ao passo que 
o director do Departamento de 
Aeronautica Civil sustenta só po
der ter sido o mesmo motivado 
tlOr um imprevisto no apparelho. 
Ha inq:1crito a respeito. 

,.. "' . 1. \11' 1 5 LIBERTOS - Dos 20 pri-
. i\. I n p ice -.f~ 1ança 1 • sioneiros de guena norte-

6 ESTUD.\N'l'ES - Encerrou- 1 americanos e 25 prisioneiros poli-A luta oontra a 
tuberculose paio, 

--- ·- ·-·- -- 7 • -~·-- .: ' 

• se domingo a "Terceira As- Em seu asp~cta go·al. essa al- ticos da mesma na~naiidade, 
sembléa do Conselho da Uniáo liança não apresentou, ainda, ~l~o que o general Franco detinha, pe
Nacional de Estudantes" e a de novo e positivo, apezar do mr- lo facto de terem collaborado 
"Conferencia Pan-Americana ele cio das conve1·sações entre as com os republicanos ,já foram 
Estudantes". realizado no Rio de missões militares: no dia 11 p. µ. l)()stos em liberdade 19, por in
Janeiro. As noticias divulgadas a esse tervenção do embaixador norte

respeito dizem que ,os_ ;i.e~ocia- ameÍ·icarÍo ffll. Hespanha. 

Foi entregue ao ministro do 
Trabalho o projecto sobre <fcom
bate á tuberc:ilose, entre os a&lQ
clados dos institutos e caixas de 
aiiosentadorias e pensões, que foi 
elaborado ]Y)r uma commis3i.ío 

medica. 

• Regressou dos Eslados Uni
dos, tendo se apresentado ao mi
nistro ela guerra. o coronel enge
nheiro acronautico Antonio Gue
des Mtmiz, q?tc clr,vcrá apresentar 
o relatorio dos trabalhos auc rea-
lizou. · 

E x·T E RI O R . . 

dores de arúbas -as ·partes sao de 
:ipmiao que o accordo po1itico 
poderá ser conclutdo quando O 6 TOMOU POSSE - O gene
militar for considerado em pr~n.ci- • ral "Estiganibia, novo presi
pio realisa~o. O acco~·do pol!tico I dente do Para,gua,y, e o dr. Lt.1/z 
iá está conclt.1ido virt_u~ll:iente, 1 Riart, vice-presidente, prestanl,m 
restando ~penas_ a _def_i~iça~, do juramento, no <JijQ, 15 p. p., pe
que seja agressao i11ctnect~ · ·' rante a Assembléa Legis~v~, e 
Essa definiç~o porem, sera: ªº lem ·seguida receberam dos seus 
que se acre~1ta, muito facilitada antclllPSores a tra11smissão d<> 
quando os diversos pontos do ac- governo. 

Os auxil!os previstos serão em 
especie e em natureea. 

O primeiro prestado pelas pro
prias ipstituições de previdencia 
!ocial, e a segundarpartc propria
mente. de tratamento e profilaxia, 
por instituição a parte: o Insti
~1to de Tuberculose da Previden
:ia Socla'l. 

Este Instituto projectado ficará 

• Commemorando o dia do sol- 1 .Dantz1g 
dado, a 25, realizar-se-a uma for-1 
mação, no Rio ele Janeiro, Jtmto Nos ultimos dias da semana 
á estatua d~ Caxias, de tropas do I passada, o que mais interessou a 
ex~rcito, marinha. policia e bom- opinião internacional, a proposito 
be1ros fa1ando um academico de- da questão da Cidade Livre, foi 
signado péla Academiit de Letras. o discurso do seu leader nazista, 
l'ealizando-se depois a entrega d~ Sr. Forster. Esse discurso, que era 
condecorações. aguardado com grande anciedade, 

=:=:.:==:=::::=:=:::=:=:=.:=.=:=.:=:::====::=~=============== foi considerado como sendo mo-,1 .... .,.. .......................................................... ,o .......... : ................................................. + derado, apezar do se1t final: '' Que 

AÇOUGUE MARQUEZ D
T?_, 

11
,
0
, ! não esteja muito distante o dia 

~ r. ,! ?m que novamente nos reunamos 

CARNES VERDES DE TODAS AS QUALIDADES ! oara celebrar a volta de Dantzlg 
~ ao Rcich" • 1 • 

• f I P.orem, agora nessa semana, 
'· '.! nem mesmo o U'ltimo discurso do 

ASSEIO - PROMPTIDÃO - MODICIDADE DE PREÇO$'···; sr. Forster em Fuerth com a pre-
E EXACTIDÃO NOS PESOS ···'-f ,ença de 20,000 pessoas, no dia 

;"i 12 p. p., não interessou tanto a 
! opinião internacional. como as 
; ~onversações italo-germanicas P. 

! as do Fuehrer com o sr. Burck
; hardt, o Alto Commissario da 
! SOciedadé .das Nações em Dantzig. 
i Deprehende-se, pe)as noticias 

Carne ele Carneiro e Vitella - Entrega a domicilie-

• 
Rua M.arquez de Itú, :12s - Telefone: 5-1067 

VILLA lJUARQUE - S. PAULO 

~~ .,._ •~::a:.t~!:;;:l.~lt~f,t:.itt._tlStl~ÍttlU~~tf«•H~Ullllttloeu• ....... ,.Mtutttlt!fll•H••••:·"·UIU.Mlu•~ ' divulgadas, qeu o assumpto tra-
• , ·'···· 

tado nas conversações italo-ger~ 
manicas, na qual tomaram parte 
o chanceller Hitler, o conde Ciano, 
ministro do Exterior da Iti,,lia e 
o sr. von Ribbentrop, ministro do 
Exte1ior da Allemanha, está sen
do guardado em sigilo. Soube-se, 
entretanto, que alto funccionario 
do "Reich" informára terem as 
mesmas chegado a conclusão de 
um completo accordo ita'lo-alle
mão, sobre todas as questões pas
sadas, presentes e futura,,, e que 
dever-se-ia e poder-se-ia adoptar, 
d'ora av~, uma polltica mais 
pacifica. 

A - imprensa extrangeira attri
buiu essa attitude mais modera
da da Allemanha, á ·lnfluencia da 
Italia, tendo chegado mesmo a 
di7,er que, parecia ter surgido al
gm:nas dive;rgencias no "eixo", 
as quacs foram afastadas pelo 
facto de Hitler ter concordado em 
examinar a solução dos proble
mai. e~ncialmeµte iw,!lal}os de, 
pois da annexação de Dantzii, 

cordci estrategico forem precisa-------~~-· ------- -------- ============ ~:;~.~::;:;.:;.:-~ ......................................................................... ~ ........... !, ..... , .. , ..... ,~, .. ·~·, .. ~ ' 

1 Abramo Eberle & Cía.1 
t i . , 
" G • ! GRANDE FABRICA METALUR ICA t 
• _ CAXIAS :-- Rio .. Grande do Sul. + 
1 ~ i . • 

i Artigos religiosos, em metal, bronze, prata, t 
f ·IS· ouro. Faqueiros e ta.Jheres :fíµ9s, etc. eté- f 
f . FILIAL : S. .t"aulo, rua Florencio de Abreu, 96-A r 
1 AGENCIA: Rio de Janeiro, rua da Quitanda, 66. i 
,,~~·••• • e e 1 ,.~~~'."I ..... ~··~~,a,., ......... ~,~~~ 

) 
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Federacão 
. .. Mariana Feminina 

nhor, fala uma linguagem ao al-.1 l'l~Itt:<.HUNAÇAO PAULISTA I inscriptos. no expediente das 15 
; cance do s1mpl0s, como do sa- A R.t:ÇlfE , (is 19 horas; os pel'egrinos .do in-

fla quat1·0 seculos, na areia bio. . . E' in'na J!µguagem que !r,- j terior receberão pelo correio os, 
fnOVediça da praia de Iperoig, 1 dos comprehendem... Do L!oyd Brasileiro recebeu a 'seus titulos de passagens. 

D. JOSS' 

ÇACHOEIR,., 

(Do nosso correspondente) um prisioneiro - missionario e As affirmar,ões que confiamos, Commissão Organizado1·a do III iNoticlas recentes de Recife di
poet~ - discipulo fiel d'Aquelle i hoje, a estas colwnnas foram li- Congresso Eucharist!co Nacional zem bem do grande enthusi.asmo 
. que \lllSinou a humil~e e, ai das .assim, na p,rofundeza do olhar em Recife, a seguinte coll).muni- reinante em todo o paiz pelo m FALLECIMENTO - Falleceu 
~ansidão, ~revia á Virgem vei;- 'e na serenidade do semblante cação: Congresso Eucharistico.'' nesta cidade o Exmo. e Revmo. 
i,os repassados de fé, cheios de desse novo Anchieta que Ita- . "A data de partida do "Pedro ============== Mons. José Soai•es Machado, vi-
~sui, mystica. E captou-os llai• nhaen hospeda. I" do porto de Santos será a 26 gario desta parochia. s. Revma., 
;iinJio e re~tiu-os,. t~ntas e tan• Foi na quietude. desse 1·e·canto do corrente, ás 15 horas. 0 navio (/aetano Toschi que durante 22 annos e meio foí 
tas vezes, que e~. ~to gravou- historicô e poetico que pairou o chegará ao Rio a 27, J.Jer~ane- parocho de Cachoeira, era natu-
ile. nt,,s rQchedos ,.11,gáAA,l1'<>U•8e nas. vôo do Divino ·Espírito, indican·• cendº nesse por~ até O dia. 2;• Transcorreu hontem, mais 1 
som'bras da matta rtissoando por l do ao Santo Padre a pessoa hu- de ouct-e pa:tirá as 18 horas. No um natalício do sr. Caetano j 
toda a redow:Ie~. qqàndo o ven• l milde de ]). José Gaspar de retorno . serao feitas as escalas Toschi, DD. Presidente da I 
to ~anca,va os Slins d.a J,Jedra ! Afonseca e Silva para ser exal- ~os ~ari~ portos, regressancto ° Congregação Mariana da Bella 1 
ou 11git11,va as gr1mp.as da flores- j'tada :í. dignidade de pastor ar- Pedrn 1 ª Santos ª 15 de Vista (iV!oços). A Directoria e 
ta. . · , chidiocesano de. s. Paulo. setembro. - Nos dias 21 • 22 e 23 d·emais Cone:regados 11ede-nos 

,,_ -·· . __ -··. _ : encontrarao o.s congressistas na -
--:llrW,b:iuaa.r.i VoX · es.sa me:0(\}'-', i ,~ ,:, ,:, sédc da Peregrinação as pàsaa- que registremos os seus calo-
~~U a aldei~ de '.NOSSlt ~n,ho- : . _ . .. 

1 
j gens para O trem reservado, po- rosos votos ele felicidades ao 

ra da Çonceiçao d!il J;tau,haen. E , :Oc~de _entao, It_anhaen vib,ou. dendo tomar parte nessa viagem seu dedicado Presidente, im
humllc;le como aq1.1e:\fe santo p1·e- · A vlllazmha, ~iJada pelo mai·, tod(l,s as pessoas que queiram ploranclo a l\Ia1·ia S-si.ntissima 
gador do Ev;i.:ngelho. que lhe con- , rompeu O sllencio de suas plagas acompanhar até o navio os pe- que se digne a derramar sob 
fiára as m.tll'avUhas de sua arte , e rttu·ou ª voz dos sinos pelas regrinos. Continuarão a ser dis- t· seu servo todas as bençãos _,, 
e os segredos de aua. fé, permane- 1 quebr.tdas · das_ montanhas e le- tribuidas, no principio da sema- ~raças das quaes elle e sua 
ce a v~lla silenciosa. á beira-mar, 1 vou ao c~ra~ao do n<:vo arce- na, as passagens dos peregrinos DD. familia necessitam. 
recordando, na qltietude imm-cn- ! bispo a pnmeu·a s_audaçao d~ um 
sa de suas praias e :na architectu- i povo hunulde e s.un»k~. Foi um 
rn tosca de seus t~plos uma · P:elud!o _da esplendida manifesta
das paginas mais brilhantes àa : ça.o de fe e enthusiasmo ?ºm que, 
historia. de $. Paulo! Sua tran- por ?eróo. o po'.o paulista f~-' 
quillidade é um convite ao es- ~eJara o regresso de seu quen-
t.udÓ e á oração. do paSt ºr • 

~UtllllllllllllltlllUIIIIIHlt:llllllilUlllt~IHIJlllllll;lllllllll!IIIUIIIIIIHIIIIZllllllHJIIUlllllllllllllUlll!IIIIIIIIIUIIIHlllllll!1Í 
§ ã ! GRANDE PADARIA E CQNFEI~ :I • 
ª- TARJA "MlN .. ERVA' 9 

;,§_ = .,, ral de VHla Nova de Famalicão 
ã _,. ·= (Portuga.J) . Ordenou-se no dfa 
=-;;.. Fabrico mecanico de PÃO e BISCOUTO\ i~ 18 d d A juventude mariana, o lm- ,.,, .;; e ezembro de 1909, vindo 

ilepo1s que o senhor chamem - - para o Brasil no anno seguinte. 
para junto de si, o venerando menso exercito branco e a.zul -..,_~.,-.· Fabrica de marmellada - Biscóutos, - Bolachas .:::~Si!-· Exerceu os ciJ,rgos de professor e 

- envia hoj.e, a D. José O.as- D Arcebispo de s Paulo, uma nova _ - oces seccos e em calda = reitor do Sclninario Diocesano de 
phase iniciou-se para o piedo- par de Affonsec'.' ·a Silva, nes- = = Taubaté e depois Visitador Dio-

tas palavras atiradas a'> ven i1ª Licor-es <' Cilampagné~ -- Salão <lc luxo J)ara famUia~ =_= so e jovem Bispo que o auxiliá- ' . · . • ' · - = - cesano, quando ainda vivo o sau-
ra nos ultimas annos de pasto- 1 to, ~nn entlrns1ªst1ca sau<laçào: § 'E!'lpecialidade em vinhos finos e de me ~ doso Bispo D E · · d 

;:~:gi:C:i;~e n;:::ead~ev~~- 1:::~ , A mocidade vibmme, 1 G U; MA; Ã ES~ C A ~T R ~ & ~~ A . ·1 6:!tei;'!g:rico:~~~:;::;?iJi 
cessante a a:lma a Deus e abrir que vibniildo sabe amar, ~. 'lê em 11 de fevereiro de 1917, per-
o coração á saudaçl.e, revivendo, Saúda o Arcebispo Eleito [agi - YRXD.I\S A v,~~:EiJO _ :__!§ maneceu como tal àté a sua mor-
folha por folha aquella vida que ç•entm· do 'ent O · d pe·to - te, quando contia.va 51 annos de 

' ~ , 
0 u T o 1 = ASSlíCAR. -- CHA' MAN'l'll!IG'.A.S - YELLAS ·:::: se engolfára no ocaso deLxancto . "' - kl.ade. Como viga rio dest:.i, clda~ numa alegria. incessante = Ap~om1>tam-sé encom>li$1Hla,; ... ~1·~ ,.,,.,.samentos e, b,-t,·s~(los =· 1 qual astro luminoso. o esplendido ~ " •• ...,.. "'' " § de, evou a effeito inumeràs 
O coração a cantar. . . !l= ê clarão de sua passagem. Primei- A VENID IR n ·- okra.(1, e.ntre as quaes, citll:mos: 

~:· ~!~~~:is t:r~:,:0e~:1~~~~ ·-=-·:::·:e::_-=·-=----~-=~·== 1.. . . i 1;;~1·F!Nl' A: !TAÇ~~o:~~ N. 4 1 ii~;c:~/:~!~fo:\0ci::~~:~ 
1enciosa de. Nossa Senhora. da , , ti ·g • ·- · $. ~re~a da santa Cabeça, no 
Conceição de Itanh!llln o atraia. ½.O e ZO · s TELEPH:ONE 4-3778 SÃO PAULO · 2 Qàirro do mesmo nome; Asylo 

:h~tse~zre~~;~!0:;:~~d:~
1
1:ta;,!~ · Â r C hid Z O C e San O i ;tHIIIIIIIIIUIIUIIIIIUlrl!HtlllU!flrnlllllllllllClHIHIIIUUCltllllllllllltlllfllMIMll{;!lflm:mmuiumm1rnH1Jnllllltl!Íhl. !01::gµ:~0

~:p::d!i~!~~, la~f ~ 
cisões da Providencia Divina. 4,hi Com.memorando a passagem .... e ... _ -·-· :·--..:- ---··--·"=,== .~io, ctisperisario vicentino, jardim 
recolhido, longe do ruido da Me- .. çl.e infancia, maternidi,i,de e sala 
tropole, invocando por certo. a do 15 de Agosto, dia dt Nosstt s o r.-" ') e /\ B A .qe co.sturp,; a erecção do primeiro 
padroeira de sua Patria orou, de- S·znhora da Gloria, Excelsa '-· É~ J_,' ;,~ \_'::':; ~ . ,ri_Í.ou11mento uo Brasil a Nossa 

di t Padroeira daquelle estabeleci- S:. ç.i;1_. h:oi.ca ele Fatima, na praça que 
cou-se aos es udos e penSOu no mcnto catholico de ensino, 

povo de. sua futura diocese .. , E seus almnnos promoveram (Do nosso corre:.pondente) c\e a~ur.1µ 0,5 dos dive;;so.s eotabc-· ::~f~rt:iin?u e agora toma o seu no-
amou-o, e abençoôu-o, fosse elle ieú::i~utos de eH'-',,inó .. e ,r:i.·:n-,,, ,me, alei:p. .. - é!e º. utras 

uma festa esportiva, offere- , -= 1'l. te 
do norte ou do sU'l, do levante cendo-a ás Exmas. Autorida- AOÇÃO CATBO:fiICA - o mo- me.1,1za. cl.e. povo: $.- Excia. H.evma. . . .. o eI~ .. rrp G\ll~µar.eceu .a popu-
ou do pôr do sol.. • des e Familias, a qual deco1·- vimento da Acção Catholica na fo} Gl':udcit~s1 pelo. Llr. Pai;;c.:.osil .R~· l:lt.i\-0_ toda d~ cidade, que fQ.i le-
. Pensou nas crianças ,nos jo- reu com o maior brilho. parochia da Cathedral, j:í, conta u.i~ri ~z:µmi: tia est~~:o. ~,.::@fo~.: \'.?,l' o r. µlt~ adeus. ao seu dedi-
vens, nos velhos llOS humildes, elo, 2.p(o)S, a l,'l:é· ~~ 0 p,0:Yó·, pa·:va Cí\_~~-·.:.'lza,rio. 
nos potentados... Pensou em O LEGIONARIO agradece o com os seguintes sectores: Liga .0 Flala:eio Jí;-p~co)lal, otttle .i~St-
todos sonhando eom a gloria de convite recebido e cumprimen- Feminina de Acção Catholica e deceu ·a car-in:hosa recepção. · 
Deus! ta os jov~ns es11ortistas estu-

ü semblante sereno dos que vi- dantes e seus de;dicados 
:vem olhos postos em Nossa. Se- tres e dir~ctores,, 

Juventude Estudantina Catholi-
mes- ca, ambas sob a assistenoia ec

clesiastica do Rovmo. Vigario Ge-

ltl!:'.FIRO DOS SACERDOTES 
- Abre-se dia 7 de ll.gostp o re
til'o Qgp!ritua) de todoi os annos, 
ao clé1·0 da diocese. 

:SORUIJAB,\,. 

'.Do nosso correspondêntc) 

SE~lNARIO DIOCESANO 
.:Já está definitivamente marcada 
para o dia '7 de novembro, a 

_;~ 7. ~ 

l<'1'STA DO SENOR BOM JE·'. 
SUS - Na Parochia do Bom Je:.:.. 
sus, a festa do Padroeiro ficou 
transferida para o mez de setem-. 
bro, de 7 a 19. Entretanto, 110 
dia G de, agosto houve s:ileeymo., 
missa ca~tada e sermão. · · 

RIO CLARO 

(Do nosso .correspondente) 

CONGREGAÇÃO MARIANA -
A Congregação Mariana de Rio 
Claro realiza quatro dias de re
colhimento por anuo, conforme 
pedido da F·ecteração Mariana de 
São Paulo. Este anno já foram' 
realizados dois dias de r.ecolhí-, 
mento. Dia 1 de setembro será 
levado a cffeito o terceiro reco~ 
lhimento, como preparação á fes
ta de ~ossa Senhora das Graças. 
padroeira da congregação. 

SÃO ROQU& 

·(no nosso correspondente) 

FESTAS RELIGIOSAS - co .. : 
mo em todos os annos realizam•· 
se de 13 a 20 de agosto as tra• · 
dicionaes festas da padroeira des•. 
ta cidade. A commissão das obras 
da Matriz vem desenvolvendo: 
grandes actividades tendo á sua.. 
frente o incansll:vel directo~ 
Revmo. Pe. Sylvestre Mura.ri. 

Realizou-se tambem domingo, 
23, a festa. de s. Vicente de Pau• 
la, patrocinada pe1as Irmãs Vi. 
ce·ntinas. Na missa celebrada. 
houve communhão geral çl.os a!u• 
mnos do Col!egio e associações re
ligiosas. Foi tambem celebrada 
uma missa para os encarcerados; 

Realiozu-se com grande brilhan
tismo, a novena ele Sto, 1gnacio 
de Loyo1a. 

ENSINO RELIGIOSO - Estã 
se desenvolvendo admiravelmente 
o ensino religioso nas escolas rud 
raes e grupos escolares desta Pa~ 
rochia. 

CONGREGAÇÃO MARIANA -
A Congregação Mariana local 
completou a 25 do corrente o seu 
5.º aimiversario ,sendo esse dia 
commemorado com um recolhi• 
mento em homenagem a N. S, · 

l----1; Dr. Durval Prado · 
. Ocullata 

R. Sen. P. Jilgyd!o, :\5 - S. . 
513114 - 14 a 17 horas : 

.• Telephone 2-7313 
..,.~. --· •• • fttftftf'\a;'. 

~ 
LIMEIRA 

(Do nosso correspondente) 

ln:di:cador 
'.ACCESSORIOS 
ipf! a~tolUQveis 

ral, Mons. Francisco Ca.Ugro; Ju
ventude Operaria Catholica, sob 
a assistencia do Revmo. Pe. An
dré Pieroni Sob1•inho; BenJami
nas da Acção Catholica, sob a 
direcção da Exma. Prof. Izabel 
de Carvalho, da Pia União. 

MISSÃO Renlizon-se nqs 
~~'~:;_:côs de Avec~i·a, ~guassú, 
S~Jt.o de Pl.rapora e Indaiatuba, 
p;:eifitdo péló Reymo. Frei Ber
tia-rdo de Ve2zue, a Santa Missão 
com resultados dignos de nota. ' 

inaug~ração da primeira parte do CONGREGACÃO MARIANA -
Seminario São Carlos Borromeu O movimento M~riano na Paro
obra de grande importancia pa: chia de Limeira, tem attingido 

-ra a Diocese. uma notavel proporção, fundan• 

o J.IELl:IOR/ SORTIKENTO 
impo~çio nireet& BRINS-

.. --•"' .. QN_A_R_n_. _&_c_1A. ___ soRTIMENTo vAR1,\D1ssIMo 
lmportaçio Direct;a 

... (AVWIENTOS 
p I alfaiates 

-~O:CK. COMPLIU'O 
Connltem a 

CASA ALBERTO 
LARGO S.'BENTO N.0 10 

CASIMIRAS 

Está sendo cuidada a insta!la-
ção dos sectores masculinos, Ben
jamins e Homens da Acção Ca
tholica. ! 

1 

CONFERENCIAS VICENTINAS do-se continuamente novas Con• 
- Os confrades vicentinos fazem g-r~ações ·~arianas. 
a adoracão nocturna na Capella . g~ra, esta o Revmo. Sr. Cone
cto Asylo· de 8 Vicente d· P 1 go ~1guel Andery, vigario da Pa-, 
todos os ultim~s sabbado: d au a, rochia ,empenhado na fundação 
da mez, participando, apó: c;; de ~ma C;ongregação Mariana em 
missa e communháo era! ' Tat~, ball'ro deste município. A 
proxima f' . s gd · Nas mocidade tatuense tem assistido 

_ s ena • segun ° delibe- com grande interesse ás reuniões 
r_açao do Con~lh_o_ Dio~esa1:o, rca- preparatorias, orie~tadas por um 

j hza1:'-se-á O ietno vicentino na membro da congreaação de Limei 

1

. Cuna,_ co~o se faz_ annualmen- ra. Fum;lada que ~eja a Congre: 
t~. Prepa~am-se a~srm_ os vicen- gação em Tatú, esta ficará aggre-

CASA ALBERTO 
LARGO s. BENI'O N,o. i~ 

.A.uor-. - Pr.intex - l'itltabl 
Naclonaes e Extrangeir'&s 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

REGRESSO DO E.X~i0-1 
REVDMO. D. JOSt: CARLOS 
AGUIRRE - De regresso do 1.0 ! 
Conc11!o Nacional, S. Excia. Rev
ma. D. José Ca1·1os Aguirre, Bispo 
DioceSll,no, foi recebido pelas au
toridades civis, militares e eccle
siasticas, direcção e commíssões 

1 

tmos, paia . a realizaça~ de sua gada á de Limeira, para. effeito 

1 
o~ra de canda~? cathollca, que dos privilegios concedidos aos 

IIIW...,.W.óW,....MloW.,.;,j..,....,.&11,;,1,;..:. J nao é s.~. matenal, mas, sobretu- congregados. E assim augmentà 
do, espn itual · as hostes marianas em nossa Pa-

• '.ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melillo 
~ cSa S6 N.0 li, - 2.0 a!l4a.r 

~ li 

Indicado Pr fl s1on IIHoMEOPATHIA 

DB. PAVL.O M.Q~E'rZSOBN 
DE CAS~O 

DR. CARLOS MORAES DE l 
ANDRADE 

Rua. Benjamin Constant, 23 -
4. 0 andar - sale. 3& - .Phone 2-1986 

$. PAULO 

Arnaldo Bartliolomeu 
Cirurgião-Dentista MEDICO 

1 

i\IOLF;STIAS DAS CRIANÇAS 

s . 
DR. RENAT~ L, MORAES 

,DR. REZENDE FILHO. 

R. da Quitanda; 139 - 2.0 andar 
Pholi6 2•6769 . S. PAULO 

Dr. Plínio. C.rrêa de 
Oliveira 

11,a ~ ~Juta N.0 H 
J.• - ~ •. 'SlS - Tel. 2•'1:1'1G. 

AMADOR Cl.NT.RA. 1)0 PRADO 
J,ill),gel)heiro Arch.ite!lt.o 

ArchiJ;eetium reügiosa, coHegJ.os, 
te&Jcli!!rio!:ns eolleQtivas. 

R~ Lfl)el'O . Ba.iai:.õ N.0 641 
.~~ ~AVJ.~ 

RADIOLOGISTA 
Pela Escola de Pharmacia. e 

· .Odontologia de S. Paulo 
Clinica, dentaria en;,. geral 

Raios X - Diathermia - Infra-
Vermelho - Coagulação • Trans
illumlnação - Vitalidade ,pulpar, 
•e:tc. - Trabalhos por cartão, ho-

J:a ou orçamentos 
RUA MARTIM l)'RANCISCO, 9'l 

: TELEP'.H. 5-M76 - S •. PAULO 

CLINIC1f. GERAL -------1-------
CLINICA GBRAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Resldencfa: Largo s. PaUlo, 8 

Telephone: 2•2622 
Com.: R. Quintino Bocayuva, SB 

Das 3 ás 5 horas. J)_r. ?4U.ton 4~ Souza 

._ ~ir .. ~.--~. :t• N,º .6' '.· o E Nr1:'l s·T As,. p::- c:'::~ou~o~aiA::i:. MOLESTIAS DO APPARELHO 
,.. -. . Sàla. ~J,& ;_. ~.. 2•0038. : culdade. àe Pharm. e Odont. de DIGESTIVO 

JOAQUll\X S~R-~ S, Pa)llo - Cirurgiij~ Dentista 

Woaquim P. Datra da Silva 
lua Benjamin Constant N.0 23 
' t,Q andar - Sal.li 31 

. PllOll.e: :l-lQ88 .. 

Clrurglíl,o-Dent!s~ · 
Esp,eciallsta. (lJ)l Dentadui;a.s ' diplo~do em 1914 - Ex-den- nu. 1\IARCOS VINICIO 

R. Ma-noel Dutra, 105 - Phone., tista do Lyceu Çoração de Jesus. 1\IOREIR!\ 
:lilSP.ecialidades: fivots, Coroas, · . 

7•5969 - Siio Paiulo Pontes, Dentaduras a.natom!cas Molestias do App. Digestivo e 
. DR. VICENT!l) ~.ÁLZANO e i;;em. abobada palatina. - Con- . 

P~ .FB,!\NCISÇO P. REI;MA.O Raios X - Cirurgia - Dia~ermia. sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás o.no-rectaes. Hemorrhoides, .fls-
BEX,LQJS~~ - Vitalidade Pulpa.r . l!l horas - Cons. Rua Direita, l sums, etc. - R. Xavier Toledo, 

R, ~ Bento, 224 ~ 1.0 andlµ- ::ftR.ua, da L.iberàade, 512 a Sobr. · 6~. 2.() anda-:. si 7-7 A. Res.: Al 98. 4.0 andar - Res. 5.•3332. 
fl 1 .. 1!' (>Jl.oi,ie, ~,~~ $., l*A,~0. · ~e»ÃOll.111 .2~~ ~ .s ... ,PãJ.Jl,.p, . ~ ~ ~.iracica~ ~~-S. P11,~c ~~ J;".4UJ;..O ... . 

Molestias das crianças 
Co11s.: R. Libero Badaró, 488 

Das 2 as 4 h1mts 
Res.: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, molestlas · de senhoras, 
Cons.: Rua Sen. Feijó, 205 • rLci 
Predio Itaquerê - Phone 2·2'141 
Resid.: Rua Alfredo Ellls N.0 301 

Phone 7-1268 
Cons.: das 10-11 e das u, ás 17, 

Sabbados, t 0-11. 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 

Ex.Assistente do Dr. 1\Iurtinho. 

Nobre 

Cons.: Raa Sena.dor Feijó, 2011 

2. andar - l'J1one 2-0839 
Das 15 ás is horns 

Resid.: Rua Ca.stro Alvei., 
Phone 7-8167 

PROFESSORES 

PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 

pela Univerridade de s. Paulo.: 
Aulas particulares de: Matnema
tica, Physica-Ch~.nica, H. Natu
ral, Musica e demais mr.'erias do 
--- Curso Gymnasial. __ ..._ 

. !' DEVER DE TO~OS AVENIDA RANGEL PESTAfü\ 

, - .. QA.T.B.01,.U.l:~.ª -~~- .~'1~.rullla. .~~.i.Q.Nl, ;PAUlí~ 
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Dene.v Sales ~~é!llt@f~~~k!f;~??l!BSmiruil 
As noticias sobre os acontecimentos previstos para oreve na Eu

ropa vem se acumulando,. nos ultimas dias. de fo1·ma,apparentemen• 
te contraditaria num ·crescendo incessante. 

Ao par de noticias de.safogadoras - entr-e as quaes sobreleva 
a de que S. S. Pio XII teria convocado uma conferencia da.s poten
cias, ou solicitado uma tregua, noticia perfeitamente inver_osimil -
outras da maior gravidade enchem os jornaes. 

Entre estas são notaveis as que fazem prever que o Reich po-1 
cieria se voltar contra a Hungria, absorvendo-a, ou que, alem de 
Dr,ntzig, pretenderia tambem a A'lta S!les!a. e outras regiões da Po
lonia. 

A vista ·disso, a pretensão do Reich sobre Dantzig apparece como 
um mínimo possivel, muito modesto, e cuja concessão poderia trazer 
á Europa attril:mlada uma paz por que ella tanto iiuspira. Para isso 
- sentiram os povos amctos o prairer da perspectiva: ·da paz - é que 
noticias füisafog&donas s20 de tempos a tempos eBpaihadas. E a atti
tudc pacmcadora de Mu1,solini seria optimo elemento para facilitar 
um accordo. 

Ao :mesmo tempo Dala<iiêr aug_menta os poderes<lque enfeixa em 
suas mãos, com novos dooretos-lels de cunho .autoritarb, e a Ingla
term se declara di':lposta a qualquer accordo sobre D~µtzlg, desde que 
a Polonia o approve. .. · 

Assim cre~cc:m as ameaças e perigos sobre as populações, espa
lha-se o terror, e pesa sobre os hon~ros ,,a Po1onia teda a responsa
bilidade dos aoo.ntecimentos. 

Nilo demora que ena seja a-pontada como a culpada dos perigos 
que ameaçam a Europa, como o foi a. Tcb.eco-Slova,quia, - victima 
ria propria confiança nas democracias. E então ·estará c11eado o 
?-'c'.bi,mte necessario para um novo recuo. Que dirá o "Times" do 
r· :~:lr,10 dia 1.0 ? · ., 

Chamberlaln e Daladier farão o sncrific!o de uma nova vfagem 
u··ea á Allemanha, para dizerem "amcn" ás pxetensões de HiUer, 
e serão recebidos com flores e applausos, como os heroes salvadores 
c"a paz - a mesma tragi-comedla de um anno atroz. Será uma 
ê • 0 ·na commemora~ão do primeiro anniversario do Tratado de Mu
i" rh, o que ora se prepara, a custa da Polonia. Porque a politica 

Clw.mberlain não pode falhar ... 

a transuressán ~ª 1 er , ~:v·ina 
uo U~n ~e · Ruma 

v--,~·-'!±d!E.2!!!!!!'!~~!!!!1!!!!!!!!!.'!!=="==!!!!!!!!!!!!l''l!!!!!!!!!!!!!!!!""'!.!!122LLE!'!!!!!!!!!!!!!'.~--'i"'..-111!.!!!!!.!!.'!!!l 
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o novo· rcebis 

UM ASPEC'rO DA SOLEMNIDAOE DA POSSE DO 

NOVO CARDEAL-ARCEBISPO_ O~ NEW YORK, ELEI

TO PEL.O SANTO PADRE 1310 XII, AO CENTRO, Vil-

7 
O MAIOR SORTIMENTO DA PR!l.ÇA Ei\1 ARTIGOS r;.:& 

SUA ESPElCIALIOADE 

York, 
• < 1 

SE S, EM. O CARDEAL F'l'tANCIS J. SPELLMAN, O.O., 

QUE ~ O NOVÇ) METROPOLITA DAQUELLA GRANDE 

CID.ADE E Fô·RA ANTES ARCEBISPO DE BOSTON 

... 

chineza 
m~z:si@~arlo 

NA AllSlRIA M!RJYRIZAOA 

os· fieis da archidiocese de 
Vienna foram prev!nidos, do 
alto dos pulpitos de suas Igre-

1 

jas,. que, para o futuro, os· doen
tes dos hospitaes publicas não 

1 

receberão a _ extrema-uncção, a. 
não ser nos casos daque'lles · que 

; préviamente a pedirem. 
Este aviso tem provocado uma 

grande anciedade nos meios ca
tholicos da capital, que crêem 
que, por tal medida, as aut.orl
dades nazistas privarão um gran
de numero de moribundos de 
receber 01 ultimos -- sacrai:wmtos. 
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FR.t\NCISOO MÓN'l'ftln:Q MACHA.l)O 

Os recentes aconteci-entos proporclonar:a• uma 
S ~ .. §. conflrma~ao se1satio1al ás previstes des,ta falka 
~l!entOS, em. "1 llfs:s em revis• T d # 1u.· F' 1 N t t entret· .... t·o, d .... XI · "t· iéá", <!h~a.r a atten,~'O de nos· ·O a a orieíitaçao po n1~a ma mente, os ract.os :mi es- es e momen o, ,rn gran e r-10 ·,, Cl,.I.Ja pon 1.ca 
'l!roll leitores par.a O dever da pre- desta folha girou se·mpre e·m tão. E o LEGIG>NAFnO, pa-ra não n-os move um pet:1same·nto em rei~~º a ctir"l'i'tas e e:;qu~r
~- ~ lh!ilS incumbe gm:vemente torno d-a c::onv.icção c&ritral e provar a seus leltores q.uanta de vang-loria, mas o des~J9 d:~ d·as re;çef?.e agera u~a fran_ca 
t,no ZQQ!N,!l.nto que paesa • . fundamental d'e (tUe, eni:r:e o· razão lhe- assistia, publica aq,ui encaminhar para o co11:1~eci- comp'rova:ção. Nosso p·ensamefl· 
; o à'f;iili;,lJ,o cHrigià,o neste senti· na:z:igmo e o communiamó, a uma resen·ha ele todas as no- mento da verdade objectlva o, to . s·e vot:t.i, tambem, com ín, 
~ ,pelo Sànto J?la;~e Pio :xlI a. apparente opposiftã.O se resol· tic~i-as e aommentarios q1;1e fez maio_r numero possivel de lei'; dízivel affecto. e respeito, ~Çl 
ltCdils ós fieiS, não coni;títue ape- via, e111 ultima analy-i.e, em I no an-no corr.e-nte, preven:do o tores, . • Santo Padr,e. Pio XII, Pae da 
m~. como c~rtos esplrltos frivo- um.i mal desfarçada solidarte- monstruoso connubio que o Ao mesmo tempo, temo~: ôhristandade,. e continuador da 
lles e sem fé polileriam suppôr, dade. - . mund·o inteiro contemplou bo- , uma paJavra de hor11~na.gem. grande obra política de Pio 'XI. 

m_os, em itosso ·p~ ~sprrl'tuaI, 
pensemos em nossQ:S irmãos. 
l:Jmà prece oommo.vida e a,ffe• 
ét1:1Qsa tambem etta, pelos , al:I'.~· 
mãea, russos, franàe.Zes, italfa• 
nos,· inglezes e po.JaooJ es.-Hia• 
dos pelo mundo inteiro., e tão 
duramente provados pelo sof• 
frimento, .Que De1m os prote• 
ja, e que receiJam a solidarie• 
dade desta f&Jha que, se foi 
.. 'empre anti-fascista, anti-nazis• 
ü, e anti-clemocraUca., teve ape• 
nas o intuito de methor servir 
os interesses da Chrlstandade, 
de que aquellea povos são par
oella. integrante e QIQ,,;iosis• 

vima attitude platoniea, destina- Por isto, teve o LEGIONA-\ qu.faberto e estarrecido. cómmoifi.da e de sau<fade.s ao i Finalmente, depois, ~e pensar-
ãa a fa~r lembrai.· a Santa Sé RIO o dissabor de t1.i~s~p.~1r;,i

1 
, := 1•11 .. 1 ; ;_ ,1, ~o:a:tc.,. ... ; ",' 1· 

em urn momento em que os che- mais de uma ve:t, de ca-t:hàli
':tes de Estado par-e.cem ter-se es- cos que, comquanto illustres e: 
quecido inteiramente do papel de dignos da maior attenç'ão_, viam 1 
llll.\lPretmo juiz internacional, que os aconteoime-ntos in-ternacio- . 
:ciibe' 89 Pae coinmum da Chris- naes atravez de outro prisma. 
tandáde. 1 o Santo Padre teve, na sua Segundo elles; o mundo se en, 

contrava &cindido em dois cam-, 
'sua .fbfmosa allocuçãó, o propo· pos anta:gonicos, o das direi-'. 
;sito de provocar uma verdadeira . 
cruzada de oi:~ões em prol da tas e o ~as esquerda~. De um: 
pa~, so.ienw' como está, de que as lado'. pois,. todo ~ grupo de po
ora~ confian~es , e\ humildes I tenc1as s1gnata1'.1as do paoto 
Q.9i lW;tos tê:rn mais valor, o,or: anti-Komintern.'. bem _como as: 

· olhos áe Deus, do que todo o es- correntes po1Jt1oas que, nos, 
forço das chancella-rie.s contem- paizes democraticos, p'reconi-: 
poranea:s, e· que a oração perse- sam a al!iança com tal bloco.\ 
v~rante das à!mas fervorosas po· Em outros termos, em um dos, 
de nesar mais no cm•so dos acon- campoG est-ariam o nazismo, oi 
Ú:cit,1.entos, se fór ouvida por fascismo, o phalangismo h!l!S·: 
•Deus, do que as deliberações dos panhol, o rexismo, as "Cr,:iix 
,~tler.9s_Q/i deste seculo. de Feu" france.i:as, os fascistas 
·- inglezes de "sir" R. Owen, etc., 

• etc. Em outro campo, estariam 

Dew; é um Pae clemcrite e mi-
,::iCt}tdioso. ];'or isto, se é certo 

qu~ as omçoos dos justos têm 
graooe valor perante Elle, não € 
menos oerto que seu Coração se 

. ~éi~e, frequentemerite enternece'·r 
.~li- supplica contricta dos pec
cadores. Na parabola do Pilhe 

\ ;prodlgo, se . este tivesse feito a 
~-. Pae, no momento exacto do 
ré«r~~ .. e :p.a. ,r~conciliação, uma 
prece qualquer, com que amo? 
,ieria eGla attendida ! 

Se - muito poucos dentre nós 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

•Sal de· 
Fructa' 

pode:iµos . nos collocar no ról das 
aiína:s realmente fervorosas, serm 

. q~1:1er duvida podemos t.omar 
iugar entre os peccadores acolhi
dos por misericordla, na Casa 
pa;erna, que\ é a Igreja de Deus. 

Tambem nossa oração pois, 
pode ter um grande valor pelos 
meritos de Nosso Senhor Jesus 
Christo, ante o Throno da cle
I!lencia de Deus. E é o concur· 
:so õesta oração, que o Papa nos 
pede. Quem poderá não ver nes
~ pegido uma ordem? 

• 

os liberaes, democratas, socia-
listas e commu·ntstall. f 

Assim, de um lado estando! 
o· communismo, com tantá ra-1 
zão comparado. ao an~(:'Christo, 
e· estando do outro lado um 1 
grupo de Inimigos do commu· 
nismo, em qual dos campos de• 
ve.riam situar-se os catho.llo.os? 1: 

A resposta não pareC'ía díffic:H: 
os que não se collocassem no.1 cal'l'lpo · dos lnimigo$-·-·do-anti-
Chrísto ficariam autQm;1ti.ca
mente situados no campo des- · 
te ultimo •. Ora, o· LEG·IONARIO 
não estava situado no campo 
elas direitas.Logo .• •: 

• * • 
Dentro do mollejo ferreo 

desta logica simplista, como 
facilmente se pôde imaginar, o 
I..EGIONARIO ficava mal si
tuado. E por isto mesmo os 
ataques e até as injurias as 
mais pesadas não lhe faltaram. 
Guardamos ciosamente e m 
nossos archivos cartas d.e fas
cistas e nazistas, affirmando 
de pés Juntos que o LEGIONA· 
RIO se alimentava com dinhei
ro de Moscou. E se apenas dos 
arraiaes fascistas e nazistas 
tal accusação tivesse procedi
do, ainda seriamos felizes ..• 

Entretanto, o que o L-E~IO
NARIO sempre sustentou jus
tificava amplamente sua posi· 
ção. Se real~e-nte o m\Jndo 
estivesse dividido entre dir(li• 
tas e esquerdas, a posigâo ~os 
cathollcos não poderia deixar 
de estar nas direitas. Mas as 
direitas commumente chama•· 

sima. 
.. * 

14-Vlll-'1938 · O governo 
mexic~o ~portou para a AI· 
lemanha dois navios carrega• 
dos de petroleo. A ee&e propo
si-to, o LEGIONAR:tO , not.ia. a 
cooperaçãi> cada vez ~ais es• 
treita. entre o Mexico, judeo• 
maçonioo-communista e a Alle· 
manha. nazista, CQntt;aetando 
com as deélarações dé Hitler 
quando ss affinna o campeão 
do anti-communismo no mundo 
mteiro. 

* * 
28-Vlll-1·938 - N:otfoia.s da 

Grecia indicam como · de ori
gem allemã. o armame,iato 1-e· 
:vado Por navios russos á H.es
panha, para servir .aos verme
lhos hespanhões • 
- SimultanEi6mente com o tu
muito · causado pefa ' questão 
germano-tcheca, dá-se o reata
mento 'das relações diplomati· 
cas ·entre a Russia e a Alie

: .. ,, ·ma.nhá:-'Isto" se· verifi{'..a exac-
tamcante quando se approxima 
o· termo do· famoso tratado de 
Rapallo; concluido em 1922, en
tre . esses dois paizes, tratado 
esse firmado por cinco annos 
e renovado em· 1927. Lembra o 
~GIONARIO que, emquanto 
annunciava uma Iucta feroz 
contra .o communismo, o sr. 
llitle:r recebia o embaixador 
russo T_ci1inchuk, apesa1· de ser 
judeu,, e renovava mais uma 
vez aquell-e tratado, em cujo 
texto se lê, entre outras, esta 
·declaração: "os interesses mu
tuos (dos governos allemão e 
rus!lo) exigem uma coUabora

Muita gente poderá sorrir á 
Vista destas considerações. Em· 
quanto os exercitos se alinham 
em mtermlnaveis fileiras de com
batentes, os tanks, ~ submarinos 
os aviões e os canl'iões se põem 
em forma de combate, do que va
lerá a oração? 
. Atraz de nós, estão vinte 
ee~los de Historia da Igreja, a 
attestar, como resposta insophis
mavel, a fidelidade de Deus a sua 
dupila promessa: de jamais con
sentir na destruição da Igreja 
e de attender sempre a oração 
confia,nte e humilde dos fieis, 

das taes não eram, em ultima 
analyse, senão pseudo-direltae o 
que occultavam um oonteudo. . . 
doutrinario profundamente es
querd'ista. E o communJsmo e 
o nazismo eram irmãos xlpo• 
phagos que se ent'regladia\<a.m-

~e S. S. D Papa Pffl XII 

. çâp confülencial e ambos es• 
tão d-ecid~s. e. consolidar suns 
relac;ees de amizade". O LE
GIONARIO nota mais uma vez 
o contraste entre as decln,.a
ções anti-communlstas de Hit· 
ler e sua politiéa ·amigav-el eo:n 
a Russta, lembrando ainch r]l. 

versas offertas feitas pela .Al
I-amanb.a á, Russia d-epoi.s r1o 
advento do nazismo, como a de 
U·lJ:l credrto de 200 milhi'íEls c1~ 

·ma:roo~ P!lg!!.Ve.is ·em cinco an
nos. E' e~antcso · que o ·mPº
mo ho'.'llem que affirmou º · ,, 
"-0 augmento do exercito rn~ .,, 
um serio Périgo para a · pw, ·· 
off,ereça gr~es sommaR fl'"' 
elle sabe vão ser appli-ca,1,-,~ 
em grânde parte na in teWcd· 
ficagão desse, eir~rcito! ••• 

* •. 

•• 
. cofü:ideramos digna. de todo e 

ápplauio a iniciativa da 2." Re
gião l\filttar; ~ sédel nesta ca
l)ital, i:e~erellte á commemoração 
do Duque . de Caxias. Para nós ca~olioos brasileiros, o grande 
:Marêéhal 'é uma gloria authenti
~; A el'ande envergadura de sua 
pel'sat1alide.de mostra claramente 
a que altura moral a d~utrlna 
e a vida espiritual ensinadas PP.la 
~ja podêm elevar um braslle1· 
ro em QUt se notam , todos os 
traços distinéttvos da mentalidil.· 
'1e . 4e nosso povo, ' 

"pour épater les bourgeols". Foram est!l.s as paJa,vra:s de ve1·dade e de 
Quanta risota sceptlca, quan• paz que qUinta-feira ultima. S. S. o Papa ·Pio 

ta duvida enunoiada com a XII dirigiu ao mundo agitado, pela. tlJ>tação 
pretensão de quem via em nós transmissora do Vatica,no: · 
uma meia duzla de phantasls• "Uma. hora grave sõa · novaniente · para a 
tas, divorciados do senso com· grande familia humana, hora 4e · ~rl'ivel deci
mumr · são, e pela qual nossa. autori<lad1r .espiritual não 

se pode desinteressar, forçando-nos. a fazer um 
Nem as oençãos ininteri'l:ljj· appe'llo aos corações e aos espiritos, afÍ!n de que 

tas das Autoridades Êeolesias- seja trilhada a Estrada da Justiça e da Paz. Que 
ticas, inclusive a do proprÍO todos aquelles sobre , os quaes recáe ·o peso de 
Papa Pio XII, expressiva par• tantas responsabilidades,. qufJ,iram ou:vir em nos
ticularmente por sua espont-a- sas palavras as palavras de Christo, cuja vida 
neidade absoluta; nem o apolo foi para o mundo um alto exemplo, e sobre a 
de um esp!rito do valor do Pe. qual milhões e milhões de· almas depositam a 
Garrlgou Lagrange, cons·ldera- sua confiança, ha esperança de que, graças ã 
do o maior theologo de nossos sua. voz, as catastrophes· que ameaçam a terra 
dias, que d·eu a esta foíha .um poderão ser evitadas. 
a1;1tographo a~tamente express!· >:ii, Eis quq hoje estamos comvosco, conductores 
vo, nem a .ev1de11oia dos faotos de povos, estadistas; homens de a1·mas, escripto· 
que se desehrolavam, conseguiu re.s, omdores de radio e ·oradores ,publicos, com 
P!rsuadir certo1 espiritos _que I t9dos aquelles que tendes certa âutoridàde sobre 
nao _se ~nlm;im a ver as coisas a, attitude ae vossos irmãos e por cujos destinos 
por outró pl'tsma senã. o pelos 

1

1

' seis reisponsaveis. Hoje nós, cujas unicas. armas 
commentarlos mais ou menos são as palavras da· Verdade, nós, que nos encori
oondlmentados das agencias tm-mos acida de todas as competições e afasta
,~gr~ ~ de qualuuei, facoão, nós vos f~lamos eD:1 nome 

de Deus. Hoje, quando a d$peito de· nossas ex- '11-IX-1938 - Trechos do etlf
hortações reiteradas; mau gi,ado O interesse par- torial da sec{lão "0ommenf'an
ticular que ma.nifestamos, os confiictos interna.- do"; com o titulo "nazismo e 
cionaes se tornam cad_a ·vez mais prova.veis hoje cam_munismo": · 
que a terrivt';A catastrophe· de uma· gue~ pod; "Por •VUrias vezes, e isso rln,, 

se desencadear, fazemos o mais vehe~ente appel~ 'de ha muito· tempo, · o LEG 1 r, 
lo aos governantes e aos povos, afim 4e. que . de- NARIO · assignalou os pa rp· . 

ponha,m as ar-mas e ~unciem ás ameaças e ten- tesca_á idoofoi.ncos · dá,si duas 
' tem dar remedio aos conníctos actuaes com' o doutrinas politieas. · Em rern

müco meio exisrente: as _negociações enke os· go- mo, o fu.n'do; a essencia tnf>mna 
vemos. A elles nos dirigimos, paTa que oom von~ 'destas doutri-n.as é a m~sma 
tade, calma e ~renidade, encoragem todas ,as ellas tê:Ín : ambas· um mesim 
te_núttivas pacificas, afim de que a forçá da Bâ- pensamento centrà1, que é eA 
zão e não a das armas, faça que· impere a. J'Ull-i te: o Estado é a fonte de to-
tlça. ,\s conquistas e QS lmperios não baseft .. -s d d" 

i ....., os os 1rettes, o homem niío 
na Just ça não são abençoados por Deus. o pe- tem nanhum · direito que lhe 
rigo é aetualmente granlie, mas ainda é tewpo :f i h 
d<; evitai-o. com a paz nada se perde e com a ~: · n erente, o que ~quivalG 
guerra tudo se perderã. Os hom~ devem' vol- , -nen~ que o homem não tem 
tai- atraz e estabele~er, entt·ç si, ent~itnentos, i Ja su~~ co1;~leüd-o que lhe se, 
Tratando com bõa vontade e r<ljSpeito os direitos te s, iall-<.Jla e ea-I)eclf!c~men 
reciprocos, comprehenderão que as negociações proprio, não tem reahdad, 
1iacificas não impedirão, nunca, uma viotoria por Si, mas é um méro acc1 
honrosa. Que os ro1·tes. e poderosos nos ouçam dente da collec,tlvldad-e e, !lfJ 

e_ usem seu poder e sua força não pa.ra a d<(struJ- conse_quencia,. do Estado. Esb 
_çao, lllas em p1·01 dos povos, para, ª· sua ·protecçâ() é a 1d004 central e dominant 

(Conclue na 2.,1!, :oaitina) 
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CDMMENTANOO 
.CAF~, POLVCUL TURA E 
IGUALJSMO SOCIALISTA 

Certo jornal desta nossa Ca• 
pttal, que se tem caracteriza· 
elo pela sua attitude conserva.
dora, inseriu, na s-ecção de Di· 
reito Social, um artigo que sur• 
prehende pela • orientação so• 
cialisante, que revela.. 

A these do articulista é a se
guinte: o .Brasil atravessou 
uma p,hase de desenvolvimen· 
to economico em que pred-0ml-· 
nava o clan rural, ao quál é 
attribuido o caciquismo, o fi• 
Ihotismo, ., oligarchismo, -e o 
11ue mais haja. Em consequen
cia <lo predominio e!)Onomico 
e social do clan, surgiu um ty
po de mentalidade arrogànte 
~ufatuada, autoritaria, emfim 
~m tudo semelhante ao que 
pintam, da nobreza franceza 
as fitas norte-americanas sobre 
a revolução de 89. No Sul do 
paiz, entretanto, esta situação 
evoluiu, por causa da queda 
do café e subsequente advento 
:la polycultura. Assim, de. dez 
annos a esta parte, modificou• 
se bastante o ambiente social; 
r1esappareceu a tal arrogancia, 
que era ligada ao Iatifundio, 
para dar lugar á pequena pro• 
priedade, com seu proprietario, 
virtuoso hostellão, bom homem 
leal, que não trahe o seu clube 
de foot-ball, e, sem arrogancia 
alguma, vae todos os domin
gos, pela tardinha, á venda da 
beira da. estrada, cantar a "Vi· 
da Marvada" em companhia 
do Fornasari e do Pugliese. 

Ora, o articulista não tem 
razão, principalmente no que 
se refere a São Paulo. E' ver· 
t1ade que a. pe9.uena proprie
dade é, em si, uma coisa bõa, 
llorque possibilita a posse da 
terra, senão a todos, ao menos 
a. muitos. Entretanto, o regime 
exclusivo da pequena proprie· 

· dad-e não serve. A grande pro· 
J)riedade agrícola (que não pre
cisa ser latiftlndio), tem a sua 

. Parece que a imprensa diaria ain• 
ãa não aécentúou com ~üfflclfn.t_e ·1i1~ 
sistencia a situação em que fü:01.( 
collocado o. famoso pacto "Anti-Ko· 
mlntern", depois do rumoroso_ con-. 
nublo político do nazismo c9m o 
communlsmo. E-v·ldentemente, tanto 
os chronlstas lnternaclonaes quanto 
as agencias telegraphicas têm dito 
alguma coisa a respeito.· Mas o vulto 
dos recentes acontecimentos bem 
mereceria uma analyse mais detida, 
Para supprir esta falta, procurare· 
mos propor.cional•a agora a nossos 
iel~res, 

l •• 

Consicferancro tis coisas ~ primeira 
vista, parece evidente que o convívio 
pacifico dos povos civilizados exige 
o intransigente respeito de cada qual 
para com as Instituições polltlcas e 
sociaes adoptadas por seu vizinho. 

Effectivamente, o respeito â sobe· 
rania dos vizinhos constitue a nor• 
,na fundamental de toda a diploma· 
ela honesta, Ora um dos traços dls
tincttvos da soberania de um povo 
é o direito que lhe assiste, de se or• 
ganizar Internamente, no plano po• 
!1t1co, social e economico, conforme 
suas tradições e a lndole de seus po• 
vos. A lntervet1çio de um povo na 
polltica interna do outro constltue, 
pois, uma transgressão flagrante dos 
mais comezinho~ ~veres lnternaclo• 
naes. 
· Esta verdade de bom 11enso é ap• 
t:,licada por todos os lndlviduos, na 
sua vida privada. Todos n6s · consi• 
deramos como um de nossos mais 
fundamentaes deveres em relação a 
nosso vizinho o lnvarlavel respeito a 
eeu direito de arranjar sua casa co• 
mo lhe aprouver, e de organizar den• 
tro delta, como entender, sua vida 
de familia, 

Este dlrelto, entretanto, tem. lim i• 
tes. Se um vizinho, pelo abuso da 
força, oi:-ea dentro de aeu lar uma 
situação clàmoroaa e lnaustentavel 
para seus flll't.os ou sua esposa - se 
os espanca, por exemplo, com fero• 
cidade - o nosso dever de nio in• 
tervençlo cessa, para se transformar 
no dever de l·ntervenção, A inviola
bllidade do lar desapparece quando 
a autoridade 'domestica, fugindo aos 
seus mais fundamentaes encargos, 
transforma a vida de famllla exac
tamente no con'trarlo do· que deveria 
ser, isto é em um factor de oppres
são e de injustiça, que chega até o 
risco da vida, e não em um meio de 
protecção material e mora~. 

Esta mesma ordem de ldéas se 
appllca perfeitamente â esphera ln· 
ternaolonal. Quando os· d-Mgentes de 
um paiz se servem abU$l'Va·mente <te 
sua autoridade, aftm de persegu·1r 
methodicamente todos os çldadãos_ 
virtuosos e todas as Instituições· di· 
gnas de louvor, e promover offlcia!· 
mente a pratica dos <:rimes oa ma!s 
abominaveis contra Deus e contra 
os homens, o dever da não-interve11-
ção cessa, para os vizinhos, e se 
transforma na grave obrigação de in
tervir afim de libertar o povo oppri• 
mido Injustamente. 

Ora nenhum espirito recto poderá 
negar que a Russia · se encontra nes• 
te caso, E, contra seus dirigentes, 
milita :uma í.agravánte de grande va
lor. E' que elles, não contentes de 
transformarem o infeliz povo russo 
em uma massa de escravos reduzi· 
dos a uma situação moral e material 
lnsupportavet, ainda ateavam pelo 
mundo Inteiro o lncendio da revolu• 
ção social. O dever da intervenção 
na Russla não é apenas resultante 
do t:fever de auxiliar o proxlmo. E' 
uma legitima defeza a que todos os 
governantes do mundo inteiro deve· 
riam votar, com todo o empenho, os 
.seus esforços. 

• • • 
Foi neste terreno elevado, que al

guns paizes duramente provados pe
la campanha communlsta, estabele· 
ceram um pacto Internacional, a 
Allemanha, a ltalia, a Hungria, o 
Japão, e ulteriormente a Hespanha 
se federaram entre si para uma lu· 
cta · de vida e de morte contra o com
munlsmo. Os signatarios do pacto 
affectaram uma posição nitidamente 

ideologica. Não se tratê:va de com
bater contra n Russia como tal, mas 

· cont'ra a malta de communistas que 
infesta a Russia. Assim, pois, o p::1-
cto não se chamou anti-Russo", mas · 
''anti-Komintern", e, na logica rigo
rosa das coisas, poderia até ter to· 
mado o nome de pacto "pró-Russia", 
pois que invadir a Russia pa~a de-

ele estar ligado ao grupo anti·Komin
tern, o sr. H ttler ·tem· outro. tr~tado! . 
o que constitui ir o ,eiico, RÓiyla-$erlÍnf~ 

· Oeix~rt· o "eixo" ·de':";1~:er ánti•cómmu- · 
nista} Ou rortipe1·ã ;·o sr, Mus;iolini . 
com o t-..·. Hitler'? · · 

Os amigos elo sr. !VI us~Ôlini :,estão 
á .espera de uma ruptura. O LEGIÔ• 
NARIO _regosijar-se'á arc{entissima
m.ente com elles,.se a ·.r.uptu,ra se 
der. Mas devemos çonfessar que o 
horizonte não apresenta, ne·ste· sen_-

. por os soviets seria o maior dos ser
viços que a esta se poderia prestar. 

A este proposito, como provamos 
claramente em outro local de nossa 
edição de hoje, o LEGIONARIO se 
viu forçado a oppor algumas objec
ções fundamentaes: a) a politica re
ligiosa seguida por certos signata• 
rias do pacto, e principalmente pela 
Allemanha, não constituía um com· 
bate ao communlsmo, mas uma ver
dadeira propaganda do athelsmo, que 
é a raiz e a essencia da proprla dou
trina marx!st~; 

b) a concepção das funcç.ões do 
Estado, por parte de quasl todos os 
governos signatarios do pacto, era 
tão extensa, que poderia ser subs
cripta por socialistas dos mais 
avançados. No terreno da socializa• 
_ção, quasi todos os signatarios exce
deram cfe muito as Indicações da 
1-greja quanto á funcçito social da 
propriedade, e fizeram m~t,; "º ÇIH!· 
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tido da socialização da vida e ela 
restricção da propríedade, do que 
desejariam os p.roprios i.ociitl istas 
aos quaes arrancaram o poder; 

c) a funcção social da familia, 
desagregada pelo caracter excessiva• 
mente absorvente da mifltarlzação 
da infancia, ficou reduzida de mui
to, em seus aspectos mais importan· 
tes; por outro lado, a Allemanha 
nada fez para consolidar a familia 
por /meio da abolição do divorcio, 
Instituição communlsta por excel• 
lencla; 

d) emquanto a obra anti-commu
nista ficasse, nos paizes "anti-Ko· 
mlnterli'.', circumscripta a uma mera 
repressão policia!, e a legislação en
caminhasse todo o curso da vida so
cial e economica para uma situação 
çlaramente proxima do communismo, 
haveria razões para por em quvi.da a 
slnc~rfdade ofos propositos anti-com
muni6.tas dos signat:arios do pacto, 
o.u ao menos - ao menos, insisti• 
mos - de sua quasi totalidade. 

* * .1): 

A e&te · respeito, o Pllcto de não 
agressão teuto-russo, que o LEGIO· 
NARIO previu co'tu. tanta clareza co
mo exhuberantemente documenta· 
mos, tem uma clausula decisiva. 

Effectivamente, no pacto, a Rus
sia ~ a Allemanha se obrigam reci
procamente a não fazer parte de 
quatq:uer grupo de _potencias que ata~ 
q11e a outra. O texto é o seguinte: 
"Nenhuma das duas potencias con· 
tratantes participará de qualquer ou• 
tro grupo político que, quer directa 
ou indirectamente, seja contrario a 
uma das signatarias". De onde se 
deduz, ou que o pacto anti-Komin
tern mórreu, ou que deixou de ser 
anti-Komlntern, e que seus signata
rios poderão atac~r qualquer paiz do 
mundo, excepto a Russia! Era esta 
a sinceridade de propositos do sr. 
Hitler, quando se erigiu em cruzado 
do anti-communh,,mo ! 

E os outr.o.s signatarTos do pacto? 
Desde já, affirmamos que não sen
tiremos a menor surpreza, se conti· 
nuarem quasi todos ligados ã Afle
manha, 

E a Imprensa Italiana, que atacou 
tão severamente, e com tanta razão, 
.is potencias democraticas, por se te
rem alfiado á Russia communista, re
cebeu com evidente jubilo o pacto de 
não agressão com os soviets. Além 

tido, qualquer progno~Jco. · 

E "el Caudillo"7 Chegou para ene 
a "hora H". O que todos os anti• 
communlstas sinoefos .devem e:;perar. 
delle é uma attitude desassombrada, 
Se o sr. Hitler não é anti,commcmíi;• 
t"a, os verdadeiros propositos çotp 
que élle mandou, trapas á: Hei;panhá 
estão patentes, Quiz, : elle acol'rentar 
por esta- forma a ·peninsula:, 11;16rica, 
sallfat1do-a de tlfl'l ·perr~o., ... 'J~e elie 
noJe declara não ser per:rg.•âÇ!, ~ 
prendendo " seu carro trium_p.:Pi"a1, pe-. 
los vinculos de uma g.:atida:o Jnq,ç;ri• 
dicional; o paiz que el1e l:!en~ici~ú, 
isto é> a Hespanha, , . 

Qual o dever de Fvanco:z . fazer 
digressões sentímentaes. S()bre,' essà 
gratidão? Ou proclamar que devemos 
mais a Deus do que a todos o-s ,nos•, 
110s bemfeitores huma110s,. e qµ~ .. a 
gratidã:o a estes ultirpos· jamaili'. l'.10~ · 
farão peccar contra Deus? ' 

O gesto de Franco deve,. ser- agora · 
claro, positivo, energico, altivo •. ·· E' 
possível que, á hora em que este ar, 
tigo sahir, tal gesto já se tenha ve 
rificado, · 
· Mas o que nâo for isto será uma 
decepção profunda. Simples boatos 
de que. a Hespanha estã descontente, 
não bastam. Franco deve dar á neu
tralidade hespanhola o sentido de 
1,1m protesto altivo contra a farça 
totalitar!a, E não o aspecto de uma 
attitude embaraçada e ambigua, que 
s6 servirá para alimentar aprehen• 
sões quanto ao futuro daquelle paiz, 
tão amado pela Igreja, e portanto pe• 
los cathollcos do mundo inteiro. 

.. * .. 
Antes de finalisar, mais uma ob

servação. Em 1988, Hitler, em Mu• 
nich, teve a' seus pés o mundo intei• 

• ro. Esta preeminencia se conservou 
inalterada atê agora. Mas agora es• 
te estado de coisas se transformou, 
Para fazer com a Russia sua deplo• 
ravel negÓciação, H itfer não esperou 
altivamente em Berohtesgar-den al
gum representante sovietice. Foi el• 
le, que deu o primeiro passo, mandan• 
do seu proprlo- ministro a Moscou, 
Foi elle, que se collocou em situação 
secundaria, E, hoje, por obra do sr. 
Hitler, Moscou p<Jlte olhar de cima, 
o mundo inteiro, pois que se curvou 
perante ella o homem perante o qual 
em 1938 ~ mundo inteiro se curva-
va ..•. 

Uma nota final ainda merece re· 
gistro. Não é impossível que certos 

1partidarios incondicionaes do total i· 
tarismo pseudo-anti-communistas for
jem o boato de que Stalin, depois de 
ter expulso, em massa os Judeus da 
Russia, vae derrubar o regime com
munista, estabelecendo uma situação 
analoga á da Allemanha. 

A bem dizer, elle não teria grande 
coisa a mudar, para tornar sua si
tuação analoga â Allemanha. Como 
ninguem ignora, a inviabilidade do 
regime communista total, cómo o 
sonharam seus doutrinadores, é tal, 
que na practlca os chefes sovleticos 
sentiram a necessidade de o mitigar 
até certo ponto. Com mais um pou
co, a Allemanha se sociali.:ando 
mais, e a Russia se emburguezando 
mais (muito pouco, o·u q_uasi nada, 
aliás), a fusão estará feita. 

Mas esta fusão será uma conver• 
são da Russia a uma forma anti• 
communista? Quem dará credito a 
uma manobra tão evidentemente fal• 
laciosa? 

Se a ella nos refer1mos agora, é 
simplesmente com o, intuito dé a de• 
nunciar logo que se esboce, ·Porque, 
possivelmente, ella não tardará. E 
isto para gaudio · dos cegos que não 
querem vel', ••. 
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o facto dei ter sido coh\lidado 
o Exmo. Revmo. Sr. D. Aq_uinO 
Corrêa, Arcebispo de cuyabá, pa• 
ra pronunciar uma: oracão duran• 
te as com1neínoraç6es, foi. uma 
feaiz idéia: uma eommemoração 
de Caxias na qual não se fizessi, 
ouvir a voz da. Ig1-eja, ·ao ladc, 
cl,!i. do Exerc1to, nad seria com•, 
plcta. 

t•: 
Falamos, ha pouco, à respeito 

do dever da prece. com as devi
das .propori)Õét:;, àqueuas conside-
1·.o.cões 11e ap:plicam tall1bem aos 
s.off.rinientos que crúciam actual• 
mente muitas regiões d~ :arasu, 
em Virtude da secca. S. 1i1. o Car• 
deal-Arcebispo do Rlô . de Jane'irê 
ordenou, em sua Archidiocese, 
preces liturgicas especiaes para 
qµe cesse o flagello. A ellas se 
devem associex todos os catholi· 
cos lligados aos habitantes das 
regiões flagelladas. pelos vínculos 
eia co-nacíonalidade e pelo dul .. 
cissimo laço da Fé, , 

, .. 
Continuamos a a'güârdar coí:ri 

ansiedade a decisão do Sr. Mi• 
nistro da Justiça, acerca do pe
dido que a s. EXcia. foi envlado 
pela Sociedade dei Medicina do 
Rio de Janeiro, no sentido de ser 
reprimida a proaganda espirita. 

De modo acintoso, os espiritas 
annunciaram a pr.oxima realiza
ção de um "Congresso Brasileiro 
de Jornalistas Espiritas", cu,jo 
fim consiste exactamente na· 
maior diffusão do espiritismo pe
la imprensa. E isto exactamente 
no momento em que uma dal! 
mais acatadas corporações scien
tificas do paiz denuncia ás auto
ridades competentes as con,;!!
quencias verdadeiramente catas
trophicas da propaganda espi• 
rita. 

Es::>·3remos que tal acinte p!·ccl
pite a aãopção de prompta,; e 
energicas medidas _ repressivas por 
parte das nutoridades, Jargam~nle 
munidas, para tanto, de attrl
buiçécs e poderes conferidos pe
las Ueis que nos regem desde 10 
de Novembro de 1937. 

-, 

O discurso de S. 
S .. o Papa Pio XII 

J 

(conclusão da 1.ª pagina) 

e tranquillidade, na ordem e no 
trabalho. 

Nós vos supplicamos_ pelo san
gue de Christo, cuja, força DOA 

sustenta. Sentimos e sabemos que 
temos comnosco todos os homem 
de bem, todos aqmilles que têm 
fome e sêde de .Justiça, todos 
aquelles que sonrem dos mà,1es 
da vida e das dôres que elle com
porta. Sabemos que temos com
nosco os corações das mães que 
pulsam com o nosso, os paes que 
deveriam abandonar as familias, 
os humildes que trabalham e de 
nada sabem, os innocentes sobre 
os quaes pesa uma terrlvel amea• 
ça, os jovens gene1·osos, animados 
elos mais nobres e puros ideaes. 
Sabemos -que temos tambem com
nosco o proprio E\Spirito desta ve
lha Kuropa, que conservz a fé 
e é dirigida pelo genio do chris
tianismo, e sabemos que temos 
comnosco a h_!llllanidade inteira, 
que espera o pão e a. liberdade, 
e riáo o ferro que mata, e destróe. 
Sa"bemos que comnosco está o 
úhristo que de amor fraterno' fe:r 
seu principio fundamental, intro-
duzindo-o em sua, religião, como 
a promessa da. salvação, para, 01 

fun~ necessaria. Vamos a 
um caso concreto. Conhecemos 
uma região do interior do Es
tado, em que as fazendas são 
,cxce.pções, -e as sitiocas, a re
gra. Os donos daquella poeira 
'de sttios, . serão a. . gente mais 
[1onesta, deste mundo; . mas, 
francamente, alli não ha, de 
modo algum, ambiente para o 
9esenvolvimento das sciencias, 
<las artes, do refinamento Cul• 
itural, que não é um luxo por
que é a intenectuallzação .. da 
vida, aquillo que faz com que 
as sociedades humanas tenham 
1llll-a differença espec!µca das 
colmeias e da·s manal:las. ' e A T H O L I C O S 1::.:~::;:;:: 

nos nao tem valor se desprovi• 

na h ·a l dos do auxilio do céo. Assim pecon ec1 a dimos que toda 11, llum:midade 
Exactamente o contrario é o Comprem 

que se verifica nas regiões fa· 
EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 
- JOALHARIA zend'eiras de antigamente, PO· 

voadas por familias qualifica, 
das e tradicionaes. campinas, 
por exemplo, ·que no seculo 

CASA CASTRO 
1 volte os olhos para. o céo e peça,, 
: com ardentes prec~, que . o s;. 

\ 
nhor faça. descer_ S1$a. misel'tcord.ia 

" cht·istã, sobre esse mmlâo trans• 
foriiiado, acalme as co!e?as e fa• 

pasado não -era, mais do que 
um burgo rural; tinha, ,porélll 
uma vida brilhante; basta di· 
zeí· que Sara Bernhardt lá re, 

R t.} .N.1
·'. 15: .DE 

· Unicos 
presentou, 
· ~iiendá ~. portá'lltj; o do-as e elevamlo-as. Foi o que 

»a,pel de manter uma élite, se verificou no seculo passa· 
6Ute que tem um.a acção cata· do, em ·São Paulo. Esta· acção 
&adora sobre as camadas in- educativa avulta, considerando 
Ceriar~iJ da p.opulas:ão, educan- que tomos um palz de iDuni• 

. :OFFICINAS PROPRIAS 
.... ;,... . . ,., ' ' ,. . . :;- /" ··-~ 
NOVEMBRO N.º · 26 (Esquina da Ruà Ancb1etaJ 

concessionarios dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A ft 

gração, que precisa assimillar o 
elemento alienígena; neste ca
so, mais do que nunca se · im
põe a permanencfa das tradi· 
s:ões culturaes uossas, 

Se tudo vier a transformar• 
se na atomização das al.tiocas, 
baixará, mais o nive1 soofal das 
populações ruraes; perderão 
o.ua.lqiiei· ju"flu~nciE!. ~~ ordem 

ponuca; e serão facil presa ao 
banqueírismo, ou, o · que ainda 
é peor, será() encáixadas na 
estandardização bur-0cratica do 
~~tatismo mo.demo, 

çã surgir, cheia. de esJ)leildor, :r 
alvorada de um faturo ma,is se• 
reno, 
N~ espectattva. e nessa. espe. 

rança enviamos 11, todO!I, do fim• 

do do coragão, ~ossa. lleJi,Çiio 11a.• 
~,, 
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1 •I l 4 ' ~r::.~: 

Do Rio de Janeiro ATIESTADO ELOQUENTE ~r 
Secr~t?"'iéi1J@o de Educacão da Accão CathoHca ! Jr' ivel ~O"etlf !l" ili:,.·

1
:·.· 

o illustre Dr. Alf. Avena, eminent.e Medko Operador, formn.. -
do pela Real Universidade de N!lpOles, _ conoettuadissimo clini-
co em D. Pedrito, Rio Grande do Sul, assim se manif{:1°3ta: !;:; 

A mesa que presidiu a assembléa geral dos Homens da Acção Cathollca recentemente effectuada no Rio de Janetro. 

Tr,m:,ram possç,, a J .0 dn Iria, 1'hilosop.liiu e J<;, De B<>l·Q 
correntu. v,-.-;ra,:.;c(' ;!_ .f1»1h "-:,l.· ! ]a,; ,\rtes, foi <lbc}Fdmlo O )la], Os recentes a-COflf:tijc/m@DfiOS pro-

'cionn! dét Ac,ão Catholic;1 llr'.t· pi{Ull\l! as1;umpto (:ª l!!'Oj('cta- ' . e . ' ma conrfliJrm""'l{!''tlftO sen-
,c;j!ciru, ()S meinhrns CO!ll])OJ1éH· da reforma do ensmo. fliJrtJJflf::-aOWEJ!í'am IA . c::i.,.. 
1os do 8ü('l'l'Üll"iado ..'-íacioEal Dcpoi-s de mimrcioi.o estudJ.J $8.-1:Jff.0111a8 ás previsões desta folha 
de J<Jduca,:ão nomeo..dos por S. d,l, (lffe5tão, J'.lcou d·ohbcrado 
Eminencia o Cardeal Arcc- fossem 11e.d:t<l'os :mges.tô'es a to
l>ispo. <J,os u~ d·mna:is :memhr,os do (Conclusão da ultima pag.) o <!llc a imprensa nazista ces-

Süt:rdnriado N.tcional de J~<lu
Reunião dos Consultores de ·o-a<;íi.O da A.C.B., para seu f,u. 

sou suas diatribcs contra os 
comm1mismo. V crbcranclo os Sovi-ets. 

Ensino Secundario turo B!lcam.inhamcnto ao go-
verno. 

Entrando immediatamente cm 

desmand1!ls da. Allemanha pa- Ainda em "7 dias em revis• 
gil,, aquelie P.ontifice denun- ta", commenta-se a sur-p,reza 

·-c.fou a incm1sti,tencia do anti· que essas noticias teem ca.u-
-:communi'$n)o illusorio dos na- sado em certos meios. E61i1a, . act.ividade, a Directoria do ~e

cretariado reuniu os Consulto
res de Ensil).o Secu.nctarío, '1:'s. 
Jonatas se·ttano, A1fred~ Bál
te.zar da Silveira, José Pira$'i• 
lie e Laura Jacohtna Lacombc, 
para acertar as primeiras Jll'O· 

videncias relativas á Sllt, ac
f:ão no ensino s•ecundario bra
sileiro. 

Congr,__.,so Eucl:larjstico do ··z;Íis-ta,s, não sem atacar tamben~ .surpreza, não a pode ter um 
Re~ifl, ~ i-l'l.fütr,ag1l-es nazistas ultima- observador menos superf-icial, 

m-ente feitas na Italia. dada a .a.ffinidade ideologica, 
Nõ-tieia-sc q-u.c a Italia. con- .entre nazi-smo e communismo, 

c!Ui)l um M·oo.rdo çommercial e porque Hitler está realizan• 
cQm a R.us-s.ta e segundo o d-o · uma verdadei-ra prolctari
" M'a-nahestBl" G-uardian", a AI- zação da vida social em sua 
lemauha dispõe-se a fornecer patria. 

resolveu c1'e<lei:iciar como seu 
1•epresenta.ttto jimto ao Go.n
gresso T~ue:lrnristico do Recife, 
a reunir-se proxima:men·te, o 
seu Asi,istentc Eôl}Jesiastico, 
Prof. I'c. Helder Camara. 

aos commu-n-lstas um credito • • 
de 200 a 300 mlllHfos de mar- 25-Vl-1939 Emquanto cres• 

A projectada reforma do 
Ensino 

Novos membros 
cos -cu, rnaterfotl bellieo, cm- ce, nos Estados democratlcos, 
quanto a Russia lhe fornece- a convicção d·e que é nece:ssa
ria, cm troca, rnateria J:)rima, ria uma allia11ça com a Rus-

Por delegação dp S. Ern, 0 * * sia, esta se mostra <:ada vez 
Em reuniao de tlias atraz, Card·eal Arccbis1io, -o Prof. Al- 12-111-1939 - Commentando mais exig.ente creando uma 

00111 a presença dos professo- ceu Amoroso Liina, presidente os ataques do nazismo á l atmosp-hera de desconfiança 
r e s Everardo Backheuscr, da Aeção Catholica Brasileira, Igreja: "com seu jogo entre Londres 
Amaral Foutoura, Decio Lyra acaba de nomear membros do "Cada vez mais se aclaram e Berlim, para o maximo pro
da Silva, membros da Directo· Corpo. de Consultores_ do Se- j as suspeitas contra o arcabou• veito proprio, que talvez esta
ria. Pe, Heldcr Camara. Qssis- cretanado d€ Educaçao, piara I ço politico da nova Allemanha ja muito mais perto de Berlim 
tente ecclesiastico, e Alcibia- representar São Paulo e 1'1-Iatto I e cada vez mais se identificam que de Londres" ("Nota In• 
eles De!amare, Moreira da I~on- Grosso, o Sr· José Carlos de I os dois mais perigosos regi- ternacional "). 
seca, Barbosa de Oliveira, Gas- Mello -e Souza, professor e es-1 mes do mundo cont-empora.neo: 
tão Bahiana e Joaquim da Cos- criptor residente no Rio de I communismo e nazismo." 
ta Ribeiro, respectivamente re- Janeiro, e para representar * * 

· presentantes ,las Faculdades j Bahia e ~ergipe o Sr. Prof. 16-IV-1939 - Segundo noti-
. da Direito, :.\Iedicina, Engenha- Barreto Filho. eia "La Journée Industrielle", 

o camarada Manonilsky, em 
•• u, ........... u ................................. 0 ................ -.-.. •••• ._. •• - ............................................. , 1 congresso bolchevista recente• 
i f I mente realizado. expoz a ne-
+ , Z A D A ! ! cessidade d-e intensificar a f C A F E C R U i a.gttação nos paizes democra-
t Í tfcos, enfraquecendo-os exacta-
T O café dos finos paladares + mente quando se aceentua a 

'
' , pressão dos paizes totalitarios. 
• Í O mesmo se déra no tempo da 
t VENDE-SE EM TODA A PARTE OU PELO TELEPH. 3•2564 ¼ annexação da Austria ao 
1 Í R-eich, quando os communistas 
f LA Z A R Ü A. D E M A T TO S f francezes promoveram um a 
I I gréve geral, que vinha enfra-
! + quecer a F1,ança, exactamente 
i '.A V. CELSO GARCIA, 483 ! no momento em que Schusch-
i f nigg tentava resistir. 
i .............. .....-a ........................................................................................................... ~ * * 

23-IV-1939 - Em resposta a 
uma consult'l. dv Parlamento 
sobre o ri;,uta.mento das rela-

A bl• u ra" á O de Glffl D8ilor ções diplomatkas com os So-

* * 20.Ylll-1939 - "-La Croix" 
offerece algumas COJlSidera• 
ções, commentadas pelo LE
GION ARIO, sobre a approxi
máção entre nazistas e bolche
vistas, constatando que em 
suas doutrinas ha mais pon
tos d-e contacto que de diver
gencia. Noticia tambem que 
Von Papen procura as plagas 
sovieticas. 

* ,. 
6-Vlll-1939 Trecho da 

"Nota Internacional": 
"As negociações anglo-fran

co-russas continuam em um 
impe.sse, e se as missões mi
litares franceza e ingleza, que 
vão a Moscou fracassarei;n -
o que é bem provavel - será 
certa a neutralidade, se não 
alliança com o Reich, por par
te dos soviets." 

; "Avesso por habito ·a dar·attestados laudnforios a qull.nto \ 
~ especifico infesta a therapeutica moderna, sinto o devel' de ( 
· ;il dar publico testelmunbo de que vindo, ha muito, receitando [j 
:~\:· 0 proparado "GALENOGAL", formµla. do meu eminente col- (::/ 
)_· lega Dr. Predertco W, Ram&no, teiino colhido os mais iD:)s~: ;:i 
J:'. parados resultados nos casos de SYl>~II.iIS terdarta, espcclal- J 

·.i.:_::j ~nte, e cm to<fos t,s manl.i'estnções mórbidas de oriW,m sy- j 
> 1 plm~~- Sllndo um pr~ado baseado ean pl"inotpios oc1.;n- -, 
Kj tl±fo-;;m e o que mam importa, pm.ulo de n:!eM!, <mcontrn a H 
f Sl~ i:nfücaçã,o p,;i.sf!ii'Va nas fmmas infecelc.sos mo.li; com·plDX(lS '·l 
:r· c gw."V!i!s. A~ora m€&110, tenho presente, e.ntre tant~ dxn- i] f tes :t1'l;'it'!l;<los, um caso de ECZEMA syp."l.fütioo, robe!& a todos i,_.

1

. 
}: os -~cii~ empregados e quE'i resol:veu-oo brilha-ntemcnte após •: 
I" s6merife 4 !ra.scos de "Glk:tENOGAL,. !:lJ 
:1:t Eis a. expressão legitima da verdade, que cxpontan~men- LJ 

te dG::1:1),ro pelo bem doo que SOff"'Elm, represonta.udo hoje O r~i--
, "GAL~T.OGAL", para mim, um mek:> cnei:gieo de cnmbate P: r r : :,·.:: á SVPHII,IIS entre oo melhores pi·eparados, quer nacio11acs i~ 

1 que, """""".,,.." ------ 1 
,· Na Grande Expcsição Int.ernacional do Centenario, no 1,1· 

l/ Rio de Janeiro, cm 1922, foi o UNI€O classificado pelo Jury [!'_i 

{ como Prepara~ jcrentifico - e premiado eom - Dipki-ma. 1:, 
::; de Honra - dist!ncções e.ssas que n€\nhum outro similar me_ f~ ) ¼ 
' •,, 
.! 

rece: "GALENOGAL" encontra-se cm todas as Pharmacias -j 
e Drogarias do Brasil e das Rep\lbllca.s Sul-Americanas. 

L. D. N. S. P. - n.0 963 N.0 3 Aps/c. 

Advogados da Acção 
Cathollca 

Ao Revmo. Sr. Pe. Antonio d.e Castro Mayer, Assis
tente Eéc«tSlastico dos Advogados da Acção Cathollca, 
s. Excla. Revma., o Sr. Dom José Gaspar de Af.fonseca 
e Silva, Arcebispo Elelto de São Paulo, enviou o seguinte 
teteg.ramma de agradecimento á. homenagem pr-e~ada a 
s. Excfa. Pievma. por aquefle sector da Acção Cathollca: 
"Agradecen.d.o attencioso tele.9ramma env;io carinhosas 
bençãos 3ai;Jvo!Jados ácção catholica seu ass&!tente respec
tivas farrilHas - Arcebispo Eletto S. Paulo," 

AO DRAGÃO DE INDIANOPOLIS 
Sob a gerencia de ERNESTO ClN-Q,UETTI 

V. S, deseja .ser bem servltlo? I>rocrl'l'e conhecer a nossa 
casa, onde V. S. encontro,rá artigos domesticos, a,rti-go~ para 
ipresentes, materiaes para construcções -e artigos para pin-

tores. O mais ba-ratelro do bairrio. 
Av. Cons. Rodrigues Alves, 376-B INDIANOPOLlS 

CONEGO DR. VAlOIS O.f CASIRO 
Será celebrada dia 30, Missa to, onde leccionou Historia, 

p-or alma do Conego Dr. Valois Em 1897 foi eleito para o 
de Castro, fallecido dia 30 de Copgresso Estadoe.L Em 1889 
Julho. toma assento na Camara Fede-

Contava o extlncto 83 annos, ral, sendo reeleito seis vezes 
sendo natural de São Luiz de consecutivas. Pertenceu. em 
Parahytinga. Matriculou-se no 1918 ao antigo Senado Estar 
Seminario Episcocal onde re- doai. 
cebeu as ordens. l<'eitos os pre- Como parlamentar, foi um 
páratorios ingressou na Facul- tribuno ardoroso e nobre. S6 
dade de Direito, onde se di- o tempo poderá julgar sua 
plomou -em 1883. Obra em beneficio d-os ideaes 

Desde 1881 politioo · militan- catholicos. Nos annaes do Par
te, por varias vezes illustrou lamento ficou registrado seu 
com sua presença, a ca.mara vehemente protesto contra a 
e o Senado Federal. expulsão dos padres portugue-

Em 1884 foi eleito membro zes, mas principaim~te o ar
do_ Conselho Superior de En-

1

-dor oom que defendeu a causa 
alho. Foi professor do curso de nossa representação diplo
e.nnexo da Faculdade de Direi- matica no Vaticano. 

' viets, o Conselho Federal Suis
so mostra que em.as relações·, 
uma vez reatadas, sempre ser

Constantemente a Igrejo. Ca- da Virgem Maria todo seu pas- vem á Russia bolchevista para 
-
0

.• tholica recebe em seu seio pas- sad?, t_o~os os seus escr!p~,?8 1 propaganda polit:i:oa de suas 
tores protestantes, que a cha- ant:·rehgwsos e sua rehgw.o j idéas. O sr. Htt.1er, apesar 
mado da voz de Deus, se re- antiga. disso, mantem reJa<::ões diplo-

HONTEM: 

unem ao corpo da sua Igreja, Tal era a sua commoção e maticas com os S'OYiets. 
para labutarem pela pro11r:a emoção, que em virtude das * * 
tialvação e de seus irmãos. lagrimas não poude proseguil' 14-V-1939 - De "7 dias em 

Em 18 de Julho passado os na leitura. das formulas, o que revista": 
Cathollcos congratularam - se: foi feito pelo parocho, Revmo. "A Allemanha é nacional
com G-eunaro Antonino. nativo Pe. Di Giacomo, que dirigia a socialista. A Russia está f!
de Palermo, conhecido pela cerimonia, encarregado pelo' cando nac!one.lista, sem deixar 
sua. cultura e illustração na Arcebispo. de ser communista. 
Igreja Evangelica Italiana, que Gennaro Antonino assistiu "Pezem-se bem as palavras: 

fervorosamente. toda a missa, entre um "nacionalismo socia
-retornou á religião de sua mãe, recebeu a sagrada. communhão,' lista" e um "nacionalismo 
à catholica. . . . para depois ser f.elícitado P?r I communista", que differença. 

A cerimoma foi das mais ef- todos os senhroes da Acçao ha ?" 
· fusivas e commoventes e teve Catholica e receber um cruci- No :mesmo dia, a "Nota ln-
lugar á missa das 9 do dia I fixo doad-o pi:i-lo Re-vmo. Pe. Di ternacional" , observa que as 
mencionado. Giacomo com votos de paz e noticias de um pacto germano-

Ajoel:he.do, abjurava aos pés fraternidade catholica. russo não foram desmentidas 

SOMENTE SOB A FORMA LIQUIDA 

HOJE --
TAMBEM SOB A FORMA DE DRAGEAS 

E 
SEMPRE: 

HEPACHOL u 
O Remedio que Cura as Molestias do Figado 
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A Ado:c:ção Perpeiiia 
conta com ~ovas mnst:ei~~ações 
t11 Os adoradores nocturnos te11ãio doravante meU/Jii@fl 

alojamen,,.,.", dfU:lara a.o 11../EGDONA.R!JO o i!J'~í:J.'C;Jü@,, 

Pra. P;fãscr11oau se,.,. ardo 

,Faehada da Matriz de Santa Ephige nia ( Catb,edral Provisoria ), onde está 
installada adualmente a- Ohra da Adoração Perpetua Paulista. 

A Exposição, que creou o mo
derno e vantajoso systema de 

vendas pelo Crediario, põe ao seu 
alcance, no variado e moderno sorti
mento de que dispõe, qualquer obje
cto que deseje adquirir para a sua 
familia, seu lar ou seu proprio uso, 
Lembre-ae de que o seu nome vale 
dinheiro! Faça o que já estão fa .. 
zendo mais de 50.000 crediaristas 
satisfeitos. Inscreva-se no Crediario 
da A Exposição e aproveite a op
portunidade oara comprar tudo o 
~ue precisa. 

n n 

LITURGIA 

PRAÇA DO PATRIARCHA, N.0 1 

-<::> F F E R T O R I O 
A reportagem do LEGIONA• em homenagem ao 19.0 cente- S. Excia. Revma. D. Duarte 1 

mo teve ?PPortUJÍidade de ou- nario dá Instituição da Sagra- Leopoldo e Silva a transfereu-1 
vir na ultnna qÚa.rta-felra o da Eucharistia. eia da sédc da Adoração para 
Revmo. Pe. Pasohoal Berardo, -- Foi seu instituidor o esta Paro.chia. (Continuacão do n.º anterior) mente'" reza a oração: ln spi-1 Ao pronunciar a palavra. 
digníssimo director da ol>Fa da saudosissimo Arcebispo, S. Dest'arte, cm 23 de Outubro • ritu humilltatis ... "E' com o abençoae elle faz o signal da 
A<lore,çã:o Pet'P€tua, levada a Excia. Revma. Dom Duart-e do anl).o pass(tdo, era feita Preparado O calice, volta O espirito humilhado e com o. cruz sobre o pão e o vinho -
effeitro na Parochia de Santa Leopoldo e Silva. Provisoria- nesta Parochia a primeira ado- celebrante para O rneio do al- coração contricto, Senhor,. que !I a materia do sacrifi.cio. 
Epb.igeniia. mente a Adoração passou a ração, tendo sido a custodia tar e O offer-ece a Deus, di.rnn- vos supplioomos que nos re~~-

1 
Com essas palavras, o sa• 

s. Revma. nos ooncedeu in- funccionar na Igreja da Boa transportada até pelas mãos de do: Offerimus, tibi, Dómine... bais e que este nosso sacnf1- 1 c-erdote pede ao Espírito Sau
teressa'íl:te entrevista, que pas- Morte, mas dado o seu rapido S. Excia. Revma. o Sr. Bispo "Nós vos offcrecemQS, Se1:hor, cio nos possa ser agradavel, ó' to uma bençam que mude: 
s.a:mos a tran.serever: progresso as dependencias da- Auxiliar, que a entregou a O Calice da Salvação suppli- Senhor nosso Deus." 1,0 

0 
pão e 

O 
vin,ho no Cor-

- "A obra da Adoração quelle vetusto templo, torna- S. Excia. Revma. D. Duarte cando-vos que mi:;2ricordi0sa- E!lsa oração traduz a profun- po e sangue de Christo, por 
Perpetua, inicia nosso entre- ram-se exíguas demais para Leopoldo e Silva á porta deste mente o façais subir, qual, s11a- da humild,ade d-e que o padre sua omnipotencia divina. 
vistado, surgiu em São Paulo comportarem as suas activida-1 templo, sendo por este collo- ve perfume, ante o thronü de deve es5ar possuído para_ ~~:e-

1 2
_
0 

que transforme 
O 

nosso 
em 19. de Novembro d'C 1933, des. Foi então determinado por ca:da .no'. S~crario, que, s-eguu- Vossa Divina lvfojestacle, .para r,ecer . ta~ augusto . sacriflc10. I coração, consumindo 

O 
que 

======::;: _ __,_,,~,;;;;, ~.;;;:::;;;:;;;:;:_::;:. ====:::::::;:::.;:..;:.:;.;:;..cc_....:::::======= do suas intenções, ahi deveria nossa salva1;ão e (e de todo o hlla e tirada, quas1 toda, do nelle houver em opposiçã-0 ao 
11ermanecer até a consurnma- munclo. As,,'4m seja.•· livro de Daniel. El' o cclebran- seu espírito.' Palavrai ãos Congregados 

M.eu Irmão, 

ção dos sechlos. Essa oração comer.a 110 111u- te que se offerece em iholocaus-j E b S 'f'c'o seja ot 
-- Dom D'uarte Leopoldo e i·al iiorque nella O padre fala to com os fi-ais, servindo-se das '11: ora ºT-~cdri d1 1. d d • 

S . f-erec1tlo á wn a e, es e o 
1lva :el'a um fervoroso. adepto ================:::::==::=~======== seeulo VI, ,é a.o Espirü;o ~ntd da Adoração Perpetua, pois 

para SB ter uma idéa do quan- V I D R O S E V I T R A E S que se invoca l)ara A .consa1 
Ha dois an110s que o ttosso bl'ilhante LEGIONARIO te leva to "CUe a queria, basta se diga gração do Corpo e S,angue .da 

1 ;,o,,--'r'r---------------------- Jesus Christo. Temos disso a quasi semanalmente este pão espiritual para nutrir tua ínte - que vinha quotidianamente fa- "' 1 ·1r 
ligencia nas verdades da fê e ao mesmo tempo te guia em tua zer sua adoração, relevando . a tano om • G ll • & C p testemunho de São Fulg-encio. 
formação reilglosa e sol:trenatural, para seres fiel e intrepldo notar que poucos dias antes de . Monsenhor Le Courtier dw 
defenso'!' da Santa Igreja. j sua morte · elle era ajoelhado :.i!~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;;~ que esta invocação é feita ao 

Jã notaste por certo que nada se lê de extraordinario nas diante d-e Jesus, desfiando O ii 
O 

Espírito Santo porque a Elle á 
VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 1 1ente se attr1'bue "' "Palavras aos Congregados". Frequentemente se relembram seu ins'9!laravel r-0sario. ~ que gera n , « 

~s en'$in"mentos preciosos e i.negualaveis do Catecismo, faz-~e --. A Adoração Perpetua ~ "l·TRAES AR T
I 

s T
I 

e 
O

s P A li A santificação. A expressão Vin• 
men$âo áo "Manual dos Congregados", chama-se tua attençao vem dia a dia ganhando tcrre- < • de é empregada pela Igreja 
para a doutri,na luminosa da Imitação e _para_ o ensino div_ino, no, a ponto de, hodiernamente, 0-. R,tr; s IDE N C IAS E IGREJAS sempre que o invoca. Como sa, 

Ih G I t b h t O --------,----...,..-=:-= bemos o cumprimento do m_ys• dos santos ~vang~ os, era men e reves sao as ex or açoes, ( contar com cerca de 1. 000 ado- ---. . · S 
afim de mais facilmente te recordares durante a se~ana. I radares mensaes. E' de se 110_ ~ Q U A DR OS E E SP E L H O t-erio da Incarnação e a effu• 

Dize-me a.gora confldentemente: Houve nessa leitura ai- tar ainda O ·espírito de renun- são dos dons sobrenaturaes, 
gum proveito para tua alma? Foste sempre assiduo em as I eia -e de. sacrifício de que são RUA DA LIBERDADE, 590-TELEPHONE ! 7-0644 sobre a Igreja são attribuidos 
receber? Está!ij seguindo _o plano traçado nessas linhas rapi• imbuídos os nossos adorado- --------------------------- á te-,ceira pefiioa da Santissi• 
das? Augmentou em ti a estima dos dons que Deus Nosso res. em nome de todos os ríeis. lYala:vr.as tle Azarias, ao ser :u1a T1•1'ndade. E' J'usto partan• senhor depositou em tu.a alma? Vae crescendo de dia a dia ,_ h 

Nem siquer o frio ou a clrn- Na IgreJ·a primitiva, como os lançado n;i, ,ornai a com seus .. teu amor a Jesus Chrlsto, á sua Igreja, ao seu Vigario na to invocar..ge <l.qui o Esp1r1to 
terr"', a teu Pastor Diocesano? va, ou mesmo a molestia im- fie.is commungavam debaixo compan:heiTos. t·f· 

"'Lembra-t0 , meu Irmão, que mais aproveita o fruto d0 re- pedem-nos de vir fazer ª sua I das duas especies, era preciso Veni Sanctificator... Santo e conjural-o ª san 1 icar 
"' " costume·ra ad • ,, t'dad os dons offerecidos, e purifi• flexão do que muita leitura superficial, embora seja variadis- 1 oraçao. consagrar granuc quan 1 e 

-- As condições actuaes de vinho. O calic0 devia sêr Depois de se ter ·b.umilhad9, car os nossos corações, tor• 
t;imo 

O 
assumpto, de nossas accomodações são: muito pesado. A;,sim '8lldo, o sacer clote, confiante, levanta :iiando-os dignos de se unirem 

Pe. MARIANO muito satisfactorias. Foi cons- 0 diacono ajudava o celebran- as mã~s e os _?lhos p3:r~ 0 céu 

.,e.,9t .. , ... ,1ue119 ...... ,,9"'.,.. ..................... ,., ........... "8,1IN• ... ,1 ............................................ , 

l AÇOUGUE lVfARQUEZ DE·ITú f 
1 ClAMES VERDES DE '.l:C:AS AS QUALIDADES l 
i. ASSEIO - PRO'MPTIDAO - MODICIDADE DE PREÇOS !_ 

E EXACTIDAO NOS PESOS 

carne de Carneiro e Vitella, - Entrega _a domi.cilio 
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truido iha. bem pouco tempo a te a erguei-o ao fazer o of•.c- numa mv-ocaçao ao D1vmo Es- á Divina Victima. 
nossa séde, que consta de 4 recimento. pirito Santo, pedindo "Veni Dev-emos, pois, com o mai~ 
-espaçosos commodos, além do A formula Offerimus é tira- Sanctificator" · •• "Vinde, 6 intenso fervor rezar esta ora• 
alpendre, etc. Os adoradores 

I 
da do Missal Mozarabico. · Santificador omnipotente, Deu~ ção, que nos é proposta pela 

nocturnos serão doravante me- Ao terminar ess-, oração o Eterno, e abençoae este sacn- . 
' ' r· · . c1 . 1 .· d LgreJa, procurando nos compe· lhor alojados. Para isso já ad- padre fa,z o signal da cruz com, 1c10 prepare. o para g ona e j : 

quirimos 24 camas novas, de O calice para significar que é' Vosso Santo Nome," netrarmos bem de seu sentido. 
ferro, que são as mais hygie-1 pela oblação de Jesus Christo, 
nicas, sendo superpostas umas feita sobre a cruz, que nós nos 
ás outras, portanto muito mo- tornamos dignos de nos offe- t ......... """ .... .,,, ........ ,,. .. ,..._ ... .,......, • .., ... , .. ~ .. .,. ... .,. ...... .,. ... , ..... ,. ......... ..,..,v_._. ........... _ • .,..,..,.,,. ............ ..,... ........ .,. ... ..., .......... ,., • .., • ..,.,-".i 
d-ernas. Com essas innovações recermos a Deus. Por esse mo
tivemos muitas despesas for- tivo 6 que, depositando a pa
çadas, é natural. Por isso p-e- .

1 

tena sobre o altar, o celebran
dünos aos bons. corações que te faz com ella o signal da 
nos ajudem a salda.:' esses gas-

1 
cruz. 

tos. Aquelles q~e nao comp_are· \ ln spiritu humilitatis .•• 
cem á Adoraçao por motivosl 
impe1'iosos !iodem nos auxiliar .. Teu. do of. fer~cid_o· o calice, º. 

9,eÉ3ta :m~n.em,i.. !3acerdote s.o. mc1m~ ,profunda-

"NOSSO p Ão,. 
'. 

A c,ua preferida pelas _melhom familias de Sio ftlllé ·· · 

PÃO -DOCES - BISCOITOS~ .MASS~ . 
-[]__:__ 

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 • 4-.37.3'1 
Praça Marechal Deodoro N. º 426 - Fone 5-4229 



São Paulo, 27 de Agosto de 1939 LEGIONARIO -·· 
SANTO AGOSTINHO _EVA N G E LH O:i. 

26 DE AGOSTO 
.28 d'~ Agoslô ..:. Sto. Agostinho 

I 
por isso -eram tão indisc:1ti- luz em sua alma, -e um amigo 

Tão grande é a gloria que veis, como elle sempre os Jul- ainda completou o versiculo 
Os to 'leprosos 

ess-e BisPo mereceu, tanto pe- gara. dizendo: "Ao que alnda é fra-
la s'lla mtemgen:cia como pela Agostinho pediu em fim pe, co ,)i.a fé, ajudai-." E ambos ,;e · D u ª s c'onsldera
,swi, -nrtruie, qú~ ma,}s de 150 ra ser inscripto Ha lista dol3' puz.eram a tFabalhar pe'la san- ções nos occorrem á. 
~a~s religiosas pre- ca~echumerros. Manda·l;l:,do .Jog/;> tifi<W:ção de um só. leitura deste evan• 
tendel'Sm a honra de tel-o co- avisar a sua mM, Ni.ta l~:Íl1t- J.,og:o A,gostinb.o ·rloz-se a v:- g{l!ho: uma respeita 
ms fundàqor. diatamente pa~Üu a,0 en~0nti'e1 ver u:i:1;,ii. vida quasl monasUeá, 
· Nasceu numa nl'lnuscula ci- do filho, para auxi,lia:l,i;i no p~- reun-11'1tfo os seus cami>an;hei
dde ·da ·NumiiJia,. 'llaga.ste, e riod:o de lutas que efüt aab'fa. ros. l\[onica, emquanto v.i1/êu, 
~u,s paes êr~m M·onica, a gran• de:vtam ser os primeiros. tem- tudo. fÔ:zla por ell-0a. Eleito 
Ã~:santa da l'~ja, e Patricic;>, pos da conversão, · Blspô ci:e Hippona, foi ooriga-

Decimo Terceiro Domingo «féí.>ois de 
Pentecostes · 

São Lucas, XVII, 11-1~ ·. · 

olhos a luz fulgu, 
rante dos milagres 
· do Messias, os le
pr.oso:3 abraçavam 
su~ doutrina á .pri
mei-Ira. noticia de 
suas om;as, ,"Jesus, 
Mestre" - foi sua 
1>rimeim pa 1 a v r a 
u.ma pr.ofissão de 
fé. E esta fé os 
salvou. Afastados do 
convivio social, a 
miseria extrema d-a 
que se viram cerca• 
dos, destruiu nelles 

,aos homens, outra 
a Deus. A primeira 
é a efflciencla sa
lutar . da desgraça um. pequan0 empl"og-ado de· um ,4. sua conversã9 incondrcio- d-o a deli.ar ss~a viria, mas por 

ti d 
. ., ,, para... nossa salva,. 

posto poH ~o a r-eg1.,.o. ntü, entretant-0, w,i perfeita- a tér eJ.le iil'.kie.do, é cori.side-
Desde mu!·t1;> pe.queno, Agos- mente miraculosa. Est1milo 01- rado como o iµ:lclattor das or- ção, especialmente 

Unho ouviu as ma,is !relias ma- ti,i sentado á $Qmb,r;i. de uui:lt dens monastioo.s. daquellas que mais 
~mas d.o cath0Hcfsmo, ditas figueira, ouviu que lhe diziam: A sua· santidade foi emi- intimamente nos ,af. 
;por sna mãe, e os princip:ios "Toma e lê." l'l'IeGha.nicamente nente, e eminente foram tam-

Naq.uelle tempo, indo Jesus para ·Jer1.1sare·m 
atravess11,va o paiz de Samaria e Galil~a. Âo en
trar numa a•deia, sahiram-lhe ao encontro dez: 
homens lepr011os q~<l pararam á dista·ncia, .e pu
zeram-se a grí-t~r: ~1.~:es.us, Mestr.e, ten~ C:O.WPl'Ji• 
xão de nó&," - As&im que os vj'.µ, dísseslhe$ J,e. 
sus: Ide, most~ae~y'ós· aos sacerdotes. E aéonte• 
ceu que, emqu~nto eU~-s iam, fiearam cufutdos •. 
Um delles, ven~o-se cur.ado, vo.~ou para tra-:i-, sto." 
rificando a Deus ~m alta voz, e lançou-se aos pi!s 
de Jesus, oom o rosto por terra, d;lndo-lt.e waças. 
Ora .este homem era um samaritano. antão per. 
gu11tou•l.he Jesus: Não foram aurados os d'ez? 
Onde estão, pois, o.s otitros nove? Não se achou 
quem voltasse o desse gloria a Deus, sinão este 
extrangeiro. E lhe ~isse: .. LeY,il.~~-te e .:vae que 
a tua fé te salvou, 

, f!igem, quaes as 
Jl3thoHeos ,e.xpostos· seguramen- tomou das Epistolas de S. Pau- })ein as obras pp.r ene dci\:a-

das, obras que hoje pertencem molestias i n cura-
ao patrimonlo intellectual da veis. A outra fala 
humanidade. da sensibilidade do llllRIUDIIHIHlffllGHIIIIHIHICIIIIIUIHIICllllllmmrn11111111111c1111111111n1m1111111111n1111111111111lt1111lltllllr; 

i'-i: 
@f 

i Pa,ochla de Sto. 
i: Agostinho 
ij 

Alfpiataria "Esperança" 
coração divino. 

Estes dl)Z lepro• 
sos venceram, graças á sua molestia, um pre
conceito dQminante entre os Isre,el-ltas que, 

· todas as illusões, ti
rou-Iihes todos os 
apegos, des·atou-lhe3 

TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras 
elegantemente ex-eeutadosi. sob medida em ,: A parochia de Sto. Agosti-

~ nho celebrará dia 28 a festa contrariamente -ao preeeito do amor recipro-
gl de seu padroeiro pr,incipal. Va- co, os divhlia em dois novos inimíg-0s. E', 
g J rias commemorações entre «s de facto, saB!do que os Judeus odiavam aos 

as cadeias que os poderiam deter ligados á 
teITa. No se~ isolamen~. a al~ ficou-lhes 
mais l~vre, m~nos anúviac1a, pára receber os 
raios.µâ Ver:$l~e, e·ll18'ÍS ductil para secundar 
os inl~itl,sos d;i': graça. · E' frequente ter a dôr, 
a desgfaça, -0qmo fru010 uma approximação 
d-e D~µs .. Cumnr,e-nos, pois'.:a,~eital-as resigna, 

10 PRES'f.AÇõES sem alteração de preço 

* g I quaes, um triduo solemnissl- · · · "·11 Samaritanos ao ponto de evitarem com e -es o . 56 j ' mo, serão -i'ealisadas em honra simples contacto de uma :p.alestre. Assim, R. da Consolação, 1 .. Phone 4-7034 ~: do grande Doutor da Igreja. 
iÍl ; No dia 28 haverá Communhão quando, junto ao poço de Jacob, Jesus diri· 

i --------- S. PAULO--------- i Geral dos p~rochianos ás 7,30 giu a pala'Vra á mulher de Samaria, esta ad• 
dos -~-Jgradecia~s. ...: > · .. · 

' . _';:;·> ...... 

B111111iana111111111111a1H1RmlllDmmnldlCn11111lffllOIIHIIIIIIIICllllllllllllDIIIIIIITI1110HUIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIICl11m;': 1:oras. Na Missa Canw.<la ª rea- mirou-se com espanto de que um Judeu l~e 
llsar-se ás 1 O horas. das q'ual " • 

Da pe,~te <1~ ):l'eus, ensitl,a-~os este evangelho 
como lhe fala'a.o coração a'gratidão de sua 
creatura! beus Nosso Senhor aprecia os sen• 
tlmeritos nobres. Dominador do Universo, im
.meplo na sua Vida Bemav~nturada, creanclo 
para, desinteressadamente, dar, e só para dar. 
Elle extranha ·o movjmento interesseiro do ho
mem qu-e só de si cuida, e aos outros subordi
na ao seu egoismo. ·Elle extranha, porque não 
conhece este sentimento. proprio <la miseria de 
quem segura ~varamente o que p_ossue a titulo 
precario. ~- tiéus não precisa alimentar estes 
temores. Qu~µto a nós, si é verdade que. nada 
temos .de no~~. e o ' que hoje · possuimos não 
sabemos'até;que.ndo o.conse~aremos, sem em 
bargo, agradi;;iiobremaneir~. ao doador de to
das as graça:s'; vivermos descuidados de nós 
mesmos, confiantes no seu auxilio, e com as 
mãos para. EÍle erguid~s numa perenne acção 
de graça,s pelos beneficios recebidos. Arverte
nos, por isso, São Bernardo: "A Ingratidão .é 
inimiga da alma, mingúa e definha os mere
cimentos, dispensa as virtudes, perde os b-e
neficios. E' como um vento calido que sec·ca 
a devoção, o orvalho da Misericordia, e as fon
tes da graça. Pelo que sei, nada fére tanto ao 

~==~======================= , será officiante O Revmo. Pe. falasse, pois nao se fal,am Judeus e Sama-
Commissario Superior dos rltanos". - No emtanto, a lepra uniu indls-

.\8. Mas Agostinho mais tendia lo, e _leu. "Camin:1emos _como Agostinianos, fará o Panegiri-1 tintamente, a estes dez Israelitas, Judeus e 
})ara as cousas menos eleva- de dia, JJ.onestamepte, nao 11m co do Santo o Revmo. Pe. Alei- samaritanos num convivia que se destinava 
d/18, como para as glorias do glotonarias e horracheiras, não xo Mafro. t• d .d , S d id t 
mundo, do que para o desprc· em deshonestidad-es e disso!t> i As 20 horas, encerrando as para O res O ª vi ª· - em uv a, es a 
hendimento de si mesmo e P<l.· ções; mas revestidos do .:oo·: commemorações, serão recitia- observancia do grande mandamento - amar 
1,a a )lumildad.e. O s-eu pecca- nhor Jesus Christo e não fa. dos o terço e a ladainha, de- ao proximo como a nós mesmos - fructo da 
do infeial parece ter mesmo çaes uso da carne em seus ap- pois do que será dada a Ben- infelicidade que os feriu no corpo, approximou 
sido o de orgufüo. petites." Tendü lido isto, fez-se ção do Santissimo. , . aos leprosos de Deus. fêl-os objecto da com-

-Para se instrui!', e pod-er bri- .. ~--'D.J., .. - .... , ... - Alt' . d Ih d' ·to 
lhar aos ojllos dos homens,, P••••!!!E:=!!!!!" _______________ ml!!!III paixao do 1ss1mo; eu- es um 1re1 a 

,'poz-se a ler todos os livro~ que 11-G:r:a~ do ceu mais intensas. Trouxe-lhes, em• 
!lhe cabiam nas mã.oit., pois pre 'im, o ·dom preciosissimo -da fé. 
•cisava se cultivar. É essas lei 
·:1:uras talvez tenham a.i,,rhnora 
do o seu espi.rito, ma-s foram 
ellas certamente que o corróm 
'.l)er.am, como elle mesmo reco
Jihece mais tarde, tendo assirr 
;&ii«eg:aido aigum briib.o int~l
leotu:al, a custa d,e muito lodo 
.nora!. 

O seu pae, non:tem pos1nvo 
.reconhecendo no filho, um ge 
·n1o, fez todos os E>~forr:o'S pa
:ra que elle e'S·tnde.~se. :M.andou
o primeiro pa,tà Madaura, e de 

---

Sc!•ô 91rdVd·d~,S 
pd,rd s.empré 
num I illll 

, P4~~-B4~. 

CN6TftlO\IIOOftlt9 0&"'•«• 
ISNARD 6 C1A. 

RVA ~ ~ MAIO, 8t 

* * • 

Longe das -cidades, afastados dos homens -
que delles fugiam como de reprobos - mal 
puderam ter noticia do novo propheta, e das 
obras miraculosas, com que comprovava sua 
missão divina. Não obstante, tiveram a alma 
pura e mais doei! para abraçar a verdade, do 
que os escribas e doutores da Lei, cuja sc!en• 
eia, e eommereio com o Salvador de nada lhes 
valeram porque, affeitos ás commodidades e 

~~tia:a ~;;i:~;:~ º!!eª~~=~: llgdiÇ-0· es c~:tLnlin~l' na Radio [d ªau1·1st~ ::_:~:.:s:;:~:1:;r::º:~c:::!::~sf::~:.~:!~õ:s s~:~ 
·rhetorica. Quanto ao moais, el!e · f.l ffl . U IIUilt,ua U1 U. 1 U pl1C1dade de coraçao para segua· a doutqna coração divino do que a ingratidão especial, 
era moderno, já. n:i.q.uene tem- No pi·oxi'mo .bb.d d' 2 d t t' d . . d de abnegação e sacrificio de Jesus Chrlsto. - mente nos filhos da graça, ou nos da conver-
'.PO, fázendo que Santo Agosti- sa a o, 1a es -e es 1111a o Jesmta po emos 1 . . .. 
nho mais tarde diss'essé: de Setembro o Revmo. Pe. Ju-, prenunciar um grande exito ,aos Ao </..asso que estes engendravam possib1hda- são. Onde ella. domina não ha lugar para a 
"pouco se me dava saber qe sé Lourenço da Costa Aguiar 1· referidos programmas. des de explicações para esconder aos proprios graça." 
eu era casto, contanto que IS. J., inaugurat·á um progra.m-
fosse eloquente." I)la multo grato ,aos catholi- e /1. l!I e ',' . 
tin~:n~d~ ~~~: :ª ~;~:~r!~~: ºº~e!;ª s;: páªt\9,30 110ras,: · 1,t1ca - inêmatographica da A. J. 
<:iar em todas as ro·das. Desdi:) aq.ueue illustre jesuita inicia-1 
os 16 annos, .Agostinho se en- rã o p1·og1.~nvna Radio Homi
tregou totalmente a todos Oi! li'a, no qnal fará sempre con Orien:taçâo moral dos espectacl!l .os 
generos de prazeres·, m.esm!'l 
os 1nais torpes. Em Carthago 
mesmo teve um filho, nascido 
dt) peccado, e que sempre o 
acompanhou. 

vvu.u.,_ (Filme italiano, com 

Dr. 02~~L p~~-

1 

ETTORE FIERAMOSCA 

R. ~- P. m~. diq., ;15 - 6, Gino Cervi e Elisa 
Sl$fl,i - 1~ a 17 noras Cegani) 

A dôr de sua mãe era grau- ,· 'l'eiephôxie 2-781!! < 
de, porque ella era santa. E ·._..,, ••• ...,.A •••••. ...,.,A...,.A": ..- ~ 

€Sta dôr ainda augmentou si.dE}fações ao ~vangelho dos 
quando ella soube que Agosti· domfogos proxinios futuros. 
nho tinha 6-e filiado á seita dos Na quarta,feira, d,ia 6, 0 
manicheus. Monica teria cho- mesmo Ft1..8.gU1ar intituirá na
rado menos se tivesse recebi- quella estação e á mesma hora, 
do a noticia d·e sua morte. No um prograhuna de .consultas 
emtanto, não des.esperou d-é 
sua salvação, e c:ni:tfnuou a l',l:!lig:iosas que será cham«<l<;i 

Pergunte o que quizer sobre 
rezar por elle, pedindo ainda Religião. 
1)3,ra que outras pessoas o fi. 
ikssem. 9 annos dep0is da Com esta denominação de:ve 
aposthazia do filho, Mo1Úca te- ser subsctiptada qualquer cor
ve vm a~so d~ que seu filho respondencia neste sentido. 
se converteria. Devido aos dot(')s de cultura 

lVIas como todo o theatro era 

Este filme é uma represen
tação do passado, um.a histo
ria dos tempos do feudalismo 
e sua celehr-0 cavallaria. Ao 
seu lado está o romance de um 
heroico cavalleiro em dmnons
trações de bravura. Ha, 110 el-e
correr do mesmo, apresenta
ções de acenas e situações in
conveni-entes que, com o pro
prio assumpto, tornam esta 
J,J ie 11 i: .c·u 1 a desaconselhavel· 
áq.ueUes que não possuam cri
terio foi'imado. 

<¾ta.ç!<i: - Restricto. 

por ell-e consideracfo,. mésqUi- """"""'"""'"""'"""""""""""'""".,..."""'"""'"""""""""""""""""""""' ======~ _ 
nho para o seu ge~fo, tn!3nos,. ~ti®ftiõfWM!ib61iMm\i~~~tzôilrlôti~ 
Roma, para lá partlu, pensan· .f I 
do fartar-se de g1díi~s. .-i • t L • + 

l\ias mal ;,al)ia elle que lá,·+ e.rcea.,..1a ~~. ·U 1Z 1 
as glorias verdadeii'á.s, e qu,~· · I I Ü ili 
elle não desejava, o estavam f ! 
esperando. 1 -- DE - f 
f Depois de ter em Roma le- Í EXA Ir? 1 
clonado rhetorica com grande 1 A. AL l'IDRn SIMÕES ! 
·soocesso, foi convidado para f i 
um lugar de grande destaque, f COMPLETO SORTIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS t 
em Milão. , DE l.ª QUALIDADE, RECEBIDOS :OIF,ECTAMENTE DOS ; 

cu!':::o ltu!~~~'(l~ as~i:tfnt~~;~: i MELHORll:S PRODUCTORES COM os MELHORES PREÇOS l 
gencia, poz-se em contacto com i Entreg-as rapídas a domicilio. Pedidos ._;_· 
Ambrosio, Bispo catholico dü· t pelo fone : 5 . 0320 
quella cidade, e orador profun- J ! 
do e, elega,ntissimo. Sempi-e t Rua Barão de Jundiahy n.º 162 t 
~1 tn o fi:'1 estbetico, poz-se el•, ! LAPA -- SA-0 PAULO ,.'.:,_ 
e a ouvir os seus sermões, e i 

afinal · começou a ver como oa 1 • 
po~Jula,dQ~ ~e. s:ua. ;,eita nem M~..i\MVJffl\OA\!JA\l}.JIM.JiID}A\í1.Jl\,.\P,A\V~AVJHMIW4íl\) 

A VIDÂ'-0.f: ALEXANDRE 
GRAHM BELL 

(da Fox, com Don 
Amec:he,. Loretta 
Young e H. Fonda) 

Filme· biographico, rele.ta os 
esforços do inventor do tele
phonc para conseguir cons
truil-o e impô-lo. Constituo um 
bello. -exemplo de perseverança 
e trabal)lo. O romance é apre
sentado cl>"rrectamente. Os fa
ctos l1istoricos, excepcional
mente, não são muito ·deturpa
dos. Póde ser visto por todos. 

Cotação: - Acceitavel. 

NANON 

(da Ufa, 
. . ~a_çk-) 

com El'na 

Filme opereta que apresen
ta a conhecida soprano Erna 
Sack. Bailados e canções do
minam sempre. Algumas pas
sagens · · -comportam reparos, 
apesar do fundo humoristico. 
Por esse facto, e te.mbem pelo 
ambiente geral, acceitamos es
te filme apenas para o público 
.acostumado- aos espectaculos. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

ros" jornalísticos. O enredo 
não apresenta graves inconve
nientes, dado o genero a que 
pertence. Póde ser visto por 
todos. 

Cotação: - Acceitaver. 

MANIA DE HOLLYWOOD 

OUTROS FILMES EM 
EXHIBIÇÃO 

MEU FILHO E' UM CRIMf. 
NOSO - Acceitavel para adul• 
tos , pela Legião da. Decencia ", 

ELLA DEU O CONTRA -
Acceitavel para adultos pelo 

(da Metro, com Patsy "El Pueblo". 
Kelli, Stan Laurel e 
Oliver Hardy) • 

Mais um enredo em torno da- Ouça toda a quarta-feira, ãs 12 
difficil ascensão de uma artis- horas e 10 minutos, na Radio 
te. até Hollywood. Se bem que Excelsior (1.100 kilocyclos), 
o desenvolvimento do thema 
não mereça restricções, ha O programma da A· J · C · que 
comtudo varias sequencias divulga a cotação dos filmea 
bem inconvenientes, principal- da semana. 
mente uma exhibição coreo- Qualquer informação sobre 
graphica e algumas scenas aotação de filmes póde ser 
amorosas. Por estas razões não 
conv-em aos adolescentes e pedida á A.J.C. pelo phon& 
nem ás pessôas não acostuma- 2-2528, das 14 ás 18 horas. 
das aos espectacu,os cinéma
tographicos. 

Cotacão: - Acceitavel para 
adultos. 

Fll,,.MES QUE SERÃO APRE· 
-Cl'ADOS NA PROXIMA 

SEMANA 

LUA DE MEL EM PARIS. , .·· .. Q_ HOMEM DAS CALAM1 
DApES Acceitavel paro: 

(da Paramount, c:ôm ·adu'ftos pelo "El Pueblo". 
Bing Crosby, Francisca 
Gaal e s; Ross) 

VENDO O CHINA 
~o·ml!ldia ligeira, apresentan

do Bing Crosby com suas can
ções. Ha passagens maliciosas; 

(da Warner Bros., c:om falhas attenuadas pelo tom de 

O ALIBI NUPCIAL - Accel
tavel para adultos pela. "Le
gião ·da Decencia". 

O EUNUCHO DE STAM 
BOUL - Acceitavel par·a adu' 
tos pela "A União", do Rio. -len.da Farrel) 1 humorismo que domina o fi!. 

· me. Mesmo assim não p6de s-er 
Filme.,do genero policial, en- visto por menorés. 

tremeado com us aventuras de Cotação: - Acceitavel para 
urna rel)orter que procura ".fu-l adul.tos. 

BORBOLETA DE SALÃO -·, 
Acceitavel para adultos pel,, 
"Central Catb.oliqut", 



;· .. 

'.· 

Reunião dos delega-I 
·dos dos credores. do 
· Brasil 

Installou-se no gabinete do mi
nis~ro ela Fazenda a commissão 
especial para estudar o pagamen
to do. divida externa. 

Estiveram presentes os srs. 
'.TJhn Phillimorc, delegado do 
conscU,o de Portadores Inglezes 
cic Títulos, Prof. Dana Í\1unro do 
conselho de Portadorçs America
nos, Rcné Berger, delegado de 
porlndo:·c:s fn:ncezes, e os mem
bros d~. corhmissão, Annibal Sa· 
bavns Limas, Souza Reis, Octavio 
E1;lhões e Souza Lemos • 

Em clisc,w·so que pronunciou por 
r,sa occasi'iío o min!Stro da Fa
tcncia affirmou que as nossas con
di<;ô2s céonomiéas não permit
k\n o i·estab€lccimento do pa
iamcnto da divida ~xterna nos 
moldes anteriores, dadas as con-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 

TOMESÔ J 
ELIXJR 

NOG~EIRA 
·-- ·--·-----· ____ :__c._c_ ________ _ 

d!rõcs da crise mundial, e o bai
xo· pl'fG0 ctos principaes productos 
brasileiros_ de exportação. 

ramas. Nessa parte já foram reti
ficados 70 kms. da estrada, de 
Bauru' a Araçatuba. 

A nova estação de Baurú de
verá ser inaugu'rnda em brev~. 
com a presença do presidente. ela 
Republica ou do 1n1nistrô da Via
ção. Sua construcção orçou em 
3. 500 contos de réis. 

Conselho Technico 
de Economia e Fi
nanças do Estado 
Installou-se dia 21, no Palacio 

campos Elyseos, o conselho Te
chnico de Economia e FinançaE 
do Estado. São seus membros o 
secretario da Fazenda, srs. ',ictor 
Freire, Sampaio Vidal, José Ru
bião Jr. e Ayres Monteiro. 

A sessão inaugura'! foi presidi
da pelo sr. interventor federal. 
com a ptE;sença do. ministro da 
Fazenda. ' 
..._ Aberta a sessão, o ministro pro
nunciou um discurso. tendC1 ain
da falado .·outros oradores. 

lnstituto da 
Borracha 

Foi entregue ao ministro de 
Trabalho o projecto do Institutc 

PolitiCOS em viagern Nacional da Botracha. 
Segundo o projccto, será um 

orgão federal autonomo, com sé-
· Ca:i lrariamente ao que fôra n~-- de na capital e delegacias no~ 

t ic:r :!() o presidente da ~epubh- Estados productores, destinando
rn náo vciu a esta ?apital, por I se a aperfeiçoar a cultura, indus
tcr de assistir dia 25 as festas do trial!zação e padroniz!!.çã.o da bor
Dia elo Soldado. racha, financiando sua produc-

Noticia-se tambem que a via- ção e industrializaç~o, baratean
r:·m que deveria realizar a Goyaz do O transporte.. · 
foi itdiacla . o projecto I)1'evê ·uma taxa de 
cs, o ministro da Fazenda, que $100 por kilo de borracha produ
chc;;ara a esta capital na quin- zida. Par:i, .. :o funccionamento de 

·-ta-feira atrazada, aqui realizou Instituto._séi-á autorizado um em
n umcrosas visitas e cónfercnclas, prestimo· de 15. 000 co1;1tos, por 20 
te11do seguido dia 2 a San· arinos, _em· uma institutlção Je 
tos; regressando para o Rio de credito • , 
Janeiro, onde affirmou. aos_ :re-
porte1·es ter sido a viagem coroa- ;fleriâó 
da de exito • · o interven

tor fluminense ~ De regrésso do Pm;aná, pas-1 
sou por esta capital, no dia 2L 
c:>m destino á Capita•! Fedem!, Seguiu para os Estados Unidos. 
o ministro da Agricultura, que por via aerea, a sra. Darcy Var
fôra assistir o inicio da colheita gas, esposa do presidente da Re
do trigo. publica, que vae v'isitar o com .. 
49 Viaj9.ndo acompanhado por mandante Amaral Peixoto, e sua 
altas autoridades, esteve domin- senhora, filha do pres1denté, v;
go_ em Mocóca, onde assistiu a ctimas de um desastre quandc 
vai-ias solemnidades, o sr. Inter- em excursão pelo Cahadá, num 
vei1tor Federal no Estado. choque de automoveis. 
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• Por via aerca chegou dia 19 Noticia-se que a .,, ..,nt. "maral 
ao Rio de Janeiro o coronel Cor· Peixoto nada soffrcu, tendo e 
deiJ.·o de Faria, interventor fe- commandante ficado Iigeiramen-
dernl no Rio Grande do Sul. te fcrldo. 

Estradá de.Ferro 
'Noroeste do !Jrasil 

Em entrevista concedida a um 
jornal carioca, o dircctor da Es
trada de ;F,erro Noroeste do Br:l-
1!1 affirmou que dois pro blt'n'!'.l.~ 
estão em vias de solução: o pro
longamento até Corumbá e a 
construcção do ramal Campc 
Grande e Ponta Porá, cstandc 
concluídos os estudos referentes 
é. primeira parte. 

Quanto á ponte sobre o Para;,á, 
com 1 . 700 metros de extensão 
declarou dever. sua construc-;cic 
estar terminada em fins de 1941. 

Além disso, parn supportai• e 
trafego internacional da expni·
tação e importaçãú paraguaya € 

boüvmna, é mistér reformar ::i. li
nha tronco, com numerosos de
feitos, curvas apertadas e fort~f 

FRACOS e 
4llEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
dc-Joao·da Silva 

' Silveira . 
GRANDE T0NICO 

A sra. Darcy Vargas chegou 
sexta-feira a Miami. seguindo pa
ra· Nova York. 

Livro Britannico 
Inaugurar-se-á dia 29 no R,c 

de Janeiro, a Exposição do Livre 
Britannico, primeira a se rea'lizar 
no Brasil • 

A exposição reunfrá 4. 000 vo
lumes contendo exclusivamente 
obras de autores e editores bri
tannicos, inclusive preciosas col
le.cções. Nella figurarão desde o 
livÍ·o illustrado inf.antil até o li
vro teclmico e ~cientifico, incl·!in
do a maior parte dos moder:10!: 
autores inglezes. 

Serão tambem expostos algun'. 
exemplares de raridades b!blio
graphicas . 

Falta de agua 
no Rio 

· Foram detennil1adas obnfs 'ur
gentes afim de serem melhor 
abastecidos os bairros cariocaf 
mais castigados pela falta M 
agua, no prazo de 15 dias. 

A secca chegou a tal ponto que 
estão sendo abertos póços parr. 
abastecer de agua a popl'1ação 
tendo o Serviço de Saude Publi
ca do Minlsterio da Educa,;ão e 
SQUQ,O ~ubll,ca forneciào iru;truc:-

T,P.r:.To~ARTO 

BRASIL 
. : .. 

ções áconse1hando a povUlàs,~o a. trui90s na F.abriea ,Br!Wileira d~ 
t:ervei: a, água d\) beber, qú'àh(ilo A.vi~, ,;ob a, f)~Íi1!.1(çiJ:o ~o Ser~· 
frão provenha dírectamE-nte da', . víço Tecbm~'ó de Aevo'.ii'a1,1~~c~ Mi.
caria'Iii'll,çáo geral. litar, de&tlnlfilÇl;<M!ti á. Éscola de-. 

Aeroni~t'fca. M!lifu'r. 
A "Semana da 

Patria'' 7 N gJ-1c.i~~. 
do Bras.jl 

São Pauló, 27 de Agosto de I93f 
'· \, 

Amizade argentin_o_. 
brasileira 

Partirá no dia 30 do corr~ll~7. 
pelos coura-çádos "·Moreno" tj 
"Rlvatjavía", · a delegação .rnllita.~ 
cheffaàá pelo · inspeétor gér~l de'# 
exercito, genQral Gu\lermp Mo:tlli 

pa·ra a guerra, e as provocações que ~-et•r"mufrâ a visita felw, ?Jelil! 
e '1ncicte11tcs na ftonteira com a $.fasão~ militar brll,,sHeira, ehef~9,-
Polopla se succedein cbnstantc- . da pelo gei:iera1 Meira de Vas-, 
niek'ite. ~oMeflo.s. 

A e,cpecta,tJva da guerra é trc- os rnfüt,jtr~ argenUnçis dev,e.-i, 
wnda, potloµ.do ella estourar a, l'.(ÍÔ çh:~gâi.' á, cà~}~l . J$r~~>leir~· 
quaÍquer momento, -'hcnU:i. 5 de setmib'ro pi·oxlino. · 

As relaçiies níppo-' .. P,_'ôrJeif;ie Humbe.'f'.td.. 
a,nericanas da lt-a:'fia 

A agem:m "pPme~" i1;1,fótma,. 
qu~ as acitoridades japonezas eli· 
t~~:m rilédidas cn~i:w,~ ~~- .~-l:'or intermedio da A. B. T. ? 

comrhlssão da ''Semana da Pa
tria" distribuiu o s!)guin te : 

"Appello do governo á nação 
- Comincmorando o 117.0 an
niversarlo da Independencm Na
cional, a Capital Federár. as ca-

p~ta ás dísposiç~~ ~osas 

1 NAUFRAGIO - Naufragqu ·do gó'l"erno . ncfrte-~merífatnQ'> 
· • · em Ilhéos, no Estado da, :êé:-· nbo1indo o tratado cominérdal 

hia, um h!ate que transpbitava entre as duas na~s. • 
numerosos passageiros, tendo ha- Tanto esse rompimen,o, corno 

Noticiam de ZUricl:l que' P9~ 
rcm am bea.ws de que o fii~ 
cir.q1:~~ ~auerll,ruéh, _p:rofe~~~ 
da B,niVersid\lde d~ Mumch. ~t_ia 
enilift~ado ent avião pata <l. Ita.• 
Íla, ~hai-ira.çi,o cem urgencin ~!-'.~ 
Fc~.r á êábecelra do pi'itj.tf)ie 
herdeiro da Ital!a, que ei;tana. vido 59 mortes. o projecto de embargo da cx
grnvcmente enfermo. 

pitaes dos 1,1:stados e todas as ci
dades do :Brasil, sob os auspicioE 
do governo federal, todos unido, 
pelo exclusivo 1xinciplo de 15olida
riedade e fraternidade, sem dis
tinêção de classes, por inlélativa_ 
offic!al e por livre expansão de 
sentimento popular, darão a 
maior .solemnidade á magna data 
- 7 'cte 'setembro - fazendo-n 
preceder e seguir de cerimonia~ 
que 1he exalcem a patriotica si· 
gnificação." 

2 INTERCAl\:IBIO - Embar-
• caram para o Urµguay o:s 

membros da Missão de lnterc!l,m
pio Cultural que deverão realfzar 
em Montevidéo cursos de confe
rencias sobre questões juridlcaf 
e historiá da musica brasileira. 

3 PROFESSORES - Os pro
.. • fessores Guido Dolci, de li· 
teratura italiana, Gabrieae Ma• 
mana, de analyse superior e ma-

DO E OPA fll IA 

pottação de arma~entos para o 
Ji:tI1âo causaram profunda ma..1 
gua. 

As medidas visa®.s cntrariío 
em vigor _gradualmerite, segundd 
a attitude futura. yankec, caben
do ao governo de Wastii_n~ton a 
responsabilidade do rompim~to 
das boas relações existentes. 

O jornal "Aõahi" frisa que. a 
adcpção do projecto do senador 
Schwellenbanch, prohibindo à" 
exportação de armamentos, d~ria 
ao Japão o direito de reclamar· 
o reconhecimento · da bell!geran:.: 
eia na questão .. da China, do que 
resultarià grandes . prejuízos aos 
interesses norte-1Hri~ricanos nas 
zonas de operações. 

O mesmo · 9rgã.o . accresccnta 
que a politica hipponica será 
"uma resposta adequada á atti~ 
tudc norte-americana". 

A Politica ingleza 
na ·palestina 

A· luta na China 
Proseguem as hostilidades eri;", 

tre as tropas da Mongólia e dd 
Mandchukuo, que servem respec• 
tivamentc á Russia, e ao Jâ'[lã.o. 

Ao mesmo tempo as provoea:• 
ções contra os interesses britan• 
nicos se accentuam em numeroso,, 
poutos, ter.do sido destrutdas a~ 
conimunic11,Ções do pa_iz co:m 
Hong-!!:-!::0il:ft, sobre a qual têm 
vo:,,do vadós a.viões nipponicos. 

De Chunking informam, &!O~ 
os successos da guei'ra, (!Ué fiij.. 
gundo um commUnicado · militat'4 
9;6.72 sold!ÍQos japonezes mor1'.ê• 
ram em diversas frentés de bafat;. 
lha, na China,, durante as dua.lf 
primeiras seniãnas de Agosto cor• 
rente. As tropas chínezas fll!é-1 
ram cento · e · c1ncoenta prisionei
ros e tomaram 201 · cav,till!)S: 
appr.ehenderam 462 f~zis, 28 me~ 
tr1Ílltrn.dor0J?, 5 canhões de cam."' 

. panha, alê'mi de t.c:J!e.1t,1 desttti.(d<I 
o govei;no bntannico fez lon- 9s tanques e. autos metralhado•• 
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ga decia;1ação á i,lnJ)rensa sobre ras. · · · · ·· · · · .,, 
ªliª J:>?lítica na, P.9:1est41a, em qu_e 1 . _ 
dh que· o prosegmm.ento da poll-
tica · antetiot I\Ç • l1X,!~to . Bra.nc~'' 
de 1939 trarlâ; c.omo consequen- 2 Notfc·1as 

Noticias Militares 

O presidente da Republica as
signou um decreto dcclarandc 
que o direito assegurado aos em
pregados, de receber dois terçoz 
dos vencimentos, quando sortea
dos, só será assegurado qÜando 
entrar em vigor o regulamento 
da nova lei miiltar, e na forma 
della disposta. 

• B.egrepsou de Assumpção a 
esquadrilhà. que foi áquella ca
pital representar e Brasil nas so
lemnidades da posse do general 
Estigarribla na presidencla de 
Paraguay • 

• Seguiu para :Matto Gross:J, 
afim de inspeccionar as tropas ,: 
servioçs da 9.ª Região Militai·, e 
general Josó Maria Franco Fer
reiJ.·a, inspector elo 3.º Grupo dt 
Regiões • 

cia a iricerte~··e.à.·:'tetl~~o enfre 
thematlca, Benedicto Zunini. de as duas. coninúmÍ.dádes do pa.!z. 
mecanica racional e Camillo Por- A ·continuação. -da Jmmigre.ção 
le.zza,de cllin1icá, chegaram ao R,io '.judaica., a(é os: l;lm1tes, dll,. capaci
de J~neiro,. contractàdos peÍo Mi: ctade de · absorpção economica 
nisterio da Educação para lecio- produziria a continua inini:izade 
narem na Faculdade Nac:onal entre arabes e Judeus, e as auta.s 
de Philosophia. verificadas. 

sendo do interesse de ambas 4 REASSUMPÇÃO - O· mi- as partei; que suas relações se 
• nistro da Justiça reassumiu baseassem na tolerancia e boa 

o exercício de seu cargo, de que vontade, é ,que o governo fosse 
se achava afastado em goso de livremente accelto, e não basea
férias. do na força, foi neoessario aquel

la modificação. 5 AJAX - Chegou ao Rio de 

do Mun~1.,;, 

1. EGYPTO - Foi constltui~q. 
o novo governo egypcio, $.Pi:· 

provado pelo rei Farnk, sob a p~.:i· 
sidencia do sr. Aly Maher Ps., 
chá, que accumula as pastas do,' 
Negocios FJxtrangeiros e do Inte .. 
rior. Faz parte do gabinete M'.-C• 
hamed Aly Alluba Pachá., orga
nizador do Congresso Pan-a.rabe 
de outubro ultimo. 

• Janeiro na semana passada 
o cruzador inglez "Ajax", cuja 
officialidade foi objecto de varia~ 
homenagens por parte da colonia 
inglcza e autoridades militares. 

6 REABERTURA - Foi re-

A respeito da venda de terras 
se não as interditasse em certaf ! 
1:egiões e reguianÍentasse em ou- 2 PETROLE_O - As autorlda.,• 
tras, a populaçijo arabe veria • des allemãs proseguem acti• 
seus direitos coinpromettidos, o vamente nas pesquizas petrolife• 
que constituiria uma violação do ras na Slovaquia, perto de Brno, 
mandato o des0nteresse pela sal- annunciando '.JUe os poços já dcs• 
vaguarda da posição da 1:opula- cobertos poderão fornecer grande 

• aberto soicmnementc, apôi: 
radicaes reformas, o Museu Na
cional de Bf'!l&s Artes do Rio dE 
,Janeiro, tend0 comparecido ú ce· 
rimonia o pru;!dcntc da R~PU· 

ção arabe. quantidade de naphta. 

e Um avião Waco, do Exercito, blica. 
soffreu um desastre cm Ilheos, """ 1 
hindo os seus passageiros illesos. 7 • rRUEI'ER - Informam de 
• Realizaram-se na Capital Fe- Itamaraty que o novo em
deral -e nos Estados, numerosa~ ba!xador allemão junto ao gover
man!festações commemor::.tivas de no brasileiro, Kurt Pruefer, re
" Dia do soldado". solveu apressar sua partida para 

o Brasil, devendo chegar ao Rio 
• Foram entregues ao Exercite de Jane-iro no dia 5 p. f., a borde 
mais 5 aviões nacionaes, cons· do "Augustus'· 

E· X T E R I O R[_ 
A situação européa 

A crise latente· na Europa pre
cipitou-se durante esta semana, 
com a conclusão de um pacto 
de não-aggressáo entre a' Russiâ 
e o Reich. 

As primeiras noticias sobre o 
accordo lançaram os meios inter
nacionaes em verdadeiro assom
bro. 

Quinta-feira Von Ribbentrop 
partiu para Moscou 'para assig
nar o pacto, sendo festivamente 
recebido haquella capital, onde a ~----~-..<l...--.-

Açoug-ue Bella Cintra 
de 

Crea Gilberto 
' Rua Augusta, 713 

Phone: 4-3630 

foice e o martello se encontra· 
vam entrelaçados com as bandei
ras da crnz swastica, cnfeitandc 
o acrodromo. 

Immediata1m .. ,f,e após a noti
cia Chamberlain, que dlsplicen
temente viaJava pela Escossia 
emquanto a Inglaterra soffria · 
tão terrível golpe, voltou a Lon
dres, onde convocou o Parlamen
to, fazendo approvar o estado de 
alarme e poderes dictatoriaes só 
admisslveis em tempo de guerra. 

Tanto na Inglaterra como na 
França começou a mobilização de 
todas as forças, . reaffirmando 
ambos suas garantias á Polonia. 

Varsovia, tambem de mostrou 
assombrada com as noticias, po
rém confirmou sua intenção de 
lutar pela sua independencia caso 
Dantzig seja reannexada ao 
Reich. 

As noticias de Berlim tambem 
indicam uma. rapida preparação 

''tQ 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
. UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODOS. 

• 
Peçam demonstrações sem compromisso.:~ 

AMERICO NICOLATT'l 
Praça Ramos de Azeve~o n.0 18 - 1.º anda.r 

te}ep_hone,; ~ · 1 ~ ~-ª · · 



São Pauló, 27 dêA'go·sto êftfl939 r; ·E G l'O N A R I O 

Progride cm Se:rgipe1Federação Mariana Feminina· 
.o Cirue:~~o Ot:Derario.· Catho!sco O Credo do Soffrlmento Creio quo desde toda a Eté'i·-1 com amor e rcsigrtni)ãó tert:Ç 

nidacle, Deus pesou e contou IJ.S maior merecimentq que qual\' 
dores que haviamas de soffrer quer outra obra. ·. 

O Circulo Operarío Catholico de Sergipe 
reforma os Estatutos 

Creio que dôr é um dos maio· 
res beneficios que Deus con
cede á. alma. 

Creio que a dõr desapega, 
desilude, purifü:ia, melhora, 
conduz enfim, a alma á. mais 
alta ·perfeição. 

preparando-as em proporções Creio que a dór desvenda, á1 
das graças e recomp.ensas. alma o caminho mais seguro.! 

Creio que a dôr têm segre• e mais desimp·ed-ido da a!mà 
dos e inefaveis consolações :pa- para Deus. · · · ·' 

·ob'iicleceiido -ás directrizes da I vã? t~r Inl.c!o as suas obra~. O 
Confederação Nacional d O s pnme1ro dla de traba;lho foi ~o 
· . . . dia 11 de At;os~o. Pe~ manhii, 
Operarias Cathõhcos, o Circulo io1 celebrad'.à uma Missa em 
Çatholico Opera.rio de Sel'gipe llonr.a de São José: A construc· 
~stá elaborando a reforma dos ção estú orçada em quasi 200 

f_ínaHdades do "Edlflclo 
Pio Xl'~ · 

Já estão amplamente divul
gadas as suas finalidades, mas, 
talvez ::iinda seja util, resumi~ 

Creio qúe Deus está proxi-
1110 daqueUes que soffrem por 
Elle. 

ra a alma ihumildemente sttb· ore1o ~ a dõr sérá g],oi1ifi/ 
missa e lhe ins-pir~ um amor- .cada na Jllternidade. · 
mais puro e mais sincero pata C·e·o . dA ~ , .... 1· 
com Deus. 1 1 que a or 1-' u~ s~fp1a 

Creio que a dôr suru;i't>rtG:da de ~or ~ de pred:esti~ai;i,~ 

O nr. ARNALDO BA:8.THO. 
LOMEU a'\lisa a sua, disti;n:ctt\ 
olfentela ~ a~os qJte já. se 
acha no seu _antigo endereço, 
lâ. rua Martim Franoisco, U7, 
onda espera co~tinuar ·a mere
per a confianga. que até a_gora 
:Jhe dispensaralJl. {*''*) 

contos de réis. 

E' Presi'de.nt~ de Honra das 
obras de constrlfccão do "Edi· 
ficio Pio XI" o sr: Prefeito da 

· , Capital 

damente, repetil·as. 
Séde definitiva do. "Circulo 

Operaria da Aracajú" será, ao 
mesmo tempo, o seu p,atl'imo
nio. Nelle funccionarão esco-

' Ormo qu0 a dOt é a. satisfa:.-,..,.. _______________________ ..,, ção mais ~'ffica-z ao· pecca1io e 

Vinho para consagrar Incenso, et~. 

VELAS DE CERA PlJRA 
MARCA' SARAFANA 

-o uniao aom qu-e a. é'Jtua ~-i,, 
fazer n. Deus. \ 

las gratuitas varíl, operarias º F __ ai.:·ricantes:· Loureiro, Costa '& ·e.a_·. 
1 l seus filhos, ambulatorio que U _ __ -•.-,:·. _ . ....,._ .. Foi acclamada pe os c rcu-

listas u1na Cotnmissão de Hon- f\lll Jrnmenagem ªº mustro Loja da China - Rua São Bento, 51!). Filhíi de ·Miti~;'° m:n:s llol'M 

.Creio Q'Q~ µ, dôr, ~m união' 
Côn) Nossó Senh9.r é o :me1ó'. 
ma1s ef(~ca,z ~~r,~ ~g,1\yer_ter ~~A 
.alm,as. ,..,_ - ;;, 

___ ... 

ra em ·pró! do "Edifício· Pio morto e ª sua fa,i,nilia Teceb.e· de sof""1·,...,,, __ nto 1· "'"b''""·te cleste· 
r. d A b I t nai:xa Postal, 676 - s. Paulo , .u .....,.. vl.1.1 e,,,_. XI" futura séde do movimento r,L 

O 
nome e m u ª ono CredQ. NeUe encc:ill.t'.\'4rás 6H· .. 

~eus Estatutos. No dia & de social beneficente do e. O. " Dr. Manuel Cruz"; age11-cia de vfo :Para qualquer <iq:r~ 
!Agosto, reunir-se-á em Assem- E' Presidente a; aonrn ,...., .. : .. .' informações e collocações, bi· . . . 

d f . . Commissão o exmo. sr. Gado- bliothecas, etc. .~"'·•·i·-o ... ;:-................... : •. :,.-: •. : ............ ,,::.;. ....... .:;~-;;..,,!., .. ,,,_,,, .... , ........... · ..................... 1,-lbloo Geral para. a sua -e 1m· .• . . . 
fredo Diniz, M. D. Prefeito da Um g1•ande cinema funcclo-· . . 

ti'ta approvação. Capital e Vice-Presidentes os nar:í tambem 110 'Edificio, O Ci-, s d... ,n.Q Í os MELHOnFJ~ PcQ:EÇOS • .. f 
Tambem mudará a sua d-e- exmos. srs. Cel. Gonçalo Ro· ne E;xcelsior, @.e cêitn os sous · yn lC~I~ t E Á l\Í~tHOR (lU:A'.LIDADE 1: 

nominação para "Circulo Ope- ·1omberg do Prado e dr. Car-,1.000 lagares, bons apparelhos Ca4hol1cos . . 
i d C ambos Conforto está appa1·ell1ado .li 1; G · · · -..1.! .... ,. ·i·- • · 'Wr•· h- F. · ·· · r1.triQ de Aracajtí". los Rodr gues a ruz, 

6 
' · F f eneros <M~ro.en -~Cl~S, -y·Jn:. os, -~l'~Ol;l, :F1·.~cta:s ••.•. ,. 

na rança., .. B1scoutos , 

As grandes van4l:gens da f EMPORIO MO_NTENJilGRO J 
-existencia dos syndicatos cc

1
·a
0
:. ,'., RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) ....; Phone 7-0035 .j 

tholicos na !<'rança, foram 
:monstraclas pelo Pe, Arenclt, f ME· R CE' A." RI A' '• 1 ,\ V EN', I D-A:. . 
num dos numeros de "Cité t ~ .l-:i. • 1 
N · 11 T AV, BRIG. LUIZ ANTONJ:O, 2:.:098 - (Em frente á IgTcja ~ 

ouv~ e". ·'· . !-Esses syndicatos catholícos, Immaculada. Conceição}' - PHONE .7-5453 • 
primeiramente :São orientados t f 

!' distribuidores dli l 
pelos princJpios Catholicos. De· :_'.. MANTEIGA "BA- NDEJRA-.,. N' TE., H· l ois, elles se esforçam para _ 1 
que os trabalhadores ~:mp1·e- + . \ 
hendam os seus verdadeiros ~ (A nata das manteigas) f' 
desti-nos, qutir sejrun naturaes t ........... _ ... .., •. ;..-................. ,,.;., •.• ~ ...... ;,.r..~-... ~:.. ................. : ... ~ ...... -·--....... \ 
quer sobrenatHraes. Emfim, es
sas agremiações f.azem com 
que 9.\1 s.~s mi;imhros ou aliás 

, os fràlol~lhtí.dores, conheçam a 
coilce't>çã'o · catholica do traba· 
lho na faniilia e na vida. 

Alêm disso. Pe. Arendt, ar
gmnenta sobre os meios pelos 
qua-es os synd~çatos conseguem 
seus fins, clê1endendo os sa
Iarios; promo.'l".endci · e defen· 
<lendo os estudo·s e os int~res· 

1 

ses esl)irituaes dos trabâÍhado· 
res; finalmente, levand0 os 

---------------------------------------- operarias a caminharem juntos 
"Semana do Edificio Pio XI" 1 grandes ina~st.rJaes, clire~to· pai,a ser um dos maiores e me
'.e das Commemorações do IV res, respectivamente, da 1111- lhores cinemas de Aracaju' .. 
· . . pnrtante Usina J?edras, de Ma- O Cine Excelslor tem dupla 

aos ensinamentos de Christo e 
da Igreja. 

A11n1versar10 do C. O. A. roim e d.a Fabrica sergipe- finalioode: s~guir as cllrectri· 
Industrial, de Aracaju', ·a maill zes do i:!ecretàriiido elo Cinema, 
antiga fabrica de tecidos de 

1 
~a c:i,mpanha p21.f. moracli_zaç~o 

SergiJ?,e. 1 uo cmema e a11x1 iar o 1rcu o 

A volta 'de H ailé 
Selassié ao throno 

da A byssinia 

Está elab.orado um vasto 
t>rog;amma pal'll. a '"Semana do 
Edifício Pio XI" e das Comme
morações d'o IV Anniversarlo 
do Circ1.1lo Operaria de -Araca-. 
jú. A abertura. dos trabalhos 
dessa "Semé.na" ,effec.tuou•se 
domingo, 6, e o seu e1icerra
mento foi no dia 13 do cor
rente. 

Uma Commissão cte J:Ionra 
de doze senhoras, inclu$ive a 
exma. sra. D. !vete C,arvalho, 
senhora do Interventor Fede-

A Commissão, ainda, se com· [ Opei·ario 1;1as suas multiplas 
põe de 17 protectores. beneficencias. 

. ,·· ·:---·~......- '',. ' .. ; ,J,'#J,. 

Indicador 
'.ACCESSORIOS 
p l autom@veis 

O correspondente do "Daily 
~ · il:!!h ~ ffl f;l Sketch" em Bath telegrapha que ~orn1:r1rn"[~vlr~mau alguns emissarics cio sr. Musso-

lini se q.vistaram com o ex-'·Ne· 
gus". HaHé Se1assié. afim de pe-

EICYCLETAS dir-lhe r;u~ ;egr,csse á Ethbpia ! 
!'ODOS 9:;; P·REÇOS para re&ta&.looer a ordem. (Jllt ' 

TODAS AS MARCAS a.s t1-.ip11s i~Úanas continuame1:· 
JSNARP & CIA, te hcsti'llmidas por trinus insulJ

ral, está patrocinando as so· O 
lemnidades da "Samana". 

missas, não c:mooguem manter. i 
MELHOR SO~Ti'M&iTO .URINS o s1·. Mu.ssolini offercccria ac • ; . 

I.'-»>s' . . NT,IOAr1-R~-.º ...... &º~_el~ .. ~- ' '" ' ' "Negt:s" ou ~o. filho delle. C. CASIMIRAS, BRINS E LINHOS 
~o dia dó anniversario do C. 

9. A. terão inicio as obras do 

"Edificio Pio XI" 

>Y 1:, ~ SORTDm!JNTO V AnlADISS'.tMO t~r?no da Ethiopia, com a co~- 1 
____ ......, __ .....,__ ';t'm,p~ttaçlo Dtrecta IF!l<00 de ser mantida lli) pai? nos mais m6demos nadrões \1 s en11ontrara· . na 

'.AVIAMENTOS CASA ALB.l!JR'.:l'O ;,íífua 1;equena força italiana de . • r . • • v 

1 ~9.~:.·s. ~~TÇ> Naº lQ '~icn\~f~~-ão; ~:1::n;~~v:rf~.t~-e~~~= Alb 
'.Após um anno em que foi l 

Jançaua a pedTa fundamental 
do "Edifício Pio XI", no en-, 
cerramento do 1.° Congresso 
pperario de Sergipe, agora, 

Pr alfaiates · .a ''tf~-s·.··nnr:1·:n.AS· seis naiurae,, da Abyssinia, "4;~ 
, .... -·--------,--,-- ..,, .ti. " .I..'-' . Segundo o "Daily Sketch ", e ~ 

S t' O C ~ C O'M P L E TO antigo imperador estuda actual-
c Aurora - Prlntex - PirltulJi. 

:owraltem a ·Niwlo~es e ~;x:trange~ mente as offertas do "Duc:€" e 
CASA A,LJ:mirl'O CASA ALlliRTO j cogita _seriamente ae regressar ac 

tARao s. Bi<!:NTO N.0 11.1 LA.Ró(:) s. BEN1'O N.º u, seu paiz. 

LARGO S. BENTO N.0 10 
Phone ~-2336 

SÃO PAULO 

_~ ___ n_v,,,_o_G,....-A_n_o_s_, ~ 
J)r. V~nle Melillo 1 

,-.. eia ~ 'll{.0 s - 2.• anda.! 

~ 

1 ca· li •·1 r Profission __ li 
,• ,. 

it. PAt1L~ MORETZSOHN 
DE CASTRO 

~~ ela quitanda, 139 - 2.0 andar 
l'hOne 2•6'l69 - S. PAUI,O 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

áw& Qulntlilo Bocayuva N.0 M r.- sata m - Tet. 2-1211. 

Dr. Milton ele Souza 
Meirelles 

lua Qulnttno Boea:vnva N.0 6t 
1J1 - a.ta 319 - Tel. 2•0038, 

DR. CARLOS '1\toRAES DE l 
. ANDRADE 
Rua. ~e.ija~in Con_!;(tant, 23 -
4.0 anaa:i - saio. 38 -:Phone 2-1986 

~-', &"~trLo 
ENG.ENI-l'EIROS 

AMÁ.DOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro' Architecto 

Arohltectura religiosa, coilegios, 
residencias conectivas. · 

Rua. Libero Ba.daró N.0 641 
SAO PAULO 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião.Dentista 

RADIOLOGISTA· 
Pela Escola,, de Pharmacio. e 

Odontolo!l'ia de S. Paulo 
Clinica dentaria em geral 

Raios X • Diathermia • Infra-
Vermelho - Coagulação • Trans. 
lllt~minação - Vlta1idade .pulpar, 
etc. • Traba,Jhos por çartão, ho-

ra ou orçamentos 
RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

D EN TIS TAS DR, OARLINO DE, f'-\STRO 
Paio curso de doutoraci, da Fa

JOAQÚIM SlliRR.A culctacl.e de Phatm. e Odont. de 

MEDI 
1 

MOLESTIAS DAS CR~ÇAS 

e o s · -»R. RENAl'O i. MOJMEs 
------------- Molestiás das crianças 

CLINICA GE~AL 
{ 

CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 

Cons.: R. l,lbero Ba:dal'.6, 488 
Das 2 as 4 bota:s 

Res.: Rua. Ta.mand;i.ré Jl.0 977 
Pho.ne · 7-3128 - ~· :PAULO 

GYNEÔOLOGIA Resldencla: Largo s. Paulo, 8 
'1'elephone: 2·2622 · . 

Com.: R .. ~umtlno Bo~yuva, 31: Dr. Barbosa de B~l",J'~s 
:oaa 3 i• 5 horas. C.lrurgia, niotestia.$ de se~. 

' Co;s.: Rua sen. Fei,6, aõ5 - n.0 

MOLES"'IAS DO APPAR"LHO Prédio Itaq,uer~ - Ptíoue ;?-2'14;1 
.a. "' Real.d.: Rua Alfredo EU.is N.0 3111 

DIGESTIVO PllOlle '1,.li~s 
s. Paulo - Clwr.gião Dentista '."I...... · p Dutra cJa Silva Clrurg;lão-Dentis~ dluJ1>wa,do em 1914 - Êx-den- DR. MARCOS VINICIO 

í.va11Ulltt • . Especiallsi'À em Dentatln~u t!sta. do t,yceu Coração de Jesus. 
;.. Benjamin OOJl,!lt.ant N.

0 
2S R. Manoel :butra, 105 - Phone, ~speclalldii.des: Pivots, Coroas, :lllOREIIlA 

Cons.: ~ ló-ll e dãll l4 '8 l'l, 
. Babb.ad~. :ti):;:i~, 

"-º =.oa:: 2.= 38 
7.,59s9 - $ãÇ> Paul_o Pontes, Dentaduras anatomlcas Molestias do App. Dtgestivo e 

Lêr e propagar 0 

rta 
RUA FREI GASPAR N.0 39. 

Phone 4-476 
S A N r O S 

. ·:-.. 

;. 

Ex-:A:ssístente do Dr:····:uurtinho 
Nobre 

Cons.-:- Ena. Senador Feijó, 20ã 
2. andar - Phone 2-0839 

D'~ 14 ás 18, li.oras 

Resld;:' Ra~ ca,tro _Alves, 591,: 

P.hone ':-S181 

PROFESSORES 

PROl'. JOÃO rfRIVINO, MOLINA 

pela Utliversfdade de s. PaUlo. 
Aulas pmticuiares de: Mathema-. 

, . . ...._ .+.- ~ii,. VlOtN'.VE ~:LZ.~~·o e ~~ a-~ob~~a, pala~~~ .. - COI!,• e.no-rectaes. Hemorrhoides f!s-
l)Jt. FBANCISC<:) P. REIMÂ:0 Raios X •. Ci~.z:.g!a. - 1?,!rilie.t>.mla ~!tal!;; Da:s 8 4s 12 e elas 14 4s t _ R X .. T'oledo, 

BELLMBIST.EB - Vlta,J,lêtG.<Ie Pui~r 19 l~ras - Cons. Rua Direita, lsuras, e e. · avier 

tica, Physiqa..Chl;mica, H. Natu-. LEGIQNARIQ raI, Musica e q~ajs mate.rias de 
•••111111••11111!•••.-••I ___ Curso âmuiasiaL 1----,_ a Sio Bento, 22• - 1.0 andar -j _Rua. da _r._ i~~a.11.e, 512 - i;!opr. 164, 2.0 andar, si 7-.7 A. Res.: Al. 98. 4.0 andar - Res. 5-3$3/;I, 

fl J., ,: f..b.o~Q 2-'m.119 •-·S. 2-\DLQ 'l:el.~~<me Z;:~~ .,..... !;,,, :E?,A.tr.t.o ~l;\Xão d.i, firaciC)!.P.11, 49Q•S._f~~~ -~ ~'. PAUL.g~ 
E' DEVE!t DE TODOS AVENIDA R4NGEI, PESTANA 

f)~ ~-A~·.llDLl.U ~.~. ~-;~-:~~Qne,-~54.Qk.S.! .~~~ 
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:A ltctruil 'POSiçâ,o' das foll§aS eu.t-Opáas c~roei;;p~-e, ·mut•. Ánno :ín 
to mais que a anterior, á rea!idade àas idMJogia:S i}_üe domi•' · ' 

l :e::t ,,,, : J 

São Pau'l6, 217 de Agosto dé 191:ttJ J 
I;:fli 1 11:,,~ 

.NunL 383 
nam óS periSQs d-e ~ho m\Uldb .. 

As análogia.s entre o c~unism~ e o nazismo. ~e l?(r, 
f! mii. fé im:@édfü que muitia g~e r-. infeHzmtéU1le áté os que• 
tinha;m obi,taçãio lll.Oxti.l de n1io $-el'em sj,nple;s oo&baques -:
-vii,-se, níw é o unioo argi:i:roe,nto que o fiitt1~ suppor. 

aconteci:me:ntos proporcio
nara.tn ~·u-rna confirrn1acão sensaci.onal 

; , . 

Os recente.s 

.ás previ:sões de,sta fol:ha 
A polonw. t>CClJPill. u,ma p0$19í'lio tragroa, entr-é dois in~l 

· mi,gos ~tem~s - Álie:manl}i e Rússia, cu~ maãiGr i~ti~,se é .. 
1.mirem-se imr.à d-lv.:i(U:l·.t. ôs pffl:luenos poows do bwtt:l.ôé se· 
1-ão tambem ~â. justa compêJ:!;s~ão á, :i,ius~;a, pelo , q~ o 
Reich conqu~tiu' na Euró}la Central. ·E como os tc~ues,j (Continuação da 1." pag.) nuaçõ:es J,l?,ra a sooializaçií:o mi!,, o que succedeu com o li- estr.ellas, toda'Via, que procura.-
os hung;Qroa tambem já perte.n.ceram iá ${la ~ermal,l:iea repre~1 :;d;e;à~'1.S pr,p Pti-edades, fi'iza o bera,I:i:nií(Í:? . . mos nosa-o i:oteiro," 

de vista nazista, {}lle yelt-em á easa patei:n:a... fdéa predileo,ta d·e to&ls os :se accentua cada ve;,: mais a vete." 29•1-1939 ,.... O I,,EGIONA:RI() · 
lõentad.a peta A'll&tl'1a imp1:Jl'ial. Juato portanto, sob o ponto Ido nazismo e do con.1m-qnjsmo, J:,EGTON.Ait. IO q_ue "ew<1:~;nt0 "Denii'i:ou-se como um sor- * * 

Mé!ll disso, e esse-iwialmente, o mesmo Qd-io á !grei~· ~.estres ja1éus, de ~arx a solidar.feda:de fa;sci&ta-n-a-zista,_ ... "Em Ü)38, truci~ada pe- tra-:nscirev,:e o tt.i:i6b.o ~egui,TJ.te 
fazem do nWüi.Slllo e do communismo h::µiãGS insepara'v-eis. E Dur,kh,'é~m . .A:s d:Ifrêre~~a~, que patenteia,se taml1em cada vez lo demonio co;ip. .o a-1nila:~'so «<i üm coromenfat'io (lé "l>er 
o protestantismo all:emão, como o orthodoxismo russo - de-' se pose-am notà-r, são accideu- m:àis a analogia entl'e o nazis- no2so e do mu,ndo inteiro, a beuts~he ih Poied·i,, de Dant• 
formações d~ilitadas e amorphas do chri;stial)il!mo, não tem, tael!, · aceessoi;)o:13, versam ape· mo e o con1m'!nismo". demoe,,a.~fa itÍ:ótJ:~ú.. zig, ~ proposiro do · }i,;ro <Ie 
forças para r.esístir ,á avaianche de erros sobl'.e ,el:l,es derra-1 nas . ~obre. minucla~.:~ -"A nós, eli'i\. nlfo dei;l'OU sau-. t.I;erniann Ji~usehning, '\A.. fra• 
mados. - · "M:;i.,s !heuv,e um acon-.- da.d·es. ~'i,nguem t-eui sau- que·zl!< mortttera d9 Rei<l'Jl:'_': 

A união tento•russa, numa actual guerra, n\lnca nos pa-1 teeim~'.nto, desenrolado · dades de seu car.ra•sco. "As COÚJlequencias tiradas 
rec-eu hypothese remota. Mas sempre esperámos qué a Ire.·11ia l}ou.cos d las, aqui Ao demoµio, tá- o pelo dT. Raus·chni»g da 

0

ft>aq1.1~: 
lia sou=ti.ass.a resistir ao de.clive do &iti•catholicismo ·por que ~tsmo na Ame- pouco. Parqué el- za J',f.lOtt-tf.era d·o lteich, conflr• 
deslma acceleradamente. :fica do Sul, io já enc.cm- nt,a à nos~a .o.P,i:nião de o p.ivo 

Mais que nunca, o perigo que a.menga o mundo não é o que põe u. trou quem a:tlemão não t-êr que recaiar a 
]:)redominio anemão, ou russo,. como potoocias, o que nã. o l detiniti v a meihor lhe vinda do bolchevismo, porg_ue 
nos repugnaria, pois não adoptamos o racismo. E', por'ém, o pá.ti-e cal servisse. jã o tein no nal:lsmo. O que, 
anti-eathoHommo que com elles ve11ceria, destruindo, mais 'iiei:rsa I:' QU!lib ántes, eFa um perigo real, a 
que milhões de vidas, na guerra, milhões de almas, alám das re'Volução pro1etaria dum bol· 
que já esmagaram na Allemanha e na Russia. E se a Polo- chevismo állemão, hoje é umll. 
rua, ou a França, vettcídas, cqnserYariam ,a alma nacional realiãade. Él2tam-0s plenamente 
maís vi"Ta e ma.is forte, uma Hungria -0u Italia, pactuando Uelle, Pois o ca.racteri~tlco não 
com os venoedol'es, envenenar-se-ia gost.ose.n:tente, destruindo é um Hitler nara o nazismo e 
o p1·0:prio cerne dà nacionalidadle, qne lhes deu forças p~ra, 1 u:rµ. Stalin pata o b,~lc'b.ev'ismo, 
atravéz dos 1:1eculos, vencer o Dredominio tento-prussiano que mas o f!l;fi!to q,ue, eril Moscou e 
,se lhes quiz iml)Or. em Berlim, se v.eja na estima 

~·--· 
O l.\lAIOR SOBifll\llllNTO DA P:flAÇA EM ARTIGOS DE 

SUA ESPEOIAttDADE 

exclu-siva da ~iotencia e da 
verdade i,ar-a do.w.i-n-ar, ,a unica 
regulador-a da vi'da historica, e 
que assim se pratique; é isso 
que t'6rna pub'lico a .identida• 
de d·e ol'.ientação." 

· Em "7 d:ias em revísta" com· 
menta-se o fMto de ter o go• 
verno nazista f·~it.o exhumar os 
caüay9tes d-a :M<in13. Seipel e 

· J;)óllfüss, einpregafül-o o mesmo 
proÓe$~o de pr0f.anar -eadave
res de antii~os inimi~os pollti• Reps, Etamines, VeUudos, Marqui

zettes, Gobeleins, Passadeiras, 
e este cos a,pplicado pelos Sov-iets. 

ba,lléla m y s te- * * 
Tapetes, eto. _ da inbni- rloso ag-en- 5.-.11-19-39 - A secção "Letras 

iiii<J:a 'éntre te do demo- Naoiouaes e ex.trangeiràs" traz ,. 
ANTES DE ORNAMENTAR A SUA CASA, PEQ4 

UM ORÇAMENTO SEM COMPltOMISSO 
I-Íi~lt)r e Sta· nio? um "cfü11pté-1"1Índue" do tiv-ro 
·lin. Se 1mzis· "Parece-nos que de J. Bauer Reis "·0 na!llístno 

R. Sebastião-Pereira, 20 • Tel. 5--3:4()9 
mo e communis· 19119 Yae trazer a sem mascara", que mostr:a uma. 
mo eram álliados resposta. serie de pontos communs ad 

1 doutrinarias, são agora. "EJffectivamente, emquanto communismo e ao regime hit-
. 

1
, al~!ados de re ~o lu _çao. m 09 ultlmos dia.e de iu1-a vida, !mR- todos os_ c~~pos se define~, lerista. "O nazismo é irmão do 

A d d 
· d Ili De facto, do <;:\b'ile nós ve so~i-os o P~pa, Pio XI na, oração um movimento cada vez mais communismo por seus princi• 

l mcioaa do fracasso de uma in- 11elno de Christo" que foi a grau. - d t . . . , • P:OU-COS ··10s .o ·,n· ·1c·10 o : .º : a noticia, por outro 1!tdo aus-11,rtlentP, pP!I•\ "fl""' <le (l)>,.,st,~ no 1' nitido se processa. E' o da fu-1 pios por seus fins e por seus 
• .,. ' de asplr1tr1,i,í:,o do se.u Pontifica.lo, 1 sao ou rinar1a do nazismo; actos" · (sic). O mesmo livro e E h . t• N . · I \ tentona, que visava . e13tabele- c9mo conttnúa sendo a de Pio com o communlsmo, A nosso/ transcreV'El a seguinte carta de 

• regim~n nazi-commumsta• ) " ção dessa fusão; E desse -con- ' communista em . Moscou mui• 
ong:resso uc an~ ICO ac1oncni~r .. naquena_ re:PUJJh_ca, um XII, seu glorioso successor. V'er .• 1989 assi,stirá.á consuma- Goebb,els dirigida a um chefe 

· "Como se vê, começam já a, 4-X~l-1938 - Informa O Va- nublo ·monstruoso, nascerá! to antes da subida de Hitler 
PrimeirQS peregrinos . se enten4:er muito bem os par-1 terlan~"· d~ L~cerna que ºi uma corrente que será, para os ao poder e pubÍicacJ,a ptllO "VO• 

1 tidatios q:a cruz gammada co)ll: <??11~~10 jesmtkai hStella MAatu-, planos d,e 86.tanaz, o "non plus I elkischer Beobachter", orgão 
A bor-d-o do "Oceania", che- no, depois do que será dado á\ os do punho cer;rad9. Já são tum , de Feld rc , na us- ultra" t d' · 'd H' 1 

gou no dia 21 á cidade de Re- publicidade. tria foi confiscado pelo Esta- • ingi O por it -er, em seu nu• 
collega~. • .~ do 'nazi·sta sem i'ndemniza"-ão "Será que nos enganamos? mero de 14-XI-1925: _ . 

cife, a primeira leva dos par- " E o h b 
ticipantes do III Congresso A PARTICIPAÇÃO :>OS OPE· nenhuma Coi;no os bolchevls- ' possj:vel. Em todo o caso, é j " sen or e ,eu, nos com a• 
Eucharistico, vindo de São RARIOS E DA MOCtDADE *·· * ta·s, os -a'azisros não respeitam O propr~o "Oaservatore" que; temo~ ~e~ que, de fa~to,_ seja• 

, d' e·t d ropriedade tem ass1gnalado essa marcha mos m1m1gos. Com isso des-
Paulo e do Rio de Janeiro, em Em homenagem ao III Con- 2-10-193~ - Trecho do artigo '1 o T;e~h~. d~ P artigo de· fundo do nazismo. para a esqu~rda. per~içam-se as nossas forças 
numero approximado d-e cento gresso Eucha.ristico, os Ceµ- de fundo. . d m mo dia· "Quer dizer que todos os er- e nao chegaremos nunca ao ;e=:. ai:t:1::\ut:m n::e~ tros Educativos Operarias de "Se reduzirmos ,~º d~vid~; va- \ e~~ue el~a de temerario em ros estão escorrendo para O terreno des-ej~do. Talvez. a _ex
rosas peasoas já chegadas á Recife estão organizando um lor os termos naz~smo. e se affirmar que no Wotan ,na- mesmo ,abysnio, e que todas as trema ne_ces~1dade nos unirá, 

desfile operaria para o dia 7 "commu~ismo", .ª . d1~f~rença. zista ha a enas O mesmo sata:- forças do ·seculo se colligam. Talvez nos, Jovens, o senhor e 
cidade, 0 Grande Hotel, bem de Setembro vindouro: Segun- entre ambos é ms1gn1f1cante. · ph ~ 'ado de deus pa- "Contra ·quem? eu, somos os portadores da 
como os demais estão com to- do se. noticia, terá o mesmo O communista é ~theu, mat~- n~~? ~ ª~e nos impede de sorte das gera.ções; não o es• 
dos os seus com1:1odos toma- proporções nunca vistas nas rialista e part1dar10 da o_mm- ga . q "Neste mar tormentoso, na- queçamos nunca. Eu o cumpri• 
dos. Entretanto, nao ha re~io t concentrações populares nesta potencia do Estl}do. d nazista prevei:_ q~e,. em uma catqstro- vega a Náo mystica de São Pe- menta. 
de falta d~ hospedagem, ?º~-i Capital. Nel!e ·tomarão parte não é menos atheu, nein. me- :e nao a1stant\ ~ me::º:a:· 1 dro. ~1;mtra ella, se formam .. 
quanto . ex1s~em n11;111elraos1Ss~· 1 cerca d-e vinte mil pessoas re- nos m:ater1aü1ria, n-em menos naz que se ,a_ r esen · 1 my_stenosos movim~ntos . de 

Dr. Go~bbels." 

* * ~as r?s:denc1as partie~ _res a presentando os bairros de San- estatolatfa A imr:úoralidade carado em Be1hm e despndo-. onaa, que degenerarao rap1da
(hspos1çao d-a Comm1ssao de I to Amaro, Pilar, Bium, Agua commua-lstá é satan..tca. E a radan:ente claro em Moscou, mente em tempestad-e im-
H-os-ped-agem do Con~resso, ha- Fria, Campo Grande, Beberi- obra paganizadora do nazismo se ª.tire com ª~ tenazes com- mensa. 1 i2-11-1939 - O LEGIONARIO 
vendo logar para milhares de ·~ é ,,, .. e· õm mumstas e nazista sobre a "Nós, ré • t 1 b . p· . . be Encruzilhada Monteiro Ca- nao o . menos. rorqu , l" Igreja Catholi'ca, 0 corpo ,mys- po m, nao ememos. em ra a energia com que 10 
p-eesoas amda. O secretario ge- · ' ' d lt · Sem d d h d 1 x t t 1·t · ral do Congresso renovou 

O 
sa. Amarella, Arraial, Ar.eias e n9ssos ·1as, erguer ~ are~ a tico de Nosso S·,mhor Jesus es en- ar e ança,r um I condemnou o o a I ar1smo, 

appello ás familias catholicas Bazea. O sr. Milton Pon_ tes, I ido los decre-pitos e 1lluso~1os,_ 1 Christo?,. olhar vigilante para as ondas I como fi?;era em relação ao 
director dos referidos Centros, abat-er as, çruzes e, perseg_ .. mr a 1 · encapelladas que formigam -de 

para que se or.ganizem e orna- tá t d' t s ta Igr ja não é obra ape * * monstros mysteri-osos, é nas (Conclue na 3,a p· ag,) 
mentem as ruas onde residem, e~ 8 ID: en en imen ° com O an e . , • · 1-1-1939 - Tra~ando um pa· 

secretariado do Congresso Eu- nas das más mchnaçoes do l d it · - l't' afim de que apresentem aspe- d "d 111orama a s uaçao po 1 ;ca 
cto fostivo durante as solemni- charist1~0• afiµi de que seja' homem, como po e ter 81 0 

·1 internacional Qm Í93S, o artigo 
permitt1da a pe,ssagem d_Q re- u~a ou outra v·ez !),ntes de d" fundo do LEGI·ONARIO co 

dad€s euoharisticas, aconse- Co i Hitl t e 
lhando a decoração sobria a feri-do desfile pel-a praça do · ns.tant no. . er, exac a- 1 m€ça por dizer que eram 4 as 

Congresso. mente como Juhano o Aposta-1 · . • . . 
par de feérica illuminação de ___ Está sendo or anizado ta é um phenomeno historico I grandes pos1çoes . 1deolog1car 
todas as casas. As igrejas des- g ' • · ·. , 1 em que, no comoço desse an-
ta cidoade apresentarão, duran- ,um numero~o g~u~o de rap~-\ que 11ll:º se e~phca sem ª ac- no, se distribuía a humanida-
t C t d zes das mais d1stmctas fam1- ção do demonio. : {le. catho1 1·c1·s1no 11·beralisn1(l 
e o ongresso, aspec o es- . d R 'f · ·1· · -.-. ·· \ · · ' ' ' 

1 b t T • f h d lias e ec1 e, af1m de aux_ 1,iar "Optar entre o commtimsm"O communismo -e nazismo No 
um ran e. erao as ac a as o s rv·ço de o d.em e d'scipli I t · t t · · e as torres illuminadas extra- · e 1 • r i • 1 e O naz s~o é op ar, por an °,: correr ã'o anuo, emquanto o libe· 

ordinariamente, encarregando- na_ no re?mto do Congresso entre Luc1fer e Belz,abuth..,_ ~n-; ralismo vae desapparec8ndo, ac· 
se dos trabalhos cada vigario, Eucharist1co. tre O demonio e O · demomo. centuam-se as outras posições. 
,com o auxilio dos parochianos "El' comprehensivél, pois, co- Compreh-ende-se que o catholi-
e irmandades locaes. A conis · ·:e:MBARQIJE DA· PE_REGRI· mo os catholicos mais estrei- cismo verdadeiro é incompati
mis,são ~e recepção re'lllµu-se: .. ~AÇÃO PAULISTA tamente "ligddos ao espirit'O da v-el com certos mpvimentos va
no dia 22, ás dezenove horas, .. ·, Partiu ,hontem para Santos Santa Igreja de Daus e entre. gamente christãos ou pan
a-fim de organizar o plano de ~. Jieregrin,ação paulista, que a elles aquelle glórlosissimo e <.l'hristãos. Perc-ebe · se clam· 
t:rabalho, sendo tomadas provis ,Qol'do do "D. Pedro I" seguiu extraordinario Sc'liusscllnigg mente que a politlca "de Ia 
dencfas de grande importanôia, 1>ára o :Rio d-e J,aneiro, onqe o 9ue é martyr de~ sublime d-e- inain tend~e" tent~da pelos 
bem como organizaao u.m pro- navio em questão deve çl,émo- licto, se recusasse~ a aptar communistas em refação <1-os 
gramma geral de recepção, que rar-se por tres dias, fin:dó 'OS entre Hitler e Stalµi,, e~tre lJi,S i catholioos é unia c,on:tradiçã.o 
v,a1;1 ser su:b-wettido á apr~):ila- quaes ru,mará di-~cta,;inente a de~ocr.<1-cias e o ~ot~lii;~r,i:ei~~, ~nsustentavel. :!l1 o nazismo i:a-
11ão do Areeh~po :Metr-0:polita- Re.cífe. Na volt-a, far..á esc~l;t"s f~c.~1;1,cj:o _ _.13ós éôJl!-_. Jesus. C)lr,~~to <licaliza-$e cada véz ni.ais, 

· pelos d-iver.sos portos do trà- , eA~~ú · Viga~i~;:- ci· P~Vª·" abrangen4o na su,a tend-en:çja 
jecto. · '· · · ·· · d mi trinaria, o fa,scj13:roo. As~im 

i'.ndianmiolls 

Pharmac~ Confiança 
A maJs a.nwga do - bairro 

A:v. Cons, Rotlrfgues Alves, 4'81 
Caixa ~osta,J, J.67' - S. Paul9 

~m a pere~r.inaçii,p pQ,úli~~: * • termin~ ó ?,r-tig;O em <1u,~stão: 
s-eguiu o "f,a,ê~im:i:l:e';, da ili)~- - "~mq,u~~t:o o soc}'j:!l,liinM ro-
ge:ni de Nossa :Sa~horâ Ap.pa- 23-X-teas - A .prÓposito dé lou J_la;\''4, a eaquerdá, à o f~s 
r-ééida, ,e;m div~rl'!là:s CÓ:iii«s que uma reportagetn sê4~aciónális: 1 CÍSni~ pá.ta a direi tá, emquM 
serão deixadas· 11,as o1'1~es ta do · "Voelki.scher,, Beobach- · to o "pan-ohristia.nismo"· rolo1 
pqr ond~ passar f> "D.,. ~~<iro ter" sobre as riquezas das para baixo etn<1uanto . algUmai 
x,i. lp.e~--- 4,WJ-- ~ Szwl• 1 ratas ~ v.wa.m. ~ d, 

---
~Q<JELA/ 
e·~ ~, 

Ct:1SlMJRA1 
• 



~no X.li São Paulo, 3 de Setembro de 19-39 

Deixou re'celitétnente a; pasta 
ela Fazenda do Estado de Per
n"ambuco o Sr. Manoel Lubambo, 
elemento catholico de grande 
projecção na vida cultural de.
quelle Estado, e um dos mento
res da conhecida revista de cu!l-

Co as era.odes solemnidades do lia d1 Papa t1i;l1-
bo Je, e lt8clle9 o Ili.º Co11re.sso IDCharlsti l1d11al 

tura "Fronteiras". A este pro
posito, apraz-nos accentuar que 
as condições em que o jovem es
tadista deixou sua pasta foram 

A' capHal pe1•nambuc.ana, af-. dal-0-á em nome da cidade de 
fluindo de todos os p@.to.s <lo Recife. Nesse momento as for
territor-io naci<:1nal, cotiÚnua- ças do Exercito e da Brigada 
ram a che~ar, d't.Jt·ante esta se- Militar prestarão ao Legado do 
mana, as pereg-1•inações dos Es- Papa as continencias de es-

Dia 30 chegou a Kec1re a pe-, 
regrinação paraense, conduzin
do a imagem da Virgem d-e 
Nazareth, corno offerta do Pa
rá ao povo pernambucano. 

o PR.O.f.il:RAMMA ao 
CONGRESSO 

1 

Dia do Papa 

10 11.oras- -. .::iessao a-e ~s
tudo. 

14 horas· - Hora Santa do 
crianças e Collegios. Local: 
Madre de Deus. 

tad'Os. tylo. Pelo "D. Pedro II" seguiu, 
com a numerosa peregrinação 
paulista., a copia authentica da 
imagem de X ossa Senhora Ap
na.recicla. 

Antes de embarcar para Re· Dahi, sob o pallium, seguira 
cife S. Em. o Cardeal Legado, para a cathedral Madre de 

excellentes, r~trando a Secre- recebendo os representantes Deus, onde o N'uncio Aposta
taria da Fazenda um copioso sal- dos jol'naes, declarou: lico fará entrega elas hu1las 
tlo, que contrasta vant~josamente "Acabo de chegar do pala· 

cio do Cattete, onde fui apre
com os "deficit&" que já se tor- sentar ao pre!!idente da Repu-
.param chronicos em nossos dias. blica as minhas despedidns. 

l1: este, pois, um importante Fiquei i11tensamente jubiloso 
-serviço prestado á causa publica / com a attenciosp. recepção de 
por aquelle; conheoido batalhador li sua excia. e com a solidarie-

th 11 dade manifestada pelo governo 
ca O co. l da Republica ao IIIº Congres-

so Eucharistico Nacional. Elle 
• f encerra uma extraordinaria. 

Applaúdimos sem reserva ai força moral preconiz!l,da justa
deliberação do Tribunal de Se- l mente para . a construéção o 

· estructura do Estado Novo. 
gurança Nacional, no sentido de Lamentou O . chefe do governo 
cóndemnar como elemento sub- 1 não lhe ser })ossivel compare
versivo á ordem publica no Bra- l cer pessoahmmte ao Congres
isil um jornalista peruano que so. Lá estará, no emtanto, :re
fazia entre nós a propaganda do present~dQ ~elo commandan_to 
., , ,, ida regiao nulitar, general Fir-

aprismo · , mo Freire," ·· · 
Como exhuberantemente de-. E o Le"'ado Pontificio pro-

l t:, 

tnonstrou o Tribunal, o "apris- segue: 
mo", doutrina surgida no Perú j "Estarão no Congresso Eu
como copia fiel!. do nazismo, e · charistico, não sómente o go-

verno do Brasil, na pessoa re
por outros (?) aspectos muito presenta.da de seu chefe, mas 
chegada ao communismo, não O proprló paiz e O ::rnndo in
lJOde ser propagado no Brasil teiro, Toda a christandacle te
oom grave attentado ã estabUi- _rã sua representação na minha 

j ,,_ ' . 

clade d~ nossas instituicões. '·J·lmmilde .p·sssoa ele bispo e bra-
. . · . sileiro. O Legado Pontjficio, a 

·e presidir a monumental e em-
1 polgante assembléa, é o pr:)

Tambem registramos com sa- prio Papa, pae comrnum de to
tisfacção a designação, pelo Con- d.a a christandade. 

Tenho a certeza plena do 
selho Universitario de São Pau- exito completo da jornada 
lo, do Revmo. Sr. Pe. Luis Fer- christã, Além do publico, tes
nandes de Abreu para a 1'egencia t-emunho de- fé e da magnifi
da cadeira de Direito Politico da; cencia da liturgia, advirão bc, i 
Universidaqe de São Paulo. Sa- neficios sem par para a solu
cerdote distincto 0 culto, geral- ção dos problemas sociaes e 

mames. A situação actual irn
mente apreciado por suas quali- previsível em suas consequen-
tlades moraes, S. Revma. poderá cias, é mais uma razão para o 
imprimir ao seu magisterio uma. Congresso. Ninguem duvida do 
orientação· inteiramente consen- poder da prece constante, uni
tanea com os legitimos interes- sona, ardente desses milhares 

de crentes e fieis, confiantes 
ses do Brasil, que jamais se po- na misericordia divina. O cle-
derão dissociar dos principios da sejo do mundo inteiro é um 
Igreja. desejo de J}az, e a, paz elo mun

do e a fraternidade dos 1io-
rnens depende unicamente da 
boa vontade no cumprimento 

Em nosso ultimo numero, refe- dos preceitos elo Evangelho." 
rimo-nos á possibilidade de se · 

RECEPÇÃO nn CARDEAL 
LEGADO 

Vir a dizer, em consequencia da 
asslgnatura e ractificação do 
accordo de não agressão teuto
sovietico, que · a Russia está evo-

A's 17 horas do dia 28 o 
"D." Pedro II" deixou a:. Guana
bara, rumo a Recife, onde S, 

luindo do communismo pe.ra uma: Em. D. Sel;)astião Leme é re-
forma mais mitigada de social1s· ! cebido officialmerrte pelo: Go
mo de Estado, e que essa evolu- 1 verno do Estado, estando para 
ção seria "mais um serviço: a chegada, hontem, organizado 
prestado peil.o Chane4!ler Hitler li o seguinte programma: 
á ivllisftn" ,, "O Cardeal será conduzido 

e """'º · 1 até a praça Rio Branco, onde 
Evidentemente, tal boato não; o prefeito Nova-es Filho, sau-

passaria de uma manobra. desti-1 ============-=-
nada a perpetuar o estado de ~ 

. DOR OI 
d~ CABEÇA? confusão em que vive,mos, e 

que tiram copiosas vantagens 
_mi.mig'os da Igreja, 

(Conclue na 2.''• pagina) 

05 
, Combata a cau-
f ,a tambem com 

,v i..T o 'Sol dt 
O J.'W Fructa• 

Quando os pern.amtmcanos venceram em u-uararapes os pro
testantes· invasores fiezram construir em Recife a gN'fja, de Nossa 
Senhora dos Guararapes, invocação sob a qual se venera a iJna
g·em acima, collocad2. no altar-mór. No momento em que i;e ce
Ieb1-a o Congresso Eucharistico Mdimos a N. S. dos Guararapes 
que nos proteja contra os inimigos da,' Fé, hoje como hontem 

tambem inimigos da Pab'ia. 

pontifícias, sendo o Cardeal A PROCISSÃO FLUVIAL 
saudacl-0 nesta occasião pelo 1 · 
Arcebispo D. i\'Iiguel Valvercle, A'. grandiosa procissão. flu-
Dahi o prest!to seguirá até o vial foi organizado o seguinte 
palacete Costa Azevedo, onde programma: 
ficará como hospede officieJ do "Partida ás 20 horas, do 
Estado. cáes José Mariano, ond-e foi 

O Interventor Federal, em cbnstruida uma rampa, desti
nome do governo d-0 Estado, nada, es:nAl\ialmente paro este 
urrercccrá no palacio um ban- fim, fazendo o percurso do Ca
qu-ete ao Cardeal, ao Nuncio biparibe até o cáes da antiga 
Apostolico e a todos os prela- Alfandega, onde se realiza o 
elos presentes ao Congresso. desembarque, recolhendo-se o 

Desde a praça Rio Branco prestito á Concathedral da 
até Soleda11e, formarão colle- Madre de Deus. 
gios, ·associações religiosas, N:a lancha principal, foi eri
syndicatos e outras organiza- gido . um altar adequado á ce-
ções, estando ornamentadas as rimonià indo o Arcebispo me
fachadas das residencias nas tropolitano, que conduz o San
ruas por ond-e pai;sará o cor- tissimo. Sacramento, acompa
tejo, sendo lançadas flores so- 11hia_do qo cabido metropolitano 
bre o CarcleaL e · do urna guarda composta ele 

O prefeito Novaes Filho, em marinheiros da Escola de 
nome da cidade, offerecerá no Aprendizes. 
clia 8, no Theatro Santa Izabel, Seguem-se em acompanha
um espectaculo ele gala, sendo menta, lanchas e embarcações 
ensccnada a peça "Jesus". das associações de remo da oo-

Engenheiros da Acção 
Cathoiica 

--------

0 theatro apresentará des- pital, .· devidamente ornamenta
lurnbrante ornamentação a car- elas e no trecho :entre as pon
go de artistas especializados." tes Santa Izabel e Buarque de 

· Nos dias 30, 31 P 1.? realiza- Macedo, cem jangadas nordes
ram-se em tod~s as _matrizes J tinas queimam suggestivos fa
de Recife e Olmda tnduos ele: gos de bengala. 
missa e communhão, pregação 1· _ Durante o trajecto são quei-

Ao Revmo. Sr. Pe. Geraldo de Proença Sigaud, 
Assistente Eoclesiastico, dos Engenheiros da Ac9ão Ca· 
thollca, S. Excia. R.evma: o S-r.. Do.m Josê Gaspar de 
Affonseca e Sllva, Arcebispo Eleito de São P.:ulo, enviou 
o seguinte telegramma: 

"Agradeço .cordialmente homenagem prestada, aben• 
çoando carinhosamente Engenh.etros Acção Cathollca, seu 
Asalatente e respectivas Familias. 

Arcebispo Eleito de São Paulo, 
ltanhaem, 23/8/39," 

e benç~o do Santissirno, pre- mados, profusamente, vistosos 
paratorios ao Congresso. fogos de artificio. 

J?ia 1.0 realizou-se a ·Comma-, Na concathedral da Madre 
nilao Geral dos enfermos e ele- de De11s, aguardam o recolhi
tentos. · , mento · do imponente prest!to 

Hontern, apoz a recepção de' altas autoridades do Estado, 
S. Em. o Cardeal Legado, deve União e Municipio, clero secu, 
ter-se realizado a · procissão , lar e regular e convidados es· 
fluvial, para conduzir o San-1 peciaes," 
tlssimo Sacramento da matriz Hoje começam offlcialrnente 
ela Boa Vista para a Madre de, as ·cerimonias do IIIº Congres-

1 Deus,. 1 so- ~uch3:r1stico, 

8,30 - So1ernne Pontifical 17 horas - Sessão solemne 
do Espirita Santo no parque elo no parque -do Congresso. 
Congresso pelo Nuncio Apos- I - Saudação aos cliffei•en
tollco, Dom Bento Aloisi Ma- tes Estados da União, repre
sella. Sermão do Exmo. Bispo sentados, d'r. José Vieira Coe•· 
de Garauhuns, Dom Mario Vil- lho, procurador do Estado. 
las Bõas. 16,30 ~ Sessão de II - V-erdad'e theologica da 
abertura no parque .do. don- )llucharistia, na sua: instituição 
gresso. · · ', · \~o mo alimento para a vitallda-

1 - Dualismo transcendental ,tle espiritual dos individuas, S. 
da Euéharistia ~ a vida chris• -~xcia. Dom Attico Eluzabio da. 
tã, Discurso dB S. Excia. o ·.~ocha, Arceb;spo de Cur!tyba. 
Arcebispo. do Pará, Dóm Anto· ·. II_I - Influencia da ~ucha· 
nio Lustosa, nstia, 7:1-a formallil,o e vitalida· 

de lwd1erna das forças nacio· 
naes pela Acção Catholica, dr. 
Alceu de Amoroso Lima, pre
Sidente da Junta Naéional de 
Acção Catholica e da Acade· 
mia Brasileira de Letras. 

II --- Significação, origem o 
finalidade ele um Congresso 
Encharistico. Saudação do Con

l gresso a S. S. o P~pa e ao 

1 

seu J'eJ;)resent:mte S .. _Excla. 
o Cardeal Legado, Pe. João 
Baptista Porto Carreira Costa. 

III -- Saudação ao Episcopa-
do Brasileiro, dr. Nilo. Pereira, 
director technico da. instruc
ção. Benção do Santissimo Sa
cramento. 

Dia da Famili~ 
(.· '.,, 

7 horas - l\Iissa. celebrada 
pol'.' un1 bispo, do .itlÚÚ-, da pra
Qa do Congrosso , com c·ommu: 
nhão d-as Fílhas de Maria, As
sooi~çp~s .I<~mininil.s -~il- Ac~o 
C~tholiéa.., senhoras e . senhori; 
i:thafcl eni geral. 10 .horas 
Sessão de estudos. . 

l - Do clero: Na igreja do 
Espirita Santo. 

II. - Dos seminaristas: Ju· 
venato Dom Vital. 

UI -' Dos moços: Collegio 
Nobrega. 

,IV -- Dos homens: Na ca
mara dos deputados. 

V - Thls moças: Na Escola 
Normal. 

VI - Das senhoras: No Ga
binet-e Portuguez de Leitura. 

VII - Dos operarias: No 
Gymnasio Pernambucano. 

VIII - Das operarias: No 
salão annexo á igreja da Pe
nha. 

17 horas - Sessão plena-ria 
no Congresso. 

I - Saudação ás autoridades 
federaes e estaduaes, desem
bargador l<'e!isberto Pereira 
dos Santos, presidente do Tri
bunal de Appellação. 

II - Verdade theologica da 
Eucharistia na sua instituição 
de amor (Transubstanciação) 
S. Excia. D-Orn Gastão Liberal 
Pinto, Bispo de São Carlos. 

III - Vitalide.de da Eucha
ristia, na uni-ão da justiça e 
caridade entoo as nações, co· 
mo na reparação dos Estados 
separados da Igreja, Pe. Se· 
bastião Te.uzin, O. P. repre
sentante ela Archidiocese do 
Rio ele Janeiro. 

IV - A Eucharistla, apoio 

IV - Influencia tradicional 
e historica na formação da Pa
tria, em particular d'e Pernam
buco, dr. Francisco Rodrigues 
Bahetto Campello, · professor 
da Faculdade ·de Direito. Com
munhão dos homens á meia 
noite n.e. praca do Congresso, 
por -occasião das ínissas cele· 
bradas por quatro bispos. 

Dia dos M llitares 

7 horas - . M.i.ssa celebrada 
por · u'm bispo, com cornmu· 
nhão dos soldados do Exercito, 
comprehendendo os membros 
do CPOR, Companhias de Qua
dro e Tiros de Guerra, Mari· 
nhe., Briga:da Militar do Esta
do, Inspectoria de Vehiculos e 
Guarda Civil. 

9 horas - Missa do rito ma· 
ronita, na igreja da Penha, 

10 horas - Sessão de es-
tudos.· · 

14, 15 e 16 horas - Hora 
Santa elas religiosas. Hora 
Santa dos solclados. Hora San
ta das senhoras. 

17 horas - Sessão solenme, 
no parque elo Congresso. 

I - Saudação aos herões da 
Eucharistia das nações ;marty
res: Mexico e Hespanha, dr. 
Arnobio Tenorio Wanderley, 
secretario do Interior. 

II - 'Verdade -theologica da 
Eucharistia, na sua instituição 
de sacriflcio a Santa Missa, S. 
Excia. Dom João Becker, Arce
bispo de Porto Alegre. 

III Immoralidades pa, 
gãs da vida moderna, opposta á 
vida morigerada pela Eucharls
tia, dr. Adroaldo Mesquita da 
Costa. 

IV - O Estado sem Deus, 
proclamando o laicismo (Pio 
XI, Enc. Quas Primas) contra 
os direitos de Christo que ha. 
de reine.r pela Eucharistia, dr. 
Antonio Vicente de Andrade 
Bezerra, director da Faculdade 
de Direito. 

Dia do Triumpho Eucharistico 
é da Patria· 

vital para a formação, desen- 5 horas - Missa dos opera· 
volv_li:iento e bem estar da I rios celebrada por um Exmo. 
familia. : bispo, com communhão dos 

21 horas Hora Santa do' operarias. 
clero, na Concathedral da Ma- 8 · horas Hastoomento da 
dre de Deus, com a presença bandeira.. 
de S. Excia. o Cardeal Lega- 9 horas Solemne Pontifi
do. Pregará S. Excla. o Bis- cal do Exmo. Cardeal Legado. 
po de Guaxupé, Dom Ranulpho Sermão do. Exmo. Arcebispo 
de Silva Farias. Primaz, Dom Augusto Alvaro 

NOTA: - A' tarde em todas da Silva. 
as igrejas, onde se conserva O Benç~o. a_postolica - .Grande 
Santlssirno Sacramento con- coral dirigido pelo Monstmhor 
fissêies de crianças ;ara a Pompeu Diniz, que ex~cutará a 
comrnunhão geral do dia se- missa "Brevis" de Palestrina. 
guinte 16 horas - Solemne procis· 

· são Eucharistica, Te-Deum e 

Dia das Crianças 

7 horas - Missa na praça 
do Congresso, celebrada por 
um Exmo. Bispo, .com commu
nhão das crianças, elos meni
nos de collegios, orphànatos, 
cathecisrno parochiaes e das 
crianças em g-eral, 

benção do Santíssimo Sacra• 
mento. 

ITINERARIO - Rua da Ma• 
dre de Deus, pont.e Buarqu-e i!e 
Macedo, praça da Republloo, 
rua do Imperador, 1.º de Mar
ço, rua Nova, ponte da Bôa 
Vista, rua da Imperatri, do 
Hospicio, praça Aclolpho Cir-

ne 9, do Congresso. 
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PROPAPANDA ANT_i 
CATHOLICA 

~;· Ghsolutamente indubita
,· .. ,J qne assistimos, neste mo-
1:wni.o, a uma verdad-eira of
l,·:.~i·,a anti-catholica, desferi· 
d.:s por espíritas, protestantes, 
etc .. cm todos os sectores de 
110,:sa vida social. 

Comquanto seja ainda dimi
:rni issimo o numero de pessoas 
[iiiaclas a to.,es seitas, conside· 
nHl;)s cm proporção á grande 
n:%sa cat.holica, não ha, a bem 
rlizer. um unico jornal "neu
tro·· de Sào Paulo que, em sua 
::c2Gfto religiosa, não tenha, ao 
lado (Lt columna catholica, 
,irna ::.lentada columna protes
tame. Assim, pois, o virus da 
propag::md:i heretica penetra, 
jm1r2.mente com o jornal "neu
\:·t) .. , na c;uasi totalidade dos 
.,n,s catholicos. 

::--:,LO _cc>Etentes com isto, pro
tostantes e e,:piritas se ser
v,·rn. hoje, 0m larga escala, do 
radio· parr1. a sua p1'opaganda. 
Assim ó que Hi temos "meias 
1' lll':lS ·• miangelicas, espiritas, 
e,r'., r·:,, mais d-é uma estação 
ele, r:,dio. Ninguem ignora o po
üe1· tlG diffusão proprio ao ra
dio. Esse poder de diffusão, a 
Jiercsia o tem, em larga esca
la, ao :.;eu serviço. 

Esr.revo na ~extn-feirn. n uma ho
ra em que ns noticias ainda siio rnn
fuses, e a unica coisa. qne se i;abe 
de positivo é a invasão <1:o territo:•io 
polaco por tropas allemãs. . N'o ar, 
pairam numerosas int-arrogaçôes de 
uma importancia vital. Uma a uma, 
eu ns· examirlo detidamenlcé, a ver se 
consigo desvendar a prior~ o curso 
dos acontecimentos. Mas estes se 
desenrolam com tanta rapidez que 
possiV'elmente o ambiente estará cla
reado antes mesmo ele este artigo es
tar concluido. Devo, entretanto, en
tretanto, ent1,'8gar meu· artigo quan
to antes, 'que . occupações inadiaveis 
me im~dlrão de o fazer depois. Não 
tenho, pois, outro remedia, senão of• 
ferecer aos meus leitores as impres• 
sões deste momento rapido, que vae 
ser definitivamente superàdo pelos 
momentos que se lhes seguirão dra• 
matice.mente. "Dramaticamente", dl· 
go, porque ainda mesmo que a situa
cão termine em um novo "Munich", 
esta solução pacifica não deixará de 
ter seu aspecto dramatico: o da ca
pitu'Iação definitiva do ;mundo ante 
seu novo feitor. E talvez· seja. mesmo 
,~s.ta ~ mais dr.amatica da~ solQçê>es, 

e,. 
'A minha prim-eira interrogação é 

esta: o que fará a Italia? · 
Nada, absolutamente nada, nesta. 

guerra, posso eu vislumbrar em seus 
interesses fundamentaes e na indo· 
le de seu admiravel povo, que expli• 
que a fidelidade inquebrantavel ao 
eixo Roma-Berlim, caso a allia.n~ 
Berlim-Moscou não seja novamente 
"camouflada" por algum estratage
ma dipfomatica. 

Catholica, e profundament-e catho· 
lica, a Italia àlém disto é latina, e 
profundamente latina. Mais afndn: 
por uma coincidencia, é ella ao mes• 
mo tempo a própria séde da Chris• 
tandade <:i da latinidade. Latinidade 
e Chris.tandade são, evidentemente, 
duas coisas absolummente distinc
tas. Isto, <:intretanto, não iml)€de qué 
a Italia seja a séde de uma e de ou• 
tra. 

dra, a perdurar o connubio Ber• 
· '' lim-Moscou, o 'qu-e poderá haver de 

y; E G 1 O N A n. J o 

niiío e pos,:iv0lmente do Sobrran'.:l, 
não Baber,'t ('HO !'n:~Ol' c·:..tiar ~-:nas :-:yr11· 
pathias tantas veze8 Jll'O<'llll1rnd:,s 
com emp'iase apaix,011ado })P'n rn1zis
mo. e ~acrifiral-a<; aos mai,- allos '~1-
te1,!ssi,s d,t hu•nrnuidacle'? Devemo,; 
desej-:il-o, tlevemos espernl-o. th:)Vemns 
pedil-o com ardente instancia ,,10 

Creador, desde que ele tal gesto ad
Yenllam para o mundo ·2m gPral e 
para os interessBs da Igreja parl!ca
larissimamente, os benefícios que 
tão calorosamente almejamos. O llia 
em que pudessemos ver a llalia <le
finitiva1mmte reintBgrada 11a política 
do pacto de Latrão seria para nós 
um dia de immenso jubilo. E' ver• 
dade que o pacto de Latrft0 já está 

• 
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longe. Mas ninguem pode sustentar 
que o caminho que elle abriu está 
irretorquiv-álmente feclÍ.ado. 

Uma esperança semnre . consola, 
ainda mesmo quando brilha pequeni
na, no meio elas trevas de graves an
gustias. E' pequen.a assim nossa es
perança.. Mas ella brilha com o d-ese
jo de que Mussolini encontre o ca
minho de Damasoo. Para Deus, nada 
é impossível... . a.inda mesmo quan
do as i-azões humanas para esperar 
são !9:ID:i.W.'ll:s, 

• • • 
inais anti-ce.tholico e de mais antt- Que attltúdê. •tomará o LEGIONA~ 
latino ao mesmo tempo, do que esta '.lUO? Se a situação se . def!ni!!Se da.-
associação de potencias? Doutrina• ramente, como .. um connubio marxjs~ . 
riamente, o eixo Berl{m-Moscou é: .Q:. tico-nazista sem a• ' ru;sociacãÓ. de 
eixo paganismo0athetsmo. Historica- .. ciuàlquer . outra' pofon~iá govérnada 
mente, é elle absolutamente alhéio por dirigentes catho1ioos ou ao me-
aos interesses latinos <:i ital!anos. Irá nos com uma situa:ç~o supportavel 

- a ltalia caminhar, <:intretanto, neste para os catb:olicos, 11lnguem poderia 
sentido? vaccilla.r. Mas é difficil que esta si-

Muitos indicias deixam .Prever que tuação se apresente tão cruamente. 
não. Profundamente catholico, tendo Palo contrai·io, muitos "despistamen-
além disto um senso vivlssimo dos tós" teuto-r\]ssos podem apparecer 
valores historicos de seu patrlmonio para encobrir a solidariedade entre 
cultural, o povo itG.liano é perspicaz, os dois regimes. Esperemos os d-es-
intelligent<:i, critico e até mordaz. Seu pjstamentos, verifiquemos qual será 
pensamento vivo e impressionavel a configuração elas a.lÍianças no ca-
não consome tempo para· transformar so d·a um alastramento do conflicto 
as ()bservações em idéas, e as idéas em toda a Europa. E só depois dis-
em attitudes. Não será facll ao go- to nos pronunciaremos. Porque, mais 
verno, caso elle queira. seguir a. · uma vez insisto sobre o facto~ é dlf-
orientação politica que até aqui as,: ficil que as eoisas venham a 'se de-
sumiu, arrastar atraz de si o povo· li'ne~r publioomente com uma tal eia- .. 
italiano. · reza doiltrinaria nos primefros dias uo 

Da mais a mais, ninguem lgri:ara .. '~conflicto. Nada nos ·espaiitará, nesta .. 
que a monarchia tem, na Italia, ;u'hlr\'i'ªÓ.r'dem · de idé!!,S. Até mesmo que a 
incontestavel prestigio. O Rei, usàn.'· · Rússia sé finja,· por algum tempo, de 
do de suas attribulções, poderá exerf :· :·i!l.4.ifferente a.o curso·. das coisas. Esa . 
cer no curso dos acontecimentos tamos na hora· das trevas e dás co'n-
uma acção salutar. fusões. E será menos provavel que 

Finalmente, não se podem negar o mal arranq\l'e definitivamente a 
a Mussolini ;altas qualidades de es- mascara cuja ponta levantou por mo-
tadisw.. Dean.te da pressão da opi- mentos, do. que continue a. represen-

f ªl' pol' v0zes o papel . de Anjo lh.J 

1tUZ. . · • 

t Repitamos, pois: uma offcnRiva 
lic-lara e cxclusívamcntE> naí:i'.,ticn
t communista rontrn n guro11i1 noi, en· 
contraria como inimigos Íl'l'('Tl11cii· 
veis. Se, l)Orém, pela confusüo elos 
espíritos mal inlendonado,; e p-2!0. 
molleza daquellcs que talvez liâo ,;e
jam funda.mentalmente múus, ,1lguns 
interesses legitimas' se místttrarem 
aos da dupla nazismo-communista, só 
mesmo uma analyse objectiv.a elos 
fa<•tos noderá c1etermiuar nossa at, 
titudc. 

ym•a a <1etáminação de nossa at, 
titude, como é obvio, deveremos tam· 
bem atténder para o que fizer a San· 
ta Sé. Porque, para nós, o ponto ne
vralgico da qu-estão .é este. Todas ,:1s 
nossas sympathias e 'antipafüias se
rão orientadas exclusivamente se· 
gundo o tratamento dispensado pe
los belligerantBs á Santa 'Sê. Se me 
apparecesse. um s-er sobrenatural 
com o aspecto do mais luzente dos 
anjos, e elle me dissesse qualquer 
coisa de mal ou me manifestasse o 
proposito de faz-er,qualqfler coisa de 
mal contl;a o Vaticànó, elle seria por 
mim promptamente caracterizado co
mo um indiscutível demonio. Se, ne
la. contrario, e por absurdo, me ap
pa.récesse a ·possibilida:de · de coop-e
ra1' com o proprio demonio - por 
absurdo, repito - em um sentido de
sejado pela Sa.nta Sé, eu acceitaria 
a cooperação. A medid'a de todas as 
coisas é a def-a'sa. intransigente dos 
direitos da Igreja. 

Nossa propria posição ele catholi
cos faz de nós patriotas ardentes. 
Aos dictames de nossa Fé, não são, 
pois, alheios C>S dictames do patrio
tismo. Mais d·o que nunca, o Brasil 
exige a solidariedade o.ffectuosa ele 
todos os s-eus filhos. 

Em qualquer <:imergeucia, nosso le
ma será este; pela Igreja e pelo 
Brasil, 

* * 

A estas considerações, convem ac
cresoentar ouúa, de summa impor-' 
tancia. 

Não sab-amos o que um futuro Pl'O'-' 
va.velmente renioto exigirá de nós · 

. como brasileiros. Emquanto,. porém, 
os imperativos do patriotismo não 
nos lavarem a tomar attitude, nft0 
será nossa· Fé, que nos vae atirar 
contra qualquer povo do mundo. Por 
mais que o LEGIONARIO seja anti· 
communista, não será anti-russo. m 
por mais que s·aja antinazista, não 
será anti-allemão. 

Pelo contrario, em todas .as suas 
manifestações anti-nazistas e anti
communista.s, inclue elle sempre. um 
arqente acto de ail101• para com os 
povos opprimidos pela dictadura do 
atheismo ou do paganismo. Se so
mos anti-nazistas -e. anti-communis
tas, e se não podemos desejar a vic
. to ria nrnndial destas ideologias, é 
com o indefectível ·affecto de irmãos 
amantlssimos em Nosso Senhor Je
sus Christo, que sau.damos neste mo
mento os catholicos- russos e alle
mães, cujo maior bem. ardentemente 
desejamos. E o que póde ser este 
"maior bem", senão o triumpho del
les sobre a heresia?, ainda mesmo 
com sacrificios para a. Patria terre
na? 
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Como, entretanto, tal manobra 
é n1uito ~)la usivcl e até prova vel, 
uinàa mesmo sob a pressão dos 
acontecin1C'mos tormentosos a que 
assistimos, vamos desde j:\ mos
trando que os factos a desmen
tem. 

Um tclegramma recentemente 
vindo da Russia -'- data dô dia 
30 p. p. - annuncia que run im
portante passo foi dado no sen-. 
tido de uma socialização cada. 
vez mais completa, da proprie
dade agricola. Trata-se do im
posto agrícola novo, que deverá 
destroçar os "kolkhoses ", ulti
mos vestígios da propriedade pri
vada naquelle paiz. 

Assim, o sentido da legislacão 
está sendo diametrafimente ~p
posto a·o que gostariam de ima
ginar certos totalltarios amigos 
de; hypotheses engenhosa.s. • • po
rém inconsistentes. 

• 
To.mbem devemos registrar a: 

noticia de que o Cl1anceller Hi
tler :·cstituiu á liberdade o "ca
marada" Ernesto Thaelmann, que 
é um chefe; communista eonhecí
dissimo na Allemanhe,. 

A n8ticia, em si, n0.o tem com
mentarios. 

Mas ha um aspecto accidental 
que qu2remos frizar: emquúito 
o "leader ·• communista é solto, 
o sr. von Schuschnigg continúa 
na cadeia, submettido sabP. Deus 
a que torme,ntos! 

Confc,e. 

Uma f amma em que l1 
fil~os são ~a~res, re
li~iosos ou reli~iosas 

Proximamente em Friburgo 
reallzar-se·-á a ordenação sacer• 
datal do Rvmo. Pe. Miguel ca
doux, Missionaria elo Sagrado Co
ração. 

Originaria de S. Cassin, perto 
de Chambery - numa· familla 
de 13 filhos, dois de seus irmãos 
são Padres missionarios e tres ir
mãs religiosas. 

Do lado paterno, o Revmo. Pe, 
Miguel Cadoux é sobrinho do Pe, 
P. Cadoux, Missionario em S. Do
mingos e uma ele suas tias é rC'li
giosa no Brasil. 
· As vocações são ainda maiores, 

concernentes ao lado materno. E' 
sobrinho dos Revos. Pes. Parany. 
Estes, duma familia de 14 filhos, 
eram cm numero de 4 Irmãos 
Padres - sendo hoje somente 3 
devido á morte do mais velho dos 
Irmãos. São e1les: Srs. Abbade 
Augusto Parany, professor em 
Chambery, o Revmo. Pe. Anto

Finalmente, a offensiva se 
delineia, agora, tambem por 
meio da distribuição de pam
plllctos. Em uma das esquinas 
do Largo da Sé, vendem-se fo
lhetinl1os ignobeis - a palavra 
ainda é generosa - qu.e fazem 
ao mesmo tempo propaganda 
esp11'ita e fascista. Espirim, 
porque exaltam o <:ispiritismo 
com.o a mais alta das religiões. 
Fascista, porque apontam o 
fascismo como alliado do Ca
tholi :.>ismo no. tarefa de oppri
mil' o mundo. De onde muito 
indi,rnu0 ingenuo ser 1evaclo ª Comorem EXCLUSIVAMENTE suas Joias 
fa:;,;er o scgui'ntô raciocinio: se 
os ~spiritas combatem o fas-

nio Parauy, Padre de São Diniz 
C SeUS :eresenfeS lla COflhecida da capelb de Paris; o do Revmo. 

Conego Parany, orador muito co-
nhecido. · 

cismo como· alliado dó Catholi• 
cismo, ó porqu~ aqu<:ille presta 
a_ este um real serviço. E, as• 
1'1m, os catholicos que não se 
deixarem fisgar pelo espiritis
mo começam a. sympathisar 
com a fascismo ••• 

JOALHARIA' 
•Além dos Rvmos. Pes. Cadoux, 

Míssionaríos dos quaes o, mais 
• velho é Superior da Missão na 
; Papuasia, os Pes. Parany tiveram 

CASA CASTRO 
.Recentemente, umà pessoa 

lllOl'Rdora no ,Jardim 'Americal OFFICINAS PROPR1AS 

6 sobrinhos Padres, tendo dois 
delles sido mortos durante a guer
ra. Uma irmã e oito sobrinhas 
sã.o rel1giosas. 

Portanto, dentro · 01,11 breve os 
mais venerados avós que assistirão 
do ceu a proxima ordenação sa-

n~s trouxe outro pamphleto es-
J;ll'lÜL E' uma reedição sem 
;,ri?inalidado e sem logica, das l R U A 
mais exgottadas dentre as ac- 15 DE NOVEMBRO ~( E - R A. t.:. • )-1 cerdotal ele seu neto, poderão 

-4 SQUlfla da . Ua . fiCuteta apresentar a Deus este bellissimo 
offerecimento: 

N.º 26 

Unicos 
cvsações maçonicas e liberaes 
contra a Igreja. A Inquisição, concessionarios dos 1 12 padres - 9 religiosas, sejam 

21 filhos ou netos consagrados a. AFAMADOS relogios "ELECTRA" 
o luxo dos Papas, os Borgias, 
as incompatibilidades entre o 
dogma catholico e a srieli.cia, 
emfim tudo quanto se ariicn-
1ava ha GO on 80 iP- ~ atraz tuito de lhes diminuir as ener- virtuoso Missione.rio Capuchi
co11ti'.:1 a Igreja, foi ~ ,ll'OY~i- gias e o enthusiasnio, it vista. nho, sobre o deploravel alas
tarlo nos tacs pamp111etos, e do perigo. Pelo contrario, nssi· tramento que os cultos scisma
copiosamcnte distribuiclo no gnalamos o perigo pnra quo os ticos orientaes vem tendo en
far:lim America. catholicos redobrem de ardor tre nós. O l\Iisslo.nario ouviu 

Se (']iamamos a attonção de e de activiclnde. os commentarios sem grande 
uos,;w; l citares JKtra rstcc; fa. O redactor destas 1inhas con entlrnsiasmo. Por fim, inter
-.:~;;. não nos leva a isto o in· i v·ersava, certa. vez, com um rompeu-os dizendo: p que m-e 

Deus! 
Entretanto, esta bella tradicão 

continua, visto estarem os netos 
... ~ , :,. ._ . .. , , e bisnetos já nos sen1inarios ou 

preoccnp~ nuo e a ª?tiv1darte que pode luc~ar com vantagem em congregações relig·iosas afim 
dos hereJes, mns a fr1.eza e a contra cathohcos ardorosos, ele de seo-uirem O mesmo caminho 
ignorancia. religiosa dos catho· uma lnstrucção religiosa. 11eal, ~lorios~. 
licos. Sejam os catholicos o <le uma Vida interior authenti- E' pois com immenso jubilo 
que realmente devem ser, -e :is I e-a, <l por isto mesmo de um que o LEGIONARIO constata 
h-eresias fugirão do Bresil CG· invencivel ardor apostolico, ele esse facto e ped0 ás fanülias ca, 
mo que po1· encanto. uma indefectivel energia e de I tholicas brasileiras que sigam 

R.ealmenin_ nnal a heresi.n 11111a it1exgottav-el j),Ctividade? esse magnifico exemplo. 

• 1 



' ' 

. São Pau!o, 3 de Setembro de 1939 T, l<'. r: r n N A R T O -PADARJlA-._-lê·-"'-·coNF~IT ARIA o 
Serviço Especial para 

Casamentos, Baptisados, 

Banquetes e outras Festas 

Matriz 

· 1 &····•-51··· 5 ·-•••1- .. 3- .. _. 

PAES de todas as qua
_lidades. Rosquinhas e 

B?acoítos i;speciaes. 
'Entrega-se a Domicilio 

FlliaêS 

• 
·TODOS - hom:ens. nmfüeres e crea.nças -- PODEM eoi1no:rre1• 

ao sensa.eional CONCURSO HEPACHOL.AN. É M'U:ITO FACIL: res
ponda a esta pergunta - O QUE É If'EPACHOLAN't 

RUA DA GLORIA X. 0 927 iSão Paulo 
Av. Lin!f de Vaaconcellos, 673 

Telephone 7-194~ 

E dê a sua opiniã0 - QUANTOS HOMENS ACHA VCC'."'; QUl<l 
CONCORRERÃO AO CONCUBSO HEPAQHOLAN?, ;Elscreva ;::m:a a 
caixa postal 3331 - São Paulo -

Tclcphone 7-4424 .... ·········c··········r· ... , 
Rua M1,l,n.iz de Som~a n.0 605 

T(l!ephone 7-7.338 
1.º nrendo -. DulS CONTOS DE REIS! NÃO HA SORTEIO, 

.................. ,., •• ._. •• :;,,,..,.,.,,,~ .... .,, .............. c:1,,u••• .. ••·;i•'!'•••••,.._•••at••••• .. • .. •••••••~1..,.. •. ~ ......... , ••.•..•.. ,. ........................ _ .............. t ••f\•OnC1118nful1,:ulo.O;o-1e\•0,1fuQut11er\Aut11 ............ o ... o,, ............... ,\l ................... _,.. ................... ttln .... ftf .................. ~ .... ,., .... , .. 1u•ututnt111uon9' 1J•~- - -- ~ ........ .., 

D. Antonio Aug1rnto ele Assis 
Arccbi:wo-E1$DO iie Jabotical1al 

D. Maurício Gomes d:i, Eaclm 
'8lspo de E!·::t;;2.nr 0 

Bis;;o c'.c 

l). L1fal<;i.U, ~ .. '.' ,._._,":> 
:3.;$t'.O de Ria P~·0La 

A i: .,~ ; ~ r a: ·,íl'r tnl ~h ~ a· . c~nílr-~~~i-~ ! ~ ~· ut~ t, ~1HIB ij]! ~-:: ij 21 o· ' l (j:. r ·1::1 r~ ;iç ~ R·/ :,, -o'. ·: f ~ ~; l~ f~ UJ 1 ' l ![ . ~ !,, 1ft : . :r~,t : . ij~!:~ 1·íl,: 11 ; f.1, ·,:, .. :,,:_!. til,· :_: .. l 1,:,.· ",·. ,;_. !,:. :,! !1. ¼)t.:. i,:,: IGr-r,: '. i.·i : f.bh~,: :;! WJ:l : r::i M:11 . ... : ,, ,· • L.· H ','I · • ) ,l q ~ 'u:1J.·. 1-i )J._:, : 1. , •• ;,, :, .L .l..·'· , d 1,Jí :• l · r- 1 !i , 1. i · ....... ,; .... .~ ,;
1
•· • !,. ,.,;-··:,; • :· : ., •• 

: _. la !;1(:i LI 'W Cl -- ... ., 1J ,p ~ !'.;.!);;..;} tJ :;J \•, ·,. • ol R ~ ,~ 1 

t · Recentemente, rosolvcu ('~~11 folha ampliai· sua propaganda 11)c-la imprensa catho"~a íí·os tem custado. 
1 r,~!o Interior do Estado, afim de ampliar o raio de ,,acção do I Approveitando esta circumstancia, o LEGIONARIO publ:=:t 

1 LE!:GIONARIO. ·Para tanto, dirigiu-se a todos os ;Exmos, e n:nis uma ve1; o texto dos documentos em que recebeu a bcn-

1 

Revmos, Srs, Bispos do Estado, pedindo-lhe:. bençãos para os çffo do Santo Padre Pio XII, Cilc S. É, o Cardeal-Arcebispo Dom 
trabalhos que iríamos iniciar em s·uas respectivas Dioc(ê!ses. Sebastião Leme, e de S. Excia. Revma. o Sr.. 1:>om José Gasp:i, 

Foram tão ex·pressivas e tão affectuosas as cartas que re- de A'ffbnseca e Silva, Arcebispo Eleito de São Pauio. i 
cebemos da totalicla.de dos Sr&, Bispos do E:sta:do, qúe não po- Publicando em conjuncto o texto destas honrosa$ at,pro-l 
demos deixar de 11ublicar .:io menos os trechos mais impor- v;;~ões, q'ue.remos mo.st:rar aos numerosos leitOl'es, amtgos f) t 
tantes qÚc ellas c:ont1!m. cooperado.res desta folha, aos quaes cabe. uma tão grande f)arte 

Para o LEGIONARIO, as bençãos do E!)illcopado Paulista, o:as bençãos da Hierarchla Cai:holica, que o auxilio que pr_est;r.m 

'\ :· 

D. A'fl'Jet-io ·:roS'5 G-r,nr:-~h·c:; 
Bispo de Ribcil:f:o Pr~w 

1 

d~das com uma tão <1ffectuosa extiuberancia, comitituem um ao LEGIONARIO já foi abençoado por: .Deus, atravez da yq::: 
premio larguü;simo dos trabal_hos e dos sacrificios que a lucta da Igreja. 

r,: ,;~ 

iTrechos de 
\ /\SSIS -- '·Diz possuir o 
LE-010:'.'.AHIO n:us varias dio-

cartas dos Snrsll 

ceses um grande llUlllel'O de 
ami.'.\OS muito aproveitaveis. 
PoiH hem, sirva-se ellc destes 

: amigos. Venl1<1, ve.,1h:,. quanto 

l
antes. o LEJGWNARIO diario! 
D.eus abcnçôe a idéa e a torne 
realizafü1 o mais breve possi
Yei ! " 

* I, 

BRAGANÇA ·- "Felicitanilo 
o LEG·IONARIO pelo que jú 
conseguiu, e formulando os , 
melhores votos porque consiga, 
quanto antes, a Victoria finul 
dentro elo critcri0-so p1'ogram
ma, que vem observando, en
vio-lhe cordial e lai·g3, benção. 

Quero que '3,;ta cart,1, ou pu
Ti.licatla no jornal ou em cop!a, 
11irva. r,em mai!'l cxigencias, 
.imito ao.<; meus caro::J Vig.arios 
e 'Saccnbte'; ontros da droce
~e. como recommimd:i.çíío offi
cktl, que lhc•i faço, no sentido 
de dispensarem ,;io pi-ano do j 
LECHOi\'AlUO. que ora appro
vo, todo fJCU npoio. f:J.ciUtando 1 
a l!O!lle'<',ç.ii.o de eol'responden-

' ~e:; clelle em sua,; parochias." 

l * * 
BOTUCATú -· "A iniciativa 

des~a magnifica empresa esrá 1 
'.'m optim,",s müos. E cu, dcBcl·:, 1 
1á, <lou-!be as rn,inlrns bençãos. j 

Faça Dcns com qun a cora
-:em c,nistii e os esforços des
,c rnlelite grnpo de catholic0s 
·mulistas. que no,; clcram o LT-1· 
}IO:\'ArtTO. sc.i~tm <:o,·oarlos de 
pb:10 e feliz exíto cm ceu pro-, 
Dos!to de darem •:t S. Paulo um! 
diario, que venhu a ser o ju~- 1 

to orgulho d.os c.:-tholicos pà.u
·1.st::i11 e dos brasileiros. 

D<>pois disto, ·:' desnecessa
:'io dizer ao lllustre amigo que 
pôde contar com todo o apoio 

; qne estiver J!üS minhas possi
bilid:a.des e da diocese de Botu
<:!utu ·. 

Quem vier aqui. em }lome elo 
diario C·:J.lholico de São Paulo, 
encontrar:t amigos e estará e111 
sua casa." 

Paiavras do Cardeal D. Sebastião Le1ú1J 

"Meu caro Dr. Plinio: • 

y SANTOS - "Tambem nrto 
tenho duvida de que é do L.M

·ÓJONARIO que ha. ele vir o 
j Di~rio Catholico de ~ão Pau!o~ 

De coração lhe .:igradeço o carinhoso telegramm('l que me toaavia, sem conhecimento 1111• 
. . . mediato de todos os seus re 

pai.:;;~u para a Bahia. Com sat1sfacção trans~1tto ~special ; cursos, nada posso dizer sobi·~ 
be11çao que o Santo Padre concedeu ao nosso intrep1do LE· 1 essa transformação para já ,, 

GIONARIO e seu benemerito director, verdadeiro homem da já. l 
imprensa catholica, redactores, bemfeitores e leitore:i. - _(a.) . Além_ do mais, isso depende-
Sebastião, Cardeal Leme. - 5-IV-1939.". ria, evidentemente, da palavra 

., 

· · do novo A1·cebispo. Quanto á 
.s\ta dtffttsão organizada l}elas 

D. José Gaspar de Affon.':!eca e Silva 

àif.ferentes dioceses sufraga
neas, cada Bisl)O responderá 

. pela sua; penso q-q~ to<los ac-! 
ceit,a,rão com sy1upathia. 

Em Santos recebo a icléa ' 

1 
co. m muito p!'azer e •. _qu.auto c;:;
teja em mim, facilitarei esse 

' trabal'ho; $Ó lamento que. a 
diocese se limite ,ã cidade, teu
.do ·,3m vis: 'l. a g!'ande J:>Obrcz:1 
'eles te nosso . litoral.,. . 

* * . SOROCAElA -- "Com o '.!ll<1.··1 
ximo prazer autorizo-o a conH
tituir mn re:prese:at.ante do LE
GfONARIO, ao· qua, datei uma 
recommenda.ção especial, ape
nas nomeado. 

Acompanho com interesse os 
progressos desst> já grande se
manat!o e faço votos pelo vêr 
logo diario." · 

* * 
TAUBATI? "Receba o 

LEGIONARIO a benção e o 
placet que de muito boa von-

' tade ·lhe concedo, na esperan- 1 

ça de vel-o mais conhecido 
n-esta -0iocese, mediante assi- '1 

dua 1iropaganda, e mais e:.;ti
mado entre ·os ce.tholicos, ,en1 
absoluta maioria no Bispado." 

1 
* * 

CAFELANDIA - " ap-
. plausos enthuslasticos p r o -
· granul\e. pro,paganda. Na mi-· 

nha Diocese os agentes do LE
G'.[ONARIO encontrarão sem
pre campo livre e corações 
amigos." 

* * 
RfflEll'rAO PRETO "0 

* * ·' LEGIONARIO, que se publica 
CAMPINAS - ''Senti prazer "IVleu carissimo Dr. Plinio: · em São Paulo e ·que coní fir-

cm Yer como um -imnhado ·Je meza defende os principlos da 1 
almas energicas estão reali- Laudetur Jesus Christus. · Santa. Igreja, bom merece o 
zando a obra da .impransa ca- apelo dos cathollcos, l}Or lsso 
tholica em São Paulo com jus- Recebi sua attenciosa carta relatando os trabalhos do LE· o recommendamos aos nossos 
tas esperanças de nos darem GIONARIO e o estado de segurança e prosp0ridade da 8ocle-1caros dioc·asanos." 
proximameute um diario ca- aade conforme o uitimo balancete, publicado no "Diario Offi• * * 
tho!ico. Acerca disrn 08 senha- cial". Sou suspeito_ parn dir.er que sua carta e ó reiatorio SÃO CARLOS "Ahen-
res têm todas as nossas ben- ench~ram-me as med1~as. Entre~anta, posso assegurar-lhe qu~ 1 çoando de coraçii.o os traba'.hos 

. ,,ií.ns e tocl,:i,s as licenças pai·a j s<>u 1mme.'.1samen~c sin~ero enviando-lhe meus parabens, ~1- 18 esforços do LEGIONAIUO, 0 

U . .José \JarIDS ,ligi.1f;·:·o 
"".uispo de Sn--~~;->~,_ba, 

v, &"-fil<> e..:., r..;_•arso ca~r.:::,:,ü-.:; 
Bispo de s~,nt'.JS 

1
1 trabalharem em nossa diocese. nhas bençaos e minha firme esperança de que, n1,1m futuro nao i Bispo de São Carlos lhe fran
, Contem com tod-0 0 nosso 

I 
distante, o LEGIONARIO venha a ser o nosso dia rio cat-hollco, I queia de par em par as porta · D. 

apoio," · j Elle triumphari\, porque não nasceu de um improviso, n:il.o sur-/ de sua Diocese Qu ';: q?le-:-~ue Cav[!.lt'~,í1;_1 
Bispo e·~ "'·1.ub-a\6 d - • . d . e os seus j * * g,~ e uma conv1:rnçao, nao appa~ece como portador e uma caríssimos diocesanos 1 h e 

\ JABOTICABAL _ " .•. saú-! t~nde_ira pa~sage1ra, mas chega a arena do combate com ~: cleem todo O apoio, afim de! 
/da ex toto corde, 0 in-tatigavel c_ic_atr1z colh1d~ ~as l_uctas, com a vontade provada nos sac_ri- 1 que ·º dlario catholico bl'Ote i 
!combatente da Bôa Imprensa, f1c10s, com ª, ~e 1ll uminada destes longo_s .annos de prepara9ao. l quanto antes dos esforç;.os do· 
irllzendo-lhe que 110 seu pensar O dr. Pl11110 conhece de sobejo o interesse com que acom-; LEGIONARIO Est ,,1 f' ,_ 
. ' panh 1 ··t , . d • i , e, lk a n ·seu nome ele jornalista catho- ·~ o :s Uv as, as esperanças, as a,egr~as, as ecepçoes, as meza de sua orientação e se-
1lico em São Panlo, já é uma t~r.,teza_, do ':-~?IONARIO. Ignora pprem os clamore_s que gura.nça de su·as dlrectrlzes, 
'bandeira; portanto, abençôa o diariamente d1r110 a Deus para que ajude a es~e pugilo ~e merece francamente tal apoio.: 
/LmGIOKARIO mais uma vez e rapazes, devotando-os cada vez mais_ a Chrlsto e a sua lgreJa, I RIO PRETO _ Tambem de 
'ahre-lhi. a porta <1,ista elioc'<!se, . Agradecendo-lhe a carta e as boas noticias, peço-Ih~ que S. Excia. Ravme.. 0 Sr. Dom 
para. qu,, ell·::)_ seja propagaria I ece~a e tr~nsm1tt: .'\ tod_os os mo;~os _do ~EGIONARIO min_has Lafayette Libanio, Bispo de 
0, lvtstant0, lido, visto como é, bençaos, minhas :'d'.c.taçoes é tan oem_ m_inhas pobres -oraçoes. -n.ío Pfolo; ft\i"cebe.u· esta. folha 
0 LEGIONARIO portador de Aos pês d? 8ant1s!l1mo Sacramento, d1ar1am~nte, sou um obs- uma expressiva missiva, em 
hiz, acção e orientação catho-, curo mas mcançav~I operarlo do nosso querido LEGIONARIO. que lhe manifesta sua pate,· 
"ca! Se.ia alie, entre nossos I Do servo e amigo em Nosso Senhor, nal sympafüia e a~feetuo3, 

)J. l•'1·aucl~c:; de 

B~i'~. cte 

:aros diocesanos. o pabulo es- apoio, a.ut,orizando sua pr'opr;,. 
Càm))cs ü.,,Teto, p1rit11al e o pharol das intelle- f f JOSE' Bispo de Barca. ganda e füvulgação na Dioces·a. 
oampmas l c.~'!lll-H4ades catholicas.·~ ltanhaem, VIII.~ E.l.xira, ~ çl.c; Maio 9.e 1939.'' q.~ l'Uo Pret1>.~ 
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SÃO ELEMENTOS 
~ I 

QUE DEFINEM A-
, / 1 

ELEGANCIA ;;NINA 
a. 

LEQlONA'RTO São P!tulo, 3 de Setembro de 1939 

--

AME/4 
• Venha ver, em nossa 
Seccão de Novidades 
para Senhoras, o moder
nissimo sortimento dá 
arti~os e a variada col
~eccão de.cintos, lenços, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em · 
evidencia nos centros 
que dictam a moda'. 

lF 1L Vital'?-
1 
1 O .. espaço vital" é o novo ro
:l' tulo com que os paizes totaltta
, rios encobrem suas ambições des-

bem era allema ... o que é mui- justamente a repellem. Baseada!! 
to possivel num pa,iz que, em ple- nessa repulsa por etlas mesma.'! 
no seculo X~ afHrma a · exi3len · provocada, a .Italia e a Allemanba 
eia de uma raça pma. crearam a doutrina do espa,go·:vi• medidas. Direm cilles que todas 

as nações cuja pJpulação é mui· 
to grande, devem ter um territo
rlo proporcional a essa mesma 
populagão. E em nome de$sa dou
trina apparentemente justa, con
cfipstaro pela força das armas ter
ritorios que nunea lhes pertence
ram e cuJa poBSe o direito nuu-

, ca ilhes reconhecerá. 
Ha peuco tempo o mi.nistrc 

Gaebbels, em discurso pronuncia
do no estadio o]y.mp!co de Ber
lim declarava: "Só temos um ob
jecti'Vo: reconquistar tudo o que 
nos pertenGeu no decurso da h!s· 
toria; todo programma de paz 
que não leva l&oo em conta, terá 
nascido morto. Agora não se fa2 
mais a historia sem a Allemanba, 
mas com ella. Paris, Londres <: 
Varsovia não querem reconhece: 
esta verdade." 

O espaço vital é uma bafilela. tal e atiram-se sobre as -·nMõel:' 
Se ha paize~ auper-populosos, l1a peque:-1as, presas fa.cels, arreba.;: 
outros com falta de ·gente e tan- tando·ltes pedaços ou r. totalidÓ.•: 
to a A1lemanha como a Italia de do territor!o. : 
achariam facilmente nações de Mussolini e Hitler sabem que 
fraca população que rece:,essem assim, além de augmentarem Q, 

;;_a~..-.-.-.-..-.-.w--.-.•a•••••.-a•••a9a•••••.-s••••••••••••••••••-.-••a•.-a•a•.-, t 
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~

.._ QRTIMEKTO OOMPLETO DE ESPECIALIDADl!lS '• 
PHARMAOEUTICAS '• 

-., Drogas, ~polM, artigos de bol'ra.clta, pel':fumariall :~ 
;- füaas, tai:inhas para lac~t.es, et,c. ,: 
~ , ~IPULA(JAO ESMERADA ~. 
~ ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO . l 
~ Rua d~ Palmeiras, 12 - Phone: 5-2667 f ~~--·-·----------------------------------.-,.,._,. _____________________________ ...... -.-...... ' 

Quão mais socegado andaria e os seus emigrantes, se abandonas- , territorio de seus paiZes, . podenf 
mundo se estas palavras do mi- sem os propositos imperialistas enviar para fóra o excesso .de 
nistro allemão fossem verdade!- que alimentam. . suas populações, sem com jsso 
ras! P!1,'.1'1s, Londres e Varsovifl Porque é que actualmente se perderem homens para a guerra. 
depois da experiencia .de Munich, observa em todo o mundo. uma A guerra! Com mais .razão ter.la' 
não podem acreditar mais nem pronunciada tendencia para diffi- dito Goebbels ser esse o . unic::r 
na palavra de Ritler. quanto mais cultar a entrnrla de imigrantes? objectivo da Allema.nha. Essa é a 
Iio de seus ministros! Exactamente porque 'os paizes de razão das reivindicações ~rrlto• 

Em Muntch, Hitler exigiu O onde encs vêm em maioria. istc riaes na Europa e coloniaes .na. 
ten-itorio dos sudetos (esse real- é, a Allemanh'l. e a I'tall.a, que- Afica: mais gente para morrer 
mente era al1emão); as democra- 1·em que os seus filhos contlnu.-..;.n nas tt·inchetras, maior quantida• 
c~s lh'o deram. Que fez o "fuer- no estrangeiro, a obedecer ao go- de de riqnezas para serem trans• 
rer"? Abocanhou mais a Checo- verno dó phh. de origem. Issc formadas em armamentos. Se a· 
slovaquia . . . Talvez Goebbels seria uma afronta á soberania Allemanlla. com a conquista dâ 
pense que a Checoslovaquia tam- dos paiZes de imigração e elle~ Checoslovaquia, da Austria o elo ____________________________ Memel, e a, Italia com a forma• 

Simon's School of Languages 
ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON" 
FISCALIZADA PELA DIRECTORIA GERAL DO ENSINO 

CURSQ ANEXO: GREGO, LATIM, PORTUGU8S 
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, etc. 

., Os cursos são organizados em pequmll,'3 turmas homogêneas. 
Ensino essencialmente p.ratico, adequado cam a capacidade e 

conhecimento de catla alurto. 
rURMAS M1XTAS - TURMAS SO' PARA MOÇAS 

Matricula sempre aberta. Mensalidade modica 
Pode-se começár em qualquer dia :c:· •. -~t-' 

RUA PARAl5!O, 512 - antigo 75-A - SÃO PAULO 

·.êONVÉRTEU-SE 

ção do se'II imperio colonial ã 
custa do desapparecimento da 
Abyssinia e da Albania, tivessem 
realmente em mira abrir para as 
suas.populações novos crunpós de 
activ!dade e conseguintemente 
augmentar-lhes o padrão de vida, 
teria desapparecido a fome e a· 
pobreza que nelles re1na. Mas a 
situação continua a mesma. Pór• 
que? Porque a riqueza augmen• 
tou, mas com ella duplicou-se ou 
triP'lico_u-,se a construcção de ar,, 
mamentos. 

u:i;n, '.'~eader" sociaUsta 
hespanhol 

tllltllllllllllllltJIIIIUIIIIIICIHIIIIIIIIIC11HIIIIIIIICIHIUIHIIJPUIUIIHIIIQllll!H1cHIIUIIIUIHUIIDIIJHHIIIIICffllllllllll'ª j ,gens: "o . mundo precisa de in
ffj p - .1. d ·A· ·-' }.ç, ã tervenções éirurgicas, natu
~ l an1 ,1ca ora. ..ama ~ raes,_ alopathícas b~ homeo-1 

Ll Instalações mais modernas dé S. Paulo. . i pat111cas? E' pena, quq falhe a, o sr. Andrés Ovegefo, cÍ 

VIDROS ''E 

Ili Galliano 

VITRAES 

& Comp. 
~ as i guerra, para que a França .,e J.::..,..1ratico da Universidade de 
g ANNEXO: CASA THOME' RIOS 1 · revele. Della. ~e~e. partir em ií,-:;'.arid, que esteve diversas 1 

~ = todo caso a miciativa de res-

1 

vezes nos paizes do continente 
~ Cereaes, Conservas, Fructas, Molhados finos e ~. taurar e. paz." am:ericano fazendo conferen
g congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria 11 O sr. Abbade Richard diz: cias e militou nas fileiras do 
§ !!! "Os interesses da hum a- partido socialista desde o an-
~ Rua Alagoas, 487 Phones: 5-397 4 e 5-6529 ~ nidade e do catholicismo são .no de 1914, chegando a ser 
~ Praça Buenos Aires S. PAULO ~ absolutamente solidarias. Não uma das mais notaveis figuras 
ê il , ouvimos o Papado antes da do socialismo ao effectuar-se o 
ri11111111111c111111111111c111u11111nc11u11111u1a111111111111c11111111m1tllllllllllh:tm11111rn11nn1111111111n111111111111cn11~ 1· guerra e foi por isto que ella, adveúto da Republica, acaba 

· ·· . · , arrebentou. Não o ouvimos., de escrever uma carta ao Pa-

MH'·'êb 1 - 11 
VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES AR T I S TI C O S PAR A 

RESIDENCIAS E IGltEJAS· 

Q U A DR OS E E SP E L H OS 

RUA DA LIBERDADE, 590-TELEPHONE: 7-0544-. 

A P·. - e th I" 1 agora, e é por isto que ella dre Francisco Peyró, que -risi-az Para Os a. Q l(·QS I corre novamente o risco de tou recéntemente varios paizes - v ·• · 

. !rebentar. o catholico dev. e dar sul-americanos, retractando-se IP~r,m.f:0,7~~r.itJl\ .. i!!JJ·.l!la SI~ t\\lll,!U~l'-'Aas·10 
por sua vez a paz á :França, das idéas anteriores e reinte- ~~1:ilíhi lwili Çtlfil"-lll!ílll li\\~ ~.W ltUiiillilll 

Se nosso tempo é fertil em bunrt nma tia1·a pontificial e que a dará· ao mundo. Os ca- graml~-se no sejo de. Igreja I lio Beli'A.l"'O 
angustias não falta ·outro tan- um retrato do Soberano Pon-

1 
tholicos têm interesses espjri- Cathollca. · 1

1 

ílllllli • 
to de generosidades. Organi- tifice e do Cardeal Verdier. Gi- tuaes commu:ns com os catho- ============== . . . . . . . 
zaclo por diversas pessôas de gantescas bandeirolas com um licos do universo. Com ener- Por micia~iv~, ·Ga Directo~·ia d~ G~·en:io, 1:'itera.r~o S. ,Ben• 
destaque o movimento "Para meslll{) symbolo, a cruz; um gia o Revmq. Pe. Filleu affir- ENSINO RELIGIOSO ~~'. 0 pr.ofe,,ss~i dr· Il~efonso Sil:'a reahza1á, na '.llro~a :terça-
ª Unidade", os organizadores chefe, o Pape,; uma mesma lei, ma que o chanceller Hitler ob- NA ARGENTINA mira, dia º• ,ts 20 _hoias, no Salao Nobre do Gymnas10 S. Ben• 
convidaram diversos oradores a caridade; etc. Um por um. _____________ ;.fi uma confer~_nci~, sobre o thema; "A Emancipação ·do Bra-
catholicos para falarem da os oradores discursaram com I Por proposta do poder Executl- •· e das Amei icas • 
tribuna no Cirque d'Hiver. Um vigor. Isto é viver a paz? - O Dr. ARNALDO 8ARTHO- vo, foi unanimemente approvado Es!ão convid~das ~arn a mesma todas as pessoas do nos. 
delles expoz a seguinte these: diz M. l\'Iorer - gastando mi- LOMEU avisa a sua distfocta . so me10 social, mclus1vé os alumnos da 4.ª e 6.~ série de 
"Para sahir dos tempos inhu- !hões para a guerra, ainda que clientela e amigos que já se pela Camara portenha uma Ie· 1· todos os estabel·ecimentos de ensino secundaria. 
manos em que vivemos, sem reine a miseria? No seu modo acha no seu antigo endereço, presentação introduzindº 0 enSi- _ --·- -
s-er pela guerra ou pela capi- de pensa,r nem a paz pela for- á rua, Martim Francisco, 97, no religioso nas escolas do paiz. j ____ ··--
tulação, uma só esperan~ ça, nem por concepçü ideolo• onde espera continuar a mere- Esse projecto ora approvado veiu i .,..,_ __________________ _ 
subsiste: a revelação da cons- gica não· constituem soluções. cer a confiança que até agora de encontro ás aspirações de todo/ 
ciencia catholica, no mundo." Uma s6 se impõe: a paz dos lhe dispensaram. (**'') o povo argentino, , como vemos. 1 

Ouvia os oradores um grande corações catholicos com o co
numero de ecclesiasticos e r.ação catholico. Ao passo que aJguns europeus per-
uma densa multidão. No cen- M-enos palavras e mais · sa- teve successo porque abando- . dem· a noção da Verdade, os pai
tro uma immensa cruz branca ber, esclareceu M. Fumet sua nou ª razão pura e appellou zea, sul-americanos, poucó a pou
de madeira; dominando a tri• exposição de engenhosas ima- para "as grandº8 cousas pro- covão penetrando no caminho da 

'f'.IIIClllllllllllllDIIIIIIIIIIIICltlllllHIIICIIDIIHIIIRllfflHlffllltllllHIIHlttDIIIIIIIHIIIDIIIIIIIUIHUIIIIIIIIHIKlllllllllllllO: 
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fundas e aos sentimentos ge-
nerosos das massas.'' paz de Christo. 

A humanidade, não existe! =============: 
affirma o Duce; só existe a 
Nação! Se a humanidade não UM FRAGMENTO 
existe, replica o orador, é 
preciso creal-a apoiando-se nos 
principios ce.tholicos e . nelles 
só! ••• 

da columna de Alcazar 
para a Argentina 

Os auditores no fim' d·~e- Os cadetes hespanhóes que 
união proclamaram a seguinte 
ordem do dia: tão bravamente defenderam o 

"Milhares de parisienses re- Alcázar, enviaram aos legiona
unidos no Cirque d'Hiver, de- rios civis argentinos que com
pois de enviar seu fraternal bateram ao seu lado, com o 
cumprimento aos catholicos do general l<'ranco e pela Hespa
mundo inteiro asseguram o, nha, um fragmento da colum
voto; que nos duros conflictos na do Alcázar de Toledo. Sob 
que dividem os povos, a Fi-an- esta columna, retirada do Pa
çe, unida e forte, fiel a sua an· teo de Carlos V, os bravos ca
tiga tradição, torna-se com detes escreveram: "Descobre
uma consciencia renovada a t·e; sou testemunha ainda do 
primaz da civilização catholi- sublime gesto do Alcázar de 
ca, a unica capaz de instaurar Toledo - Legionarios civis de 
nos povos uma eomprehensão Franco, perseverar em vosso 
mutua e de trazer uma espe- trabalho: a Hespanha vos 
rança de paz,•i pede." 

SECÇÃO ESPEGI:ALISADA EM 
PARÁ NOIVAS 

A viso - Annexamos á 
nossa secção de lã uma 
aula de t rico t gratis. 

ARTIGOS 

Completo sortimento de arti
gos para modista, costureira 
chapeleira e bordadeira 

Variado sortimento de Ren
das para Altar, Roquete e 
Alva em Linho, Filó e Algodão 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 • 2593 São Paulo 
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!nfilinura~ão ~a Sé~e ~a Juventu~e Feminina Cat~olica E-~ A N G E L H º 
. No dia 15 de Agosto, na Este boletim da Juventude Ca-,passaros por· esta ou QJ.quella A Pro·.· l V· .i.d:,• 1 e·l_ . n,..u . C,:; i 
Inauguração da Séde da Ju- t1lolica Feminina comida era o quarto ê ultimo , 
:,.nentude Feminina C<ttholica, o Porque alia pede tempo elemento de que se servialh os 
Revmo. Pe. José Lourenço da Porque ella pede generosi- sac-erdotes pagãos para fazer 
Costa Aguiar pronunciou a in- dade os seus augurlos. Ta:11bem a Na da confusão .A.e çã o Catholica 

teressantisslma allocução, que Porque ella pede heroísmo! comida, os alimentos lntelle- hora presente só as 
Decimo Quarto Domingo depois de 

Pentecostes E a proposito dá 
efficiencia d e s te hoje publicamos em resumo: c) O Canto occasional (por ctuaes e espiritue.es de que se palavras do Divino 

"Convidado por uma mmia exemplo na campanha Pas- servem os membros da A. C. Mestre traç.am para 
gentileza das dirigentes da A. choal). nos vão ajudar para a f-eliz os fieis norma se• 

São Matheus, VI, 24-33 meio de regenerar a 
sociedade, em todas C., me acho aqui pare, fazer d) O Canto Marcial dos dl- inauguração que fazemos no 

,._ b i • R i t gura de acção. E ·cam em uma nauguraçao: a versos eg men os em que se d1a de hoj-e. Tem elles O pabu-
Naquelle tempo, disse Jesus aos seus dlsci-

pulos: Ninguem p6de servir dois senhores, por
que ou ha de aborrecer a um e amar a outro, <?U 
ha de affeiçoar-se a um e desprezar a ou,ro. Não 
podeis servil' a Deus e ao d·lnheiro. Por Isso, vos 
digo: Não vos dê cuidado o sustento da vida trem 
o vestido do corpo. Pois não vale mais a vida 
do que o ai imento, e. o corpo mais do que o ves
tido? Olhae para as aves do ceu. Ella!) não se
meiam,. nem ceifam, nem· ajuntam nos ceifeiros, 
e vosso Pae celeste ·as alimenta. Não sois vós 
mais do que ellas? Quem dentre vós, com todos 
os seus cuidados, pôde aecrescentar um só cavado 
á sua propria estatura. E quanto aó vestido, por
que vos inquletaes? Considerae como cr:escem os 
lyrios dos campos, que não trabalham riem fiam. 
E, no entretanto, ws digo que nem Salomão, em 
todo o seu explendór se vestiu como um delles. 
E, si Deus assim veste uma herva do campo que 
hoje- existe e amanhã . será lançada no forno, 
Cfuanto mais cuidado terá de v6s, homens de pouca 
fé? Portanto não vos inquieteis dizendo: Que 
havemos de ~omer ou qu.e havemos de beber, ou 

as circumstancias; 
ainda as mais dlffi• Inauguração da Séde da Acção se divid-e este grande exercito lo para a( lntellígencia: nos num momento, em 

Catholica. · pacifico que é a A. q. 1 Círculos de Estudo, onde se qu,e que.si todas as 
Estamos, pois, de parabens "·Ouçamos o canto da J.O.C. debatem todas e.s grandes attenções se voltam 

l)or a Directorie. da Acção Ca- Ser .Tocista é ser apostolo questões. 
1 para os bens terre-

tholica nos- ter encontrado um exemp ar, outro Alimento das Jovens 
tão bem collocado e tão bem E' 0 Reino de Jesus a todos da A. C. é a Acção. E!las nos, como conservá-
arranjado augui'aculum: def(te propagar: . querem poder repetir com Je- los, a doutrina des-
lugar alto, quer jâ de facto sus: M-eus cibus est ut faciam te evangelho é um 
(pareceu-me ser a c~a mais • • • • • • • • • • • • voluntatem Ejus qui mis·it me: convite insistén te 

alte. da circnm"Vizinhança), quer , -Minha alimentação é fazer a 
pela !)ossibilidade e pelo p1'0- Ser Jo_ci~ta, afinal eu perce-1 vontade Daquelle que me en, para vistas mais al-
jecto . que jâ ha de projecção bo, eu· d1v1so 1 \l"iou para trabalhar na salva- tas, ideaes mais ele
p~ra cima, nós poderemos fa:. E' ser ~rande e feliz, viver 1 ~ão do genero humano. A 3 jo- vados. Nascido para 
c1l e se~ra~ente proceder a nu!~. pa~·aiso." • · l vens fia A. C. alimentam-se o ceu, nã,o d-eve o 
inaugura~ao, 1st.o é, consultar, .1,xamm-emQS o voo -em se-' tambem deste manjar divino. homem absorver-se 
os augur10s mediante o canto, o: gundo lugar: Nilo podem se1· Ellas qu-erem tambem traba
vôo, o numero, .a comida das i rasteiros evidentemente, os lhar na :salvação do genero com as preoccupa-
aves. : vôos das aves que assim pen- . humano. ções terrenas, mas 

Mas onde estão as ave·s? sam e cantam. E' muito alto,, F' . b'I' . 'd b t d d • · . . , 1m no 1 1ss1mo pnrqne al- cm ar so re u o e 
Quem sao as aves? Sois vós e hbrando-se nos páramos da1< ! t· . lt· . 
mesmas -estas a:ve~ cujo ·can- alturas, que poderemos encon-: ISs;mocÍ e ª issimo ~arque se assegurar º· s~u des-
-to, vôo,' :ziumero et_ con_1ída que- trai-as. ~~~eI:in cªa::ic~ t;i;:~a~1nsa~~ tino eterno. .E' o 
ro exammar nes a. maugura- o terra-tel'ra das pr-eocc_upa- tiflcar e governar. que aconselha o Se-

. ção. . ções materiaes não as preoccu-: v , nhor, quando nos 
El si nós ao chegarmos aqui pam. As luctas vãs para a con- A es de Canto decidido e recommimda · q u e· 

na Séde, poucos minutos an- secução de· fins :puramente na-; corajoso, 
. tes de começar a sessão, fe- turaes não as preoocupam., de. Vôo sublime, busq?emos ante11 de· 
. chassemos os olhos e fossemos Muito mais alto, muitíssimo de Numero consiclerav-al, tudo · o reino de 
entrando pela caaa, não teria- mais alto sobem as avcrs da de Alimento supersubstan- Deus e sua justiça. 

ceis, efficiencia que 
não póde s13r subs• 
titu-ida por nenhu• 
ma outra, temos a 
pe.lavra, autorizada 
do Santo Padre, na 
sua carta encyclica 
sobre a situação da 
Igreja no Mexico. 
Lá mesmo, onde es• 
tão os catholicos a. 
braços com um go-
verno marxista, re
commende. o Summo 
J?ontifice a Acção 
éatholica como o 

com que hav~mos de nos vestir? Porque os pa- grande meio d~ re
gãos · se preoec·úpam com toda~ estas cpusas, mas g.anerar a Sociedade 
vosso Pae celeste sabe que n·~cessítat\9 de tud<J e trazer o Mexicq 
isto.· Procurae, pois, primeiro q ·ue tudo ~ reino de para Nosso Sen·hor 
Deus· e a sua justiça, e tudo isto vos· sera1 dado de 
accresclm<>· ,-1 Jesus Christo. "Si 

i.~' esta instituição, diz 
O me.Is a Providencia o Papa, -edt.Ica\'Íora das conscienclas e formadora 

mos por acaso, a s-ensação de Acção Catholica. Emas_ repre-' cial nos dara segundo seu benel)lacito, que é di- d-e qualidades moraes fosse, de algum modo, 
estarmos num grande viveiro sentam para si ~ para as que. ' J • 

· 1 as ovens da A. C. em Sao tado sempre pelo desejo slnc-ero e amoroso 
°S"'"""",_,_....,.,..,.,_,,_ ...... ,_,_..,.,..,.,,_,,_,.,..,_,_..,.,..,.,_,, __ ,_,...,....,.,._ 1 Paulo fazem prognosticar, com de nossa maior felicidade na gloria. Procurar 

considerada inferior·a uma outra obra extrinse-

FU T 
PROCUREM A TRADICIONAL 

Tabacaria Felippe Caruso 
-DE-

! sen modo de agir, sempre pau- · d D · t' · ·u · 
: tado pelas suas Dirigentes na o remo e eus e sua JUS iça, -s1gm ca pn-
, mais absoluta fideli<lad-e e sub- melro observar os mandamentos realizando em 
: missão ás d-acisões, ás ordens, 
aos desejos da Hierarchia Ec
clesiastica, u mais risonho e 

i profícuo porvir para a diffusão 
j do Catholicismo aqui em São 
1 Par 10, em toda a nossa queri-

si o reino de D-eus, e a justiça que devemos 
para com o Senhor. Depois, a realização do 
Reino de .Deus pede-nos o apostolado com o 
qual trabalharemos para implantar- sua lei 
divina na ·sociedade a que pertencemos. Prati

ca, seja de que natureza fôr, assim que se 

tratasse de defender a necessarla liberda_de 

religiosa e civil, commetter-se-ia um erro do

loroso, porque a s3Ivação do Mexico, como a 
salvação da humanidade toda r-eside, ant-es de 

tudo, na eterna e immutavel doutrina do 

Eve,ngelho, e na pratic.a sincera da moral t~ Pa~1:ia e-~º m~nd~ inteiro." camente ·=·-se IRMÃOS CARUSO & Cia. 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 260 

de corpo e alma á christã". 
..,· '., 

< •• '. -~ 

PARA ESCOLHA DE:' ClliA«:Kr;rn:A8, 
CHARUTOS, CIGARROS, FUMOS PARA 

CACHIMBOS E CIGARROS 
PITEIRAS - CÁCHÍM.BOS ·_ BOLSAS 

E DEMAÍS ARTIGOS 

Critica CinematoaraphlCâ da AÁ -AI. 
Orientação. moral 

PELOS MEUHORES PREÇOS DA PRAÇÂ ! 
,...,.,,.,,..,,.,.,_,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,~---~,.,,,.,,.,,.,,.,~,.,,.,,.,~~ *<"ti,,;!"t*~"" 

BORBOLETA OE SALÃO 

(da Paramount, com 
Fred Mac Murray e 
Madeleine Carrol) 

SANGUE: IRLANDEZ 

(da R. K. O.; com 
Douglas Corrigan e 
Paul Kelli) 

ao ouvir o chilrear e o gorgear as quer ouvir, aquellas pala- Todos certamente jâ conhe
das vozes e o estridular das/ vras de Sto. 'Estanislau Kost- 1 Comedia apresentando aspe- c·am aquella extranha aventu
risadas christalinas? , ka: "Não nasci para as cou-: ctos da "alta roda" social de ra do ousado aviador Corrigan 

Examinemos -em primeiro lu-
1
' sas da terra, mas para as do uma cidade norte-americana. O que, contrariando a prohibição 

gar o Canto: céu; para estas hei de viver, · ambiente e o assumpto do fil- das autoridades norte-america-
Na A. C. temos: 1 não para aquellas." As jovens 'me são --eivados d-e futilidade, nas, realizou sem e·scalas a 
a) O Canto religioso: o I da A. C. pairam, librando-se, que se accentua num casamen- 1 travessia do Atlantico entre os 

"Credo" cantado nas grandes· neste vôo altíssimo. to realizado por... capricho. 1 Estados Unidos e a Irlanda,. 
reuniões da A. C.. Examinemos o numero das Não convem por isso o filme Pois esta é a versão cinemato-

b) O Canto ~10roico: E' o Aves em terceiro lugar. a crianças e adolescentes. Os. graphica dessa aventut:a repre-
que. lemos num dos numeras: Sll.o numer,osas as aves, as adultos saberão apreciar as sentada p-elo proprio Corrigan: 
do ·Boletim: jovens da A. C. attitudes da principal persona- Não ha inconvenientes de or-

Si não és um caracter re: Ph-enomeno 1>articular de gem e as d-e elementos secun- dem moral, podendo ser visto 
soluto, certas aves é voarem juntas e darios no enredo, como uma por todos. 

Si temes ver claro em ti. c até algumas vezes em forma- critica à mentalidade de cer- atação: - Acceitavel. 
Si te desintere!)sas de tua ção. 

alma e de tua vida, tos membros da alta socie- 0 HOMEM DAª 
As Jocistas - sector impor- dade. ~ 

CALAMIDADES 
,• • • • • • • • • • ·• • • • muitas vezes em formação, Cotação: - Acceitavel para 

dos espeêiaculos 
parte· móràl/ tortià ºo fihne pre- "UMA cro).bE !QUÊ SURGE 
judicial a todo o -publico. 

Cotação: - Máu. 

O EUNUCHO OE STAMBUL 

(da Warner Bros., com 
Errol Flynn e Olivia 
de Havilland) 

(d a Broadway p r 0 • A _-effervescencia do Oeste 
gramma, com Valerie amer~can~, na época da su~ 
Hobson e Frank Vos-' c?lomzaçao,. ápõs a gu-erra c1-
.per) j vil. Nas cidades que surgem, 

repletas de aventureiros, nih 
Um grande movimento revo- !la nem lei nem ordem. A nor

lucionario secreto ameaça ªI malização de uma dellas, (, o 
cidade asiatica; um deposito thema d-este filme, que a,1r·2-
commercial serve de esconde- senta como incon.v-enientes: 
rijo para, as munições. Em tor-, luctas, tiroteios, aiisassinatos, 
no disso ~e desenvolve o fil- scenas de bares, pelos quaes 
me. Ha algumas soenas passi- não deve ser visto por crian
v-eis de censura, bem -como ças e adolescentes. 
~ssagens emotivas de assiis-1 Cotação; - Acceitavel para 
sinatos a sangue frio e Iuctas adultos. 
violentas_. .Não co11ve1n a crian-, • 
ças e adolesc·antes. . . 

• . . Ou911 toda a quarta-feira, ás 12 
Cotaçao: - Accertavel para I horas e 10 minutos, na Radio 

adultos. Excelsior, (1 .100 kilocycios, 
Si receias o esforç·o, 1 tan te da A. C. - vão tambem 

lel·as 1 ·t . : com seu uniforme ce.racteris- adultos. 
Não então, e1 orai tico. 

(d a M. G. M ., e o m ALIBI NUPCIAL.: o programma da A.J .C. que 
Joe E. Brown e Leo divulga a cotaçãG dos filmes 

amiga, j 
Foi até espectaculo inedito 

na propria Roma aquelle 'cor- r 

l 
tejo immenso de milhares de 
.Jocist.as Belgas e l~rancezas, 

, onverg111tdo seu garrido· unifor-
1 

1

. me, desfraldando seus pendões 
e suas bandeiras, occupa,rem 

, larga -extênsão da Pra~a de 

1 
São Pedro. 1 

j Examinemos a Comida, o 
, Alimento das Aves em quarto 

llugar: 
Al..-~WWiiil._...,,.. .. ...,..._....,._. A predilecçâo das Aves, dos 

\i@oS\Wntirn!Tli\Mitirn!Mimilimwfô'í~~º®~ i 

j Mercear!4!_ S. Luiz j 1 

t . f 

1 '.A. ALEXA~IDRE Sil\tlõES ; ! ; . 
i i 
i COMPLETO SORTIMENTO DE GENEROS ALIMENT.ICIOS i ! DE 1." QUALIDADE, RECEBIDOS DIRECTAMENTE DOS TT 

! MELHORES PRODU'CTORES COM OS MELHORES PREÇOS T 
! I ; Entregas rapidas a domicilio. Pedidos + 
t pelo fone : 5 . 0320 ' 
T Í ' : I Rua Barão de J undiahy n.º 162 f 
! LAPA -- SÃO PAULO T 
' ' i ; 

~A\U4~~4®~ 

Carrillo) (d a Columbia, (, o m da semana. 
Ida Lupino e Warren Qualquer informação sobre a 

· Um grupo de artistas ame- William) · cotação de filmes pôde ser 

ricanos_, em excursão P'3la Filme policial, aprcsentanclo 
America elo Sul, luctando con- os roubos de uma quadrilha de 
tra elifficuldades economicas, o ladrões, qu-e procura culpar um 
contra uma serie infindavel de ex-arrombador de cofres. As 
contra-tempos. Ao clrngar em pre~oci~ades d? uma menina 

, _ . ' de mstmcto pohcial aguçado, e 
j Assump_çao, capital do Para- · as varias scenas de luctas dos 
, gue.y, devem enfrentar um te- meliantes, tornam o filme in
mivel grupo el"3 bandidos. Ha conveniente a crianças e ado-

' tiroteios, mas nenhuma morte. les.centes. 
Cotação; 

A idéa ele suicidio do principal adultos. 
Acceitavel para 

pedida á A.J .C. pelo tele
phone 2-2528, das 14 ás 18 
horas. ' 

FILMES QUE SERÃO APRE• 
CIADOS NA PROXIIVIA 

SEMANA 
JUAREZ - J\cceitavel pe1a 

"Legiãp da Decencia" e "FJ! 
Pu-eblo". 
· _MEU BEM AMADO Res

tricto pela "Central Catholi
que", de Paris. 

personagem, tem os effeitos 
attenuadÓs pelo aspecto huiilo-
ristico. Algumas passagens 
critica.veis, principalmente os 
que apres-entam uma bailarina, 
uão nos permittem approvar o 
filme sem restricções. 

Indicador -CommerciaB 

1 
Cotação: - Acceitavel para 

adultos. 

!\CCESSORIOS 
PI automoveis 

BICYCLETAS 
;~ODOS OS PREÇOS 
: TODAS AS MARO,U 

ISNARD & CIA. 

ESTE Ê o ASSUCAR PECCADORAS DA TUNISIA 

O MELHOR SORTIMENTO 
J.mportaçio Dlreeta 

ISNARD & CIA. 
BRINS 

QUE ACONSELHAMOS 

PREFERIR, POR SER 

O MAIS ALVO, O. MAIS 

PURO, O MAIS DOCE. 

(da Astra Film, com, 
Víviane Romance) 

Um romance agitado, que 
começa na Tunísia e termina · 
em Paris. A apresentação de 
ambientes, sc-enas e attitudes 
condemnaveis, além ele um 
sµicidio e outras falhas na 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

STOCK COMPL.ETO 
C.nsuHem a 

CASA ALBERTO 
LARGO 8. BEN_l'O N.0 10 

SORTIMENTO V ARIADISSIM:Ô 
Importação Dlrecta 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 ltl 

CASIMIRAS 
Aurora --- Printex - Plri;;;; 

Nactonaes e Extrangeira~ 
CASA ALBERTO 

LABGO IS, BENTO N.0 18 
,1, 

.. 
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1?epresentação Ar-! • 'gentina 
' do 

nas 
dia 

festas 
7 

De,·crão chegar á Guanabara 
·no · dia 5 os couraçados "Rivada-
. ,,1·a" C ,. Mor·eno ", co11duz1'ndo ~.;o;m; .. ______ Wll!l!.(!IIWlll'IIW:ill!lill!BAAl!llllllll!SIIEllllllllD!il'!il!AW--!!::· S!!iWEMIEl:R&lilí&lllllllllill ______ • __ D_DliSl&!QIIL6_1l_lZDIIIIIIIS!IWWII\UlJl&l•!i'.l"NRW&lillllfii!illlll'llllllllll!lilillllllll!llillllll'llllillll:lll2RIIIB~lil!l-rl'.!111111R-· -v .... --~--·-- ---- W'':200J"E[llft2"'1•t«:fflriff:Tfíi7!rtMfl?fflhiS::;d\WIQi51W'C.:.iSiiiiii 

'cadetes do Collcgio Militar Ar- . lanc;amcnto ela pedra fundamental\ 
· gentino, cm retribuição á visita do hospital para tuberculosos' 
. dos cadetes brasileiros. "Getulio vargas ", tendo o sr. 
. Via.ia tambem uma delegação presidente, falando após o sr. se
. militar, chefiada pelo general Gui· cretario da educação e o director 
.lherme Mohr, inspector geral do do departamento nacional de sau-

. ·,:.Exercito. de, declinado da denominàção do 
· '. Dia 28 ch::garam ao Rio de hospital. · 

• Janeiro dois aviões· argentinos Daquelle local s. excia., seguiu 
Íconstruidos na fabrica de Cor- para as marg·ens do Tieté, onde 
' doba, e que a Aeronautica Ar- viu bater a primeira -estaca da 
'.gentina resolveu offerecer ao Bra- ponte das bandeil:as, após o que 
;-~i!.· por occasião dos festejos da , pronunciou um discurso. 
,fadependencia, em retribuição aos A ·s 13 horas realizo11-S'.) o a1-
_dois a,·iões "Muniz-~". offerta~ moço nos campos Elyseos, e ás 
· dos cm 9 de Julho pelo Brasil a 16 horas a inauguraçãÓ do novo 
: Argentina. Ao descerem no Cam- edificio da caixa ~ionomica Fe
·, po dos Affonsos os av!adores ª;'· deral, sendo saudado pelo seu pre

'. gcntinos foram rccelJ1dos can- sidente. Dr. Samuel Ribeiro, a 
_nhosainente p~los aviadores bra- quem respondeu. Seguiu-se a vi-

· i6ileiros. sendo aguardados pelo gc· sita á:s amplas dependencias, per
neral Isauro Rcguera, director da corridas demoradamente. 
Aeronautica do Exercito, e nu- . . .. 

-" merosos officiacs aviadores. Da ~a1xa _Econon:nea a com1t1-
.va pres1dcnc1al segum parn o Ypi-

--, -=========== -- i·anga, onde inaugurou· a ''Sala 

1 · 

FRACOS~ 
• ANEMICOS 
-(,. -
\. 'l'OMEM • 

VINHO 
CREOSOTAOO . 
de João· da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

l\J oticias 1Vlilitares 

Em virtude da situaçãb intei:
naeional o general Góes Monteiro 
resolveu adiar "sine die" sua 

Almeida Jun'ior" do Museu Pau
lista,. J?or,,essa ,occasião o Dr. Af
fonso Taunay, seu dircctor, sau
dôu. o. sr. presidente. 

Ap~s rte;correr alguns bairros 
da cidade dé automovel o presi
dente da republica dirigiu-se pa
ra:· ai, resi(l.encia do Dr. Samuel 
Ribeiro, onde jantou. 

No dia 30, ás ~ nonlS, a comi
tiva regressou para o Rio de Ja
neiro, tambem por via aerea. 

Adniinistração 
gaucha 

· annunciada viagem á Europa, 
Reo-.,ressou para Pbrto Alegre, fuarcada parn o dia 29, pelo Ne-

ptuni;,i,, que ficoii i'êtido é'm ·Moh- por·via aerea, o Cel.- Cordeiro de 
téV!ded. · Faria, interventor federal no Rio 

· ·, · Grande é!oO ·S_ ul. ' .. · 
Por decretó, foi designado. o ge-

neralJ. "-Francisco José Pinto para O Cel.. ~or,d~_iro- de Fari_a:. este
exercer, interinamente, 0 cargó de! ve ~10 Rio ~~ _ Ja,neiro pleiteando 
chefe cdó Estado l\!raior do Exer- 1 vanas medidas p~ra defesa do 

'cito, :tendo àssumido o ,exercfüio i trigo produii~o pelo Est~do, bem 
'
0 

do cargo dia 26. . __ . i com? tratan,~g'..de_. _questoes rela-
Nesse dia realizou-se O bahquete, c10ni,!<das coil]:_,o 1)91 to de Pelotas. 

de despedida offerecido pelo em--1 Erti declai'ltçõcs ã imprensa dis
baü.:ador italiano ao general Qóes se que o Codigo dos interventores 
Montc_1,õ. . ·vae sendo ·gra-Q.ativaro.,e11te :il,ppli-

cado, havendo pontos aiilcià' a, so
~ Regressou da Euro1ia, onde lucionar, que necessitam modi-, 
cursou a·Esêo1a Superior de Guer- ficacões. De accord'.l com as ne
ra da França, o tenente-coronel cessidades, accrescentou, tudo fi.

1 

·João Baptista Teixeira Lott. cará perfeitamente resolvido. 
-- ---------- ------------ ----------- - -- -- -- --- - ----- ------··---- ·--------· ----------~-----.- - ----
;:••·•··•··• .. •·•• .................................. ,o,•• .. •··• .. • .. o .. •··•··•··•·· .. ··o .. o .. •··•··•··•··•··• .. •··•··•··• .. o"••••i 
~. 1 
! · ; '. OS MELHO~ES PREÇOS t 
1'~'-' :': E A MELHOR QUALIDADE i t· ~ t '. ;,.· . ., 
Ft ·. :Generós alimenticios, Vinhos, Frios, Fl"uctas; .. t 
}f::?·:.l:· <·,' · -·- · · · Biscoulos · Í 

J iRlV[l?QRIO MONTENEGRO f 
f; RUA AUGUSTA, L559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 ! 

r-.NIERCEÂRIA AVENIDA i 
i 'AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.091! - ·(Em frente á I.;reJ:\ ! 
f '; · Jmmàculada.· Concei~ão) - PHONE 7:5153 ! 
,_., . distribniclorcs .da I 
J MANTEIGA "BANDEIRANTE" i 
·i ! 

L (A nata das manteigas) l 
f •. ,'! .. •·!•;,,...., . ., ............... ~ .. • .. •·••••• .. •··•·•• ........ •·••··•··•··•··•·•••••·•••·e:•• .. o .. •··•··• .. •··•·•••·•··•··•··•·! 

-~ ;Regressou da' Ilha .Grande 
os nà vios da esquadra, · que se 

. âêifÚivam alli, em manobras. 

Repercussões da 

Regulamentação da 
profissão dos em-
. pregados domes·

ticos 
A Commissão de Legislação So

cial approvou · o projecto de re
gulamentação dos domesticos, de 
accordo com 9s desejos do em
pregado e do empregad9r, sendo 
o estatuido, em resumo · o se
guinte: 

HO 

demnisações dos accidentes do 
trabalho para os domesticas. Ha
verá multas· de 20$000 a 200S000, 
e o dobro nas reincidencias, pagas 
cm sello, segundo regulamento. 

Dentro de 90 dias o Ministerio 
do Trabalho, em collaboração com 
o Ministerio da Justiça, rcg·ula
menta rá a profissão dos ,domes
ticas. 

Notas 

Açougue Bella Cintra 
de 

Crea Gilberto ~ 
Rua A u g U ~ t 8:, 713 ~-

Php~: 4-3630 . 
,•. . ' 

• TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Emporio, .; Padaria e : 
Confeitada Paraná ~ 

Geiteros allm-cntlelo~. piles e 
bl~eoutos ,de·· 1odas :.s quaU
dades - 11.pr•mr,ta-se eneom
men~as para c11,sarnentos. ba-

phsa tles. ••soiré~s''. etc. 
AVENU'.>A : ÉRIGADEIRO 
LUIZ AN'J'9NIO N.G 1197 

PHONE: 7-0553 

do. ;V( Jl n rl (l 

t 
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Esco1a tle Enfernteiraslfedera.cão 
• "-.. ' ' 1 " 

.M ~ r1ana FemiDina 
Annexa á escola P2.ullsla de· Nchnum ramo leigo ela activi-! .,.._ 

Medicina, acaba de ser inslallada dade moderna apresenta melho! . d' cf' G d 1 • i t J 
a Escola de Enfermeiras do Ifos- carreira; os ~rrYiços cte hygicnc Tocante episo 10 ª ran e 

1 
~ f M 1( R para ser recc JH o en re os e>-

pital SJo Paulo, conformo as ~xi- com as ramificações nrn!tiplai Guerra · ".J · · - · sdinos de Asti. Estuda- em Ho-
l r ma, 110 Angelico. Seu l.!2ito gencias Jegaes e orientada de ac- dão á l)1t1lher um_ deseml){'n ,o so- O ·. . .. . ·• ..... , '·'f''l' ',,. (' crianr•ns. Os moc,:os Certa manhiL, o canhoneio 6 t f I d 

-corda cq~ a Escola-Padrão. cial importante. óiferecendo-lhc 1,tcto c1u_e ',uno:-s 11 -·1 t ,t: · ·' -- .H 1 ·' , rans orma-se em e iamma • 
o Hospital Sã.o Paulo é cen- um campo de ac<)ão precisamoute occoneu ·,'.m i\ovembro de 191a, e <>lS v,tiidos todos combatiam./ mais intenso. A Igreja ~stá apostolado. 

tro de aprendizado para estud,an- feminino . no TiroJ. cm uma aldeia cha- O unico consolo da popula- ameaçada. Urge salvar o Sa- Dezoito annos dJ)POis, Almi_t 
tes de medicina,. ·achando-se ap- No Brnsil faltam milhares de mada Tor<:egno. ção era a Igreja, onde •.odos se '1 crario. Todos se reunem nella p sacerdote. Volta ií, sua aldeià .. 
parelhado para estudos scient.\fi· enfermeiras llospitali:ires. de hy- A lucta com a Austria esta,·:1 reuniam e oravam com fervor., o oram. Almir. com urna alva- natal, o_nde celebra sua pri•. 
eo.s e provido dé. laboratorios de giene e puericultura; poucas sãc no seu auge. ivtas, tambem esla. se Rúha va zi.nha hrauoo, cingida de uma meira Missa, no mes1üo nlta't 
pesquisas e expe;rimentações. ainda as assistentes sociaes e as- A .artilharia explodia em to- 1 exposl a {\O fogo uutrido pelos faixa azul i=:óbe á mesa do ar- em que subira pequenino, coni 

A instrucção tbéorica será mi• slstentcs escolares. da a extensão do valle. De I canhões. Um elos sacerdotes tar ajoell-ia-sc. abre O Sacra- o auxiiio dos circumstant-e~; 
nlstrada pelos professores da Es- A organização do trabalho as- um -lado e doutro choviam· havia sido preso p-elos ~~lStria- rio'. toma o cihorio, desc-e e Consagra no iiiesmo cÍborio eú1 
cola Paulista de Medicina que sistencial exigirá novos elementos., granadas e ohuzes. cos. O outro temia sei-o a ca· díst:ÜJJüe a communhão ao po- <i'ue d~stribuir~ a Sagrada Com• 
orientarão a parte pratica .. Esta o paiz reclama traba1hodora~ / Torcegno. entre as duas li- da momento. vo, que assiste, chorando ,a munhao. l\fu1tas <las pessoas··-. 
comprehenderá uma patte téchni- sociaes: . · . . , n11as inimigas, vivia horas un- Para que_ o Santíssimo Sa- essa nova cerimonia. ' que se apre.sentaJ\1 à Slqi«1: 
ca inicial ,que aotecederâ a en- l.º) para a ass1stencia nosp1· \ gustiosus. Só ficaram v-elhos, j cramento nao recebesse ultra- . . ::'iiesa, presenciaram a ('omfoo--
trada das alu~ nas enfei:ma- talar; · ge, nem dos homens, nem do Quadro impresswnante aos vente scena d.o teml)O \la guc.r• 
rias ·re1·ta em· sa•ft· d demonstr·a. 2 º) P""ª defen..,1"'r· .~~ inte-- - . 1· lh p d ; olhos humanos! Porém, mais • . ... e ·, . ..... ,·.,t: ""' ~ • ogo, •esco eu o a re, entrei. . . .. , ra e das maos do pequcnmo 
ções devidamente'j:)quipadas, e ou~ resses da familia e auxiliar a Concentraçao Mariana em os m-anlnos, o mais lnnocente Illl1Hess1onante ~ena contem-! Almir tinham recebido .Jesus 
tra de formação ·},ratlea realilia- mãe no lar;' Ypamer1· no Estado e IJiecloso - Almir Faccenda, ', piar-se o myster10 occulto que Fl t· 11 1. os ia. naque a man 1a angus·; 
dá nos dlfferentes serviços clini- 3.0

) para luctcr contra a )ll.or- . , de 7 annô!l e instruiu-o no 1110. ! na criança se opera. Ao con- (iosa. 
cos da E.P.M. em connexão com talidade e 11roteger a vida infan- (1e fii}yaz do de guardar a Eucharistia. tacto dn Santa Hostia, .Je;;us O lKlrocho, agora, é o. mesmo 
o curso th<Jor~co .e ministradas til; Accoiiteceti lobiro, 0 que se sagra o seu p·equeno ministro, 

· 1 - d sacerdote que escolilen Almi_r pelas Monitoraa · tnfermeiras do 4.0
) para a a.ppl caçl\o ª Realizou-se füa 15 do mez te1111·a. -Foi I)t·eso O sacei·dote. <1antlo-lhe a vocac_,ão .sacerdotal. · · . . . , para guarda elo Tabemac::ulo. Instituto das . Franciscanas Mis· prophllaxla contra os flagelloE, Jl. p., unia .g-rande c_ o_· ncentraçã-ó Alin1•1• · e·. <iue111 0 

stibstltun. 11 a · 
. . .. - . " Fin<la-se a guerra. Xão se I Depois da l\Iissa, offerecem-Jh .. sio?jarias de Màrà. sociaes. ,\fariatu{ na cidade ele Ypamerl, " 
Para Cu. mpr··1r_, ·irl_"---amente a ta- 0 . . ? guarda -e na distribtüção ela finda, llOrém, o trabalho divi-, um ._alhum com os nomes de· 

~n,u que e necessario. sol) os ','1tsp1'c1·os· c"e S .. Exc1·a. E--t1cl1a1·1'stin. p d 1 · · 
~ • · l " ·' • no no coração de Almil'. e e todas as pessôas riue hUYiarii" refa. de enfer,.~1>, tare1a ·ardua Bôa sauàe, solido equil!l.>r e nevma. D. Emmanuel Gomes 

e delicado., ,li pl:'éclso um J»-eparc mental, espirita de dedicação .. de Oliv·ni'i·a, Arcebi'sptJ ele Go· . --------------------:....;....___ con11nm1gado ,.do suas mãos. ln•; 
lntelli - te ,;;.. lt · i , v gttHllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllHClllllll1111Im1111111111ncl111111111111cl111111111111cl111111111111ci111111111111r~ nocentes, qiiam_lo ei·n -~r·,a11 ,_,,N,',·.· gen ' as.a .... conio cu ura alegre. e coragem. yaz, e sobre 'a âirecção elo - -· "' ,. ,, .. 

~::to dlsp:::~~~~t=~~:s i~te~: ra~ d~u~:sp!:f
1
:ã:e p~~l~er~~; fümno. Pe. l'tfartinlid : Hem is, i A 'f ~ia ta r·, a '',E s p e r ~ n' ( a·_-- , , i vil:~~i: ~~;ic:;,~~:si~:~ii:~~o::r;; 

ctual. offerece? D~rector (la Con$Tega~_ã.o }.Via• s i \oi i , · (l ' '!·'· ,fl predilecc)o. :uas .. pr~d.tlee~.ãQ 
Em que .consiste a tarefa da uma_ educação profissional e l'iana de Ypanieri. '·L êl > · 5 merecida p~la piedade -sincera 

enfe"m"'r•a?. n101·a1 con1nleta, pr·epa1·an·cto-a ''-~- O movimento mariano, qtÍc g , -,•.: ~ l 1 - 1 h . • "· .. ,,_ "' TERNOS em Casemiras nacionaes e extrang·e· iras = e uma JJOJlu açaD rnra, e e1~ 1.0
) asslstenciá intima e con- ra a tarefa fam!llàr, si quillcr· vem prog'lletlhido rapidamente :.:: = d(i v-2rdadeira fé. -· 

tinua perto do d~;:!te; constituir um ia:r·, <Ju para o. vida no Estado de Gciyaz, tem -em ~ el~gantemente executadost· sob medida em ~ 
2.0

) collaboraçio intelligente, pro!!ssiémal almejada. Desemi>e· Ypameri utn dOJI. seus mais fer- "" ;:: 1 RECOLHIMENTO !='ARA 
doei:!, para com ·o corpo clinico. nho magno.nimo e vida feliz. vorosos nucle~. N-essa cidade 1 10 PRESTAÇõES sem alteração de pre~o, ~ FILHAS DE MARIA 

é digno de -enCO'mlos o traba- "" ·§ , 

P A-,- O ,, lho r!~s Missionarias de Jesu~ ~ * -~ 1 Realiza-se hoje (3). 110 CoJI;,. 
Cruc1f1cado, que muito contl'l·I~ _ . . § gio Assumpção, 0 Düt de neco-

A easa pref-1da -pelas melhores tamlllas de São' PILulO buem yara a for1~ação • fieS· ~ R. da Çonsolaçao, 156 ~ Phone 4-7034 ~ lhimcnto mensal parn Fi!lla!I 
PÃO - DOCES - BISCOITOS - .MASSAS envolvmiento_. ele congrQgaQCies = .....;. ' ______ s. PAULO g de ~'.faria, prégat10 peh 1:.,,·1.io. 

"NOSSO 

--[]--- em Ypameu, e_specialmente ~ --------- s \Frei Boaventura, da Ordem 
Largo do Arouche, 51 _ Fones: 4-3;228 .. 4.3737 entre os militares. Íti11111111111t1m•m:m1c1u1111111111t>m(11111mum111111111m11111111111m111111m11m11111111111rn11111111111rn11111111111ci111~ Dominicana. 

Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Jl'9n~-~=~~~-~-j ~-
-~.,...,,., .... ,., --~· .. ,.-r~, .......... l'l '. ·':"" ' 7*, -~ 

A~RESENTA. AGORA. 
ºO. INVENCIVEL" 

AO D11AG.4..0 DE IN.DIA_NQPOLIS 
Sob a ge1·e11c;,i de F.ltNESTO CI'.'l'QU:ii:'l'.'Tl 

V. s. deseja -sei• bem -serv,lclo? Procure éonhecer·. :1 nossa 
casá, onde. V-; S. cnç:011'tr-~,r'-'- artigos db'mostt(XÍ!!,· ar~s p-am 

-presentes, -nw.teriad p-a1·a construcçü(!s e aú!gos Jiara pin-
tor~s. · O mo.Is ba1;i?.e!ro do oa"irrd. ·_; ; 

. A, .. Co1js. Rodtizués· ·Alves, -s+o:n·' i'J:-;':Í)JANOPOUi:; , 
::--.,-•,.;, 

F' e :3 :ti vJ;SL?i d ~ ? -ª:~ .,. N .Q~§,t}c}pl. 
Senhora. da Sak:t-te 

V<'•)1 !'e realizantlo disde an·. Pe. José, Past,ionista. Nessa 
tc-hon~-em. nu. p~i'?óMa de,,'· n:es!na data s~hi~A uma p~o
S,1.11t' Anua, as fe~-t1YH!a<les em. c1s1mo eom a 1ma.gem de N.ª 
louvor a Nossa Sénl10ra di;i. S,A- 1'· S-Jt ela Salette e os andores de 
letl.e, tendo prógaclo naquelle _ ::-..n. S.ª Apparecida, d.as Gra
dia o Revmo. P·i:l .. José, Passio-j ças e da P-enha. A procissão 
nista, ·que pregará hoje, tam-. percorrerá _as ruas Voluntarios 
bem, logo a·pós o terço, ás 111· da Patria Conselheiro Saraiva 

! ' > , 

i e 30 horas. Zuquim, Alferes, Magalhães e 
Dia 16, lnlciar-se'.á uma no-j voltará pela rua. Voluntarias 
,na solenuie a Nossa Senhora da Patria. . • • • 1 • 

da S_à.lette con~ sermão; todos I A e~tas festividades o Rexe
os dias, pelo hevmo. l e. Ole-, rendissimo Pe. Vig·arlo ela Pa
ga1·io Barata, DD. Auxiliar da 1 rochia <le Sant' Anua e os i\lis-
Parochia da Consolação. No; -:-,; .. · . 

1 1 1 
N 't s n., 

. , S!OIH!.l'lOS < a g 01' osa . · .' .' 
dia 19 o Sü1·mão será pregado; . · . 
lJClo nevmo. ê\Ions. Di-. Pran- · ela Sal-otte, Reconc1IIH_<ltmt. dos 

l ,cisco J3füstó's e no dia 24. en-1 pe:ecadores,. pedem o compare
cerrando a novena. o Hevmo. cimento de tÕ{los . 

5 VALVULAS ONDAS CUR'l'AS E LONGAS. 
UM RADI0 DE LONGO ALCANCB 
- AO ALCANCE DE TODOS.. 

• 
P€çam' d€monstraçÕ€S S€m compromisso a 

AMER.ICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n.° 18 - l.º anda.r 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

==========-
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
,rt.oa da Sé N.6 s - 2.0 anda? 

Bala_ 1S 

DR, PAULO ~ORETZSOHN 
DE CASTRO 

R, da. Quitanda, 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 s. PAULO 

Dr. Plínio Corrêa de 
Oliveira 

'Plua Qulntlno Bocayuva ~7-ºn7564. 
1~ - SI.la 323 -·Tel. " • 

Dr. Milto1ule Souza_ 
Meirelles 

'Jiua Quintino l!lí:;cayuva N.0 54 
1.0 - Sala 319_ -_ .. '.l'el. 2-0035. 

loaquim P. Dntra da Silva 
Rua Benjamin 

1
éoniltant N.0 23 

'-º anc1e.r· ·-,· Bala 38 
Phone: 2-1986 

ln • IC 
DR. CARI.OS l\IORAES DE 1 

ANDRADE 
Rua l3enjamin Constant, 2_3 -
4. 0 andar - sala. 38 - Phone 2-1986 

S. PAULO 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
Architectura religiosa, . collegios, 

residenclas collectivas. 
Rua Libero Badaró N.0 641 

SAO PAULO 

DENTISTAS 
JOAQUBI SERRA 
Cirurgião-Dentista 

Especialista ém Denta~uras 
'.R. l\fanoeÍ Dutra, 105 - Phone, 

7-5969. - São· P:i.ulo 

DU. VICENTE BALZANO 
DR, FRANCISCO P. REIM:AO Raios X _ Cirurgia - Diatliermia 

BELLMEISTER - Vita!ido.de Pulpar 
Ji, São Bento, 2_24 - 1.0 andar -1 nua da Liberàade, 512 - Sobr. 
lll 3 - l>llone 2•7299 • S. PAULO 'l'elephone 2-1346 - S. PAULO 
1-':-. 

.:~.-=::::=--.:-;:..-~--=-:--.·_-::::::::~ .:·:-:·:.. ---- -·-----~ .... -·------~----·-- ··----· - .. , -~··· 

. · Casa Santo Arrionõo · cAsIMIRAs, BRINS E LINHos r
"~i~~,~~~~'"~""'~""''~~;· 

- . _ - oE - _ ~ r.os mais n:~~~i'ilOS padrões V. S. c:~ontrmiá na 
. HENRIQUE HEINS ~ . 

1 LIVRA_RIA ~~T-~OLIC~l ~ (: ~~~ 1·· f"""'-~~~ 
-- Grande s&rtimento de a-rtigos rebg1osos em geral --- !~ ! , .. -".:::..:.,;-) .; .•. : •,-~ .J : .,: 'iiP'~ ~,d;~:Jf'i 

· Fabrica _de m-iag-e--ns - Officina de paramentos e estandtirtes <'" ~., ~ 11111 W -~ 
~ Rua Quintino Bocayuva. 76-A - e. Postal 2906 LARGO s. BENTO N.0 10 RUA FREI GASPAR N.• 38 
~ SÃO PAULO Phone 2-2336 Phone 4-476 
.i~~,,,y;~.'4.~~~~~~~- S Ã O P A U L O S A N T O S 

1 .r.::::J 
' 

L., rofi 
t}., 

1 . 

' n IIHOMEÓPATHIA' 

Arnaldo BarU~cloineu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
Pela Escola. de Pharmacia e 

-Odontologia df S. Paulo 

MEDICO 
1

1\IOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

s DR. RENATO L. l'dORAES 
· Molestias das crianças 

,DR. REZENDE FILHO. 

Ex-Assistente do Dr. Murtlnhe 

:Nobre __ C_L_I_N_I_C_A __ G_E_R_A_L_ Cons.: R. Libero Badaró, 488 
Cons.: Rila Senador Feijó, 20$ 

Cllnic:t <lentaria cm geral 
Raios X - Diathermia · Infra-
Vermelho - Coagulação - Trans
illum!nação - Vitalidade pnlpar, 

-etc. -- Trabalhos -por cartuo, ho-
ra ou orç1:1.tnentos 

RUA MARTIM Ffü\NCISCO, 9'1 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

DR,'· OARLINO DE CASTRO 

CLINICA GERAL 
Dr. Celestino Bourroul 

Res!dencla: Largo S. Pauio," 8 
Telephone: 2·2622 

Cona.: R. Quintino Bocayuva, 38 
Das 3 ás 5 horas. 

Pele) .curso de doutorado da Fa- MOLESTIAS DO APPARELHO 
culdade, de Pharm. e Odont, de DIGESTIVO ,-
s. Paulo - Cirurgião Dentista 
diplomado em 1914 .,- Ex-den
tista do Lyceu Coração de Jesus. 
Especialidades: Pivots. Coroas, 

DP.. l\IARCOS. VI~ICIO 

l\lOREIRA 

Pontes, Dentaduras anatom!cas Mol~stias do App. Digestivo e 
e sem abobada pa-latina. - Con-
sultas: Das 8 ás 12 e das 14 ás ano-rPctaes._ Hemorrhoides, fis-
19 horas - Cons. Rua Direita, ouras, etc. - R. Xavier Toledo, 
64, 2.0 anda'.·, s1 7-7 A. Res.: Ai., 98. 4.0 andar - Ires. 5-3332. 
Barão de Piracicaba 499-S. Paulo s. PAULO 

Das 2 :.s 4 horas 
Res.: Rua. Ta.mandai-é ~-º 977. 
Pltone 7-3128 - S. PAULO 

G Y N ECO LO G I·A 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, mo.le!ltias de senhor.as, 
cons.: Rua Seh. Feijó, 205 - n.0 

Predio Itaquer~ - PhQ,Ue 2-2141 
Resid.: Rua Alfredo Ellls N.0 301 

Phone 7-1268 
Cons.: das io-11 e das 14 ãs 17, 

Sabbados. t0-11. . 

7.0 andar - Phone ·2-0839 
Dás ló ás 18 hóras 

-. 
Resld.: n11a castro Alvei;, ~117 

l'hone 7-8167 

:r-:::=======~ 
PROFESSORES 

PROF, JOÃO TRIVINô MOl,INJ 

LA pela Univerridade de ~- Paulo. 
er e Pf0P803f O . , ~ulas particulares de: Mathema'• 

mn1mm .. 11111!Bll•••eelilD......,......l!tli:1eH!liii_ tica, Physlca-Cln:nic:,, H. 1\/atu• 

LEGIQNARIQ ral, Musica e demais 1'.1a/erias _do 
--- Curso Gymn~.s1aL. - -,--

!E' DEVER DE TODOS AVENIDA Ff.'l'{q_;;;~ PESTANA 
OS C A T II O L IfJ OS N.0 257-PhonP 2-5402--S. PA.ÜLO 



"· 

iNota Interrntcional 
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1 LEGIONAU 

. . -
Dene:v sales 

Em vão se êspêfoU: qu-e as negociações entaboladas . -entl'e 
tt Inglaterra ,e o Reich, a mediaçoo d,os paiws neutros,· a re-
1 uC;tancia da ltalia cons-eguissem evitar a guerra. 

Insuflado pelo apoio de ~oscou, com a. assignatura· do 
pacto tento-russo, e sua ratificação quinta-feir.a,· o fuehrer 
1,c:nçou-se á aventura. 

~•dn!•tc~we~m«-~14.-!~e~~ª~ª"':u. 
·y?t' '1!,:J!~ 

Anno xit ·-· São Paulo, 3 de Setemhro de 1939 · l Num. ~61 

Apesar das noticias do inieio das hostilidades, a. França ., 
<> a Inglaterra aonfirmaram · as ·garantias dadas á Polonia. 

Por outro lado, H-Ltler dispensou o apoio militar da Italia. 
Tudo leva a crer que a guerra foi resolvida. não por um 

~lmples pa,c.to de não_ aggressão, mas por um accordo secreto 
entre a Russia e o Re-ieh, d-o qual deva resultar provavel
mente o reta1'ham-ente da Polonia. 

Assim, parecem· dMinir-se as posições como sempre se 
cpresentaram aos qite souberam vêr: a estreita proximidade 
i:!eologica entra o nazismo e o communismo tra:duzi<la em 
uma aUia:nça militar positiva contra a civilização e a paa. 

E' a guerra, que se inicia, com todo o seu hediónclo 
eortejo de morte, de miseria e· dé soffrimentos, para téntar 
it11por ã Europa um senhor que é a ántlthese da civilização 
c.:i.tholica, e o producto de uma se1·i(;l secular d_e erro$, con
cretizando o erro contra a Verdade. 

1 
1 

j 
1 
l 

O MAIOR SORTIMENTO DA PRAÇA EM ARTIGOS DE 
SUA ESPECIALIDADE 

Reps, Etamines, Velludos, Marqui
zettes, Gobeleins, Passadeiras, 

Tapetes, etc. 
ANTES D~ ORNAMENTAR A SUA CASA, PEÇA 

tJM 0-R,ÇAME'NTO SEM COMPiW'M:'ISSO 

R. s~bastiãc Pereira, 20 • Tel. 5 .. 3409 

(.L\:::1mbem no, Uruguay a 
po:n1.ographia é um problema 

Verdadeiro cancn, social, ag.em · com uma tactica deveras 
que fl:lmina e aniquiila a cons- t assombrosa. N,as livrarias -
ciencia humana, a pornogi·a- fontes de taes males, essas 
phia -está, actualmeute, sendo pornograpliias são vendidas a 
combatidG. no Uruguay em to- preços irrisorios. Um menor, 
das as suas modalidades. , que carece de reflexão solida: 

Na Argenti.lla, "El Pueblo;•, ! facilmente se· d·eixa.- contami-
0111 conciso editorial, já de- nar por essa depravação do que 
monstrára uma das formas de contraindo um outro v1c10, co: 
corrupção desse pi·oblema so- mo o de fumar ou o 1º al
e ai: é a pornographia "ele- coo!. 
gante", que se apresenta com "El ·Bren Público", diario ca
certa coloração ,espiritual, ap- tholico de Montevideo, inte
parentando cultura e preten- grou-se plenamente na campa- - ' 
dendo atrevida.mante passar nha qUe o "El' Pueblo" ·vem 
por arte. Ninguem desconhece movendo. 
tal fonte de contaminação de- De todos é conheci'do qte o 
crepita; -.facilment-e ell.a -é cons- combate a -esse problema cons
te.tada, ainda que surgindo re- titue um dever social - uma 
vestida por aquellas qualida- sã medida policial,· sem dizer 
des. i que é ta.mbem uma acção de 

i\1as, o que irrita o bom seu- cultura, cujo beneficio só pô
s-o é que os propagadores. e· de redundar em lucro para a 
disseminadores desse m a 1, 1 Patria, 

O Palacio de Latrão, séde .do Museu Missionario, fundado por S. S. Pio XI, ànnexo ifi Igl'êj~ ctne 
vemos no clich~~ ·é um raio de luz que, nesta hora de guerra e de incerteza, lembra a u~ivellsatt<i&ue e a 

eternidade da Igreja, acima de uma civilização que pareee querer suicidar-se., · 

Depois da. exposiça!>: de arte 1
. em 1942. De facto, o actual con- se realizassem ·ao mesmo tem- oriente.!. Ser,â de grande inte• 

missionaria de 1925, que teve ·f!icto entre a China e o Japão, P-0, çollaboração -essa que ser- resse para os anthropologos, 
pleno exito, só em 1942 será. viria prejudicar a representa- viria· par.a tornar mais conhe- ethnologos e artistas .e 

I 
mos

realizado iden.~i<:o certamen no ção d-esses dois paizes de gre.n- cidas as missõe.s, a sua cultu- trará o grau ·.àileantadó de 
Vaticano. Tal exposição estava ile importancia missionaria. ra e expressão .artistica. cultura das ·missões catlÍolicas, 
marcada para o proxirt10 anno, Por outro lado, devendo a San- A· exposição de arte missio- bem como a perfeita ade.pta-

i mas div-ersos factores · contri- ta Sé participar da exposição naria , .constará de duas aec- ç- da 1: · d"ge a · 
buire.m para o seu adiamento, u11iversal de Roma, haveria ªº ª1 e m 1 na O

. espi-
; entre elles a guerra· sino-japo- um ambiente de coll,aboração ções: arte da lgreja missiona- rito catholico, conseguida . pe-
1 neza e a Exposição de Roma, eritre ambos os certamens, si ria do rito latino e do rito los missiona.rios. 

Í,· ~--~:·;~~-.. ~-;-~ z ~-~-~-·7,• •,tl:N~~~~~~~;··~~;~~~;·~;N·~~ ., 
~ CARNES•VERDES DE TODAS AS QUALIDADES 

O café dos finos paladares , • '! ·i.·- 11. / .,. J ; VENDE-SE EM TODA A PARTE OU PELO TELEPH. 3-2564 ; ASSEIO - PR~M:J~~~DAO ~g~ri,~:E DE PREÇOS f 
f L A z A ~ Ü A .. Í) E M J\ T T O S i i Carne. de- Carneiro e Vitel: - Entrega, a, domieilio 1 

1 L AV. CELSO GARCIA, 483 1 L:.,m Marquez' de ltú, 328 - Telefone: 5-1067 1 ' ' · , 1 VILLA BUARQUE - S. PAULO . J 
............................ ~ ........ ~ ..................................... º ....................... ~... ' . . " . _, . . 

. ......~."'"''•ftt•'"'"ª" ....... ...,... .... '* ..... ~l't,l~ltflt .... ~ .... ~ ...... \.l!IQI_ ·. . 
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. Anno XII Dl'reotor: 1 
PLINIO CORRi;:A DE OLIVEIRA 1 1rec <1r- ,eren e: 

S. PAULO, 10 DE SETEMBRO DZ 1~39 •:l Fl'.lANCISCO MONTEIRO MACHADO Nam. 300 
wrir: IS • -· 1õ:~i ~e··~ri do DBYD An:eb~~ 

Devendo ser erigido, dentro em 
breve, nesta Capital, um monu
mento ao Duque de Caxias, foi 
convidado o Exmo. Revmo. Sr. 
D. José Gaspar de Affon.seca e 
Silva, Arcebispo eleito de São · 
Paulo, para integrar a lista dos 
presidentes de honra da commis
são promotora de t11,l homenagem. 

,, ' ,',',' ... -!!li~ l bl ] ~ P
·•, 'd 

10 o novo rce ·. . s,o !te J. r amfüt 
As e~.:lpcioi.1ae:::, h.omenagens quo 

preparam a S. Exciaca Revma. 
Si> 

• Ninguem ignora que o Duque No proximo domingo, dia 17, rendissima, revestido dos com- REUNIÃO DOS BISPOS DC 
ãe Caxias foi, quer como estadis- dar-se-á a solemnidade da pos- ~tentes paramentos, apresen- ESTADO 
ta quer como militar, uma das se do 2.0 Aro~bispo Metropo- tará as buHas papaes da sua 
malS puras glorias do :Brasil. O\ litano de São Paulo, S. E·xoia. nomeagão ao Colando Cabido, Nesse dia terá lugar uma re.' 
que, porem, jamais será suffi- lwvma. o Sr. Dom Joeé Gaspar peran:te •todos os Srs. :Bispos união de todos os Srs. Bispos 
mentemente posto em relevo é a de Affonseca e Si1va. d<'> Estado de São Paulo, e su- da Província ecclesiastica de 
·•dadell'a origem de sua ~nde- Depois de :rac-eber expressi- birá a,o fürono. tomando assim ·· Stio Paulo, aos quaes Dom José 
.111a int!fil,ectual e moral. Oatiho11- vas homenagens dos cathol!cos nmrne de f'P.n alto carll':O. Acto C 'f , iil. 
élO ~oroso e disciplinado, o im- de Sant-os, ás 13 110ras, do dia ~ontinuo, o Sr. Arc,ebie,)o, sob I ac,par 0 • erecera, em segu a, 

1 um almoço no Palaoio São morta cabo de guerra hauria na 17, S. Excia. Revma. partirá o Pallio, será acompanhado aM 
oração, nos Sacramentes e na vi~ 1 em trem esi>eci'al da S. P. R., .a Cathedral em construoçiio, ' Luiz. A's 15 horas, realizar-se
da Interior os thesour-0s de ener- dev:mdo chegar a esta Capital, no Largo da Sé, por todas as á uma graude manil:estª~ão do 
...4., d Revmo. Clero ao novo Pastor. &-• - . e coragem e de alanegação na Esta,,ão da Luz, ás 15 ho- ' antori·dades ecclesiasticas, fa-

t t l " na Curia Metropolitana, fa~en-c:om. que an o engranc e~u sua I i·as. Uma commtssil:o · especial zen.do-lhe alas as a.ssociações 
Patria. "irá receber o mustre Prela.do re'igiosas. Na escaàar:.a da Sé, do-se ouvir os seguintes ora-

A incl11$ão do nome do E"rno. em "Alto da Serro.·', divisa das dirá a oração gratulatoria o dores sacros: Dom Domingos 
:RevmQ. Sr. Arcobispo eleito, na Diooeses de Santos e S[o Revmo. 1.\Inns. Dr. Francisco de Silos Schellhorn, Abbade 
~ dos presidentes da commis- Paulo. Bastos; om s&guida, haverá de São Bento, em nome do 
sao signifioa por pa te de o Clero Regular; Padre José Ma-

• ... • r n ~- A' che;;ada do trem especial exposl<:ão do S. S. Sacramen- ria Mont,eiro, Vig,ario de ltu', 
sas autoridades civis, o reconheci- na Estaç~ 0 ela Luz deverão es- · 
mento deste facto Possa elle ins-, ª ·E· S to com canto do Te-Deum pelo em nome do Clero Secula.r, e 

• • 1 tar preseutes os < xmos. rs. - e F ·t d 
pira.r sempre~ nossos governan- 1 Interventor Federal neste Es- c·:·o da C&thedral -e bençao., .on~go rei as, em nome o 
tes a convicçao de que_ o Brasil tado, Seoretarios de Estado, Depois, será feita pelo Exmo. Cabido. 
só será grande se seus fl-lhos sou- , Presidente da Corte de Appel- e Revmo. jl'r. Dom Joc:é Ga~n::i.r No dia 21, quinta-feira, o 
berem seguir os exemplos que lação Prefeito da Capital 8 ou- de Affonseca e Silva a visita Revmo. Clero offerecerá a D. 
campo de batalha ~ da espada tros ~lementos do mund.o offi. aos tumulos dos Bispos seus José Gaspar, no Seminario do 
C&xias nos legou, nao apenas no cial e do Clero de São Paulo. flntecessores, que. se encon- Ypiranga, um almoç.o, occasião 
desembainhada, mas aos pés dos O dr. Prestes Maio, Prefe,!to tram na cryp•a ela Sé, e á vol- em que o Ravmo. Mons. João 
altares, com as mãos postas em da Capital, saudará, então, 0 ta. ainda nas esc.adarias da Ca- Baptista Martins La&aira, ac-
prece. eminente antistite @rn nome do th-edral em construcção, o sr. tu&!. Vigario Capitu-lar da Ar• 

e munlcipio da Capital. Abner Mourã.o saudará o novo chidiooese de São Paulo, sau-
Arce-bispo recem-empossado. dará. S. Excia. Ravma. A's 15 

Esta ordem d.e ideias nos leva A CERIMONIA DA POSSE :No dia se~uinte, 18, segunda- horas, as Reli.giosas orcMIH0-
a pensar na affirma.ção feita pe- Em seguida .formar-se-á um feira, 8. Excia. Revma. <)e1~- cesanas vi.·estarão sua hemena
llo Exmo. Sr. Presidente da Re- cortejo, e1n automoveis, em di· bra1·á Missa em suffragio da al- 1 g!i)m ao novo Arcebispo, no sa
pulica, no seu discurso do dia 7 rec.qão á Igi;éja de Santa EFJh-i- m<a. de seu .antP-cesAor, o sau-1 Ião nobre da Ouria Metro-poli, 
de setembro, a respeito ele uma: genia, via Roo da Conoeir'o. doso Dom Duarte Leopoldo e

1
, tana, saudando-o uma R-elig:o-

. breve organizaçíi.o da mocidade I Ahi chegando, s. Excta. Reve- Silva. sa de São José. 

O ttosso clichê repi'esenta o campo verm-elho, o leão ram• 
'>ra,âc de a mas do novo Arce- pante das ArtmaS de Dom 
,ispo Metro~olitano de São Duarte Leo.poldo, que é tam· 
Paulo. 1 bem da fàn\i'lla doa Silva, em 

O campo tripartlt!O apresen- ouro, significando a força de 
ta no angulo direito super.i.or {;> Deus em que ee baseará o Pas· 

tor nó governo do seu pov~ 
Na parte Inferior, sobre cam

po de ouro, a aguia estylizaú:i. 
das Armas do Santo Padre P10 

XI, lembra o Papa que eleueu 
S. Excia. para Bispo da Sa,it., 
Madre Igreja. 

Envolve o escudo um Paí
lium estyllzado. 

O PA-LLIUM, de uso muitc, 
antigo na Igreja, foi, a pstt:,-

l 
do seculo Xl, conslder'Jdo r 

rri.O S}'rt;lbi>lo cfa plM it't:ç,le C: e 
poder pontifical1 exercida em 

l união -com a Sé Apo&toli=. 
, &•, na aua forma aetu:al, uma 

mono~ramma_ da lmmaculada faixa circular. de lã bi·ar..::a, 
Concer.ção, · I.M.C., em prata cingindo os hombros 'd.o Pontir:ibr: campo b~zui -d q-'!.~ é ffoe OOl'll duas tiaras pender.tes 
am. em o em ema o _,mi, sobre O peito e a região cervi• 

nar,o de São Paulo, no qual se ca de>rsal, uaado pelo Arc,,.bis
f01"mou o Exmo. Revmo. D. Jo- po Met1-opolftano em de''.e·l'ni•
sê Gaspar de Affonseoa e 811· natlaa funCfÕe& pontificacs. 
va, e do q':'al foi Professor, Traz 6 cruzes &r9gas bordad;:,s 
Meetre de D1saiplina e Rei-tor, d ~- 1 N angul d b com se a .,. .... , uma em car;, 0 0 esquer o-, so re , extremidade doa pendentes e 

. · , quatro na faixa bramia. Des· 

São paulo Escolh•do 1· tas cruzes. trea slo perfuradas 
t por alflnetea preci060s. 

P!\fa Se .. d·n d·Q 4 Q (on No espa90 de trea mezes a 
W .. " • ' • contar da consagração ep.i-sco· 

gresso f UdPri '.''°''CO par, ou, se Jã ·• cons~orado, a ..... .)u partir cta aua pl'Omoqao occor-
N~ ci )nai . rld~ em Consi~rlo, o M:tro• 

,.F, i=-nRAM' · r.- ·r.e poli-ta está obl'1gado, por s1 0u 

. braalleira • 
E'-,ardentissimo desejo da San,. 

ta Igreja que todos os· ·se-u.s fieis 
sejam cidadãos modelares, d!s
posiOS a se sacri:!ic&rem inteira
mente pelos interesses e direitos 
da Patria. A tal ponto é Isto ver
dade, que se póde mesmo a.ffir
mar que, em qua.lquer paiz em 
9-ue existam cidadãos cathallcpe, 
estes, ou serão os melhores eida- , 
dlós, ou serão cathollcos muito 

• '•,.1AS """ FL: 1· 1 por outro, a pedll' o PalHum ao 
~E, ANNUNCIAM Tç.R JIDO i Róm.ano Pontrflce. A lmposi~ão 
E::>COLHH>A A CIDA0t!t. DE· é feita em Roma pelo primeiro s!o PA~LO PARA. 8.âDet DQ, dos Cardeaea Dlac~nos, aos 
4. CONGRESSO EVCHARt$• · Arcebispos, at11p08 que usam 
TICO NACIONAL,: .A _,SJR. do prMlegfo de usar pallium 
REALIZADO EM 1~, · '\ ou aos selNil respectivos pro• 

:::ic:=:::;;:i=======:c:.:.==========~======= =============:z:z::::::'"m:.'"'::=::::::!::.' ·· ouradorea. 

~flJ'(Utll[IIº : r::::;: pe~:1::sos~se~::,~i; 
IJAbflRffJl IJ · crnoimadaa por um chapeu ver• 

· de de abas largas, enfeitadas 
. · de cord4n da mesma côr en-

0 que foi o 3.o Congresso llucharistlco Nacional .. det:omdo •- tre1a~~lll9 e r,uamec;ctos d~ 
~.-• ffl ~(l'lltH de ~ tádo. A1'.éWI 

IJffll:J./Oflfe dO grantJG p/Odt;td0 0 cffe/lrante OnfhUS/atlfflQ 4-- ~S~rát e dct Sam» paistorà:I, 

niediocres. t 
A razão disto está no facto de 

Iler a Igreja a unica fonte verda
deira do perfeito patriotismo. En
contra-se, é certo, f6ra da Ig:re
-ja, mais de um exemplo de pa
triotismo levado até os limttes do 
heroismo. Eatretanto, o se11timen
to natu~I de amor á '.Fattia, sob 
o influxo da graç'á divlnà de que 
a Igreja é d!speH~adora, adc;j_uire 
um vigor invencível e iniguala
vel, de que Sta. Joanna d'Arc é 
um maravilhoso exemplo. Quem, 
no muntlo pagão, entre ta:ntos 
generaes, tantos guerreiros cor~ 
pu!entos e tantos estadistas enca
necidos no traba;1*1o, excedeu em 
patriotismo â. virgem de Domre
my, duplamente fr.e.gil pelo sexo 
e pela ide.de? 

!sto posto, mantemos a espe
rança já expressa por estli', folha, 
de que o Governo da Republica 
não procur-1:1ri:á, a ex~mii)lo do qu,e 
se faz na iti!ia e na Allem.anha, 
roubar a moc~~de ao regii.ço da 
I,reja e ás faums do afjostola-

AO 
DESPERTAR,•• 

Obtenha bem 
estar ~o o 
dia tof!o com IIJ'mo 'Sald• li::.. 4,. f'rvcta' 

S. Bxcia. Re-vma D. Edelio 
José Livares, Bispo de Pe
tmlina en nossa redacoão 

Domingo p. p. tivemos a 
honFa e o summo prazer da 
visita de S. Excia. Revma. 1:>. · 
Idilio José Livares, D:Ó. Bispo 
de Petrolina. S. Excia. p,:,r
coneu todas as de-pe1:1~cias 
de nossa. r-edacçã.o e ofl:ich1as, 
dirigind'O paia'Vr-as de enthu
sias:mo e eneor.a.jamento ao 
nl)jJso jorn;il. 

O LEfflON;Aa~O agradeoe a RECIFE, bôrdo do ºD, PE• 
ihon:oaa ·'tiâi~ ~e S. E-xcta. e DRO I" - Após boa viagem, aqui 
deseja a D, 1:iiflÍO sinceros vo• cllegamos com a peregi:inac;ão 
toa 4e felioidad.es e bençãos paulista, ás 7 ,40 horas e.ti) d'ta 2 
118 ...._ ~ ~ ••u »H~ $ ~rJ>., A'• O 1.ma d.eue 

mesmo dia ,chegou ta.m'bam s, I t~ os peregrinos .. pa,UU.S. tas, ~. tmr-

1 

to cJa. Oldacle e t.ollO o ~reU'.lia-
tm. o Ca1·deal Le~e.do, ~ue via,. tl~va no cáes o r~presentante do do. · 
Jou pelo "D, Pc<.tttt:i ll", ®m a, santo P11,dre. âomparecer~ o No. pra~a ruo Branco, a~
peres;rinawijo do mo. ~ensa, ~o. Sr, A,~a~~ Ma,alttlVS> ~ tó1 saui.Iad'o peló Preteitc> 
niUlblcl6º1. ~ que.l fà ~ sw• itf~~ ~ o tt. ~ • · L(~a:iotu• . .., ti ~ 

-à~ qqo lncUoam a dlgnl· 
~ eoicSNi-astk:a, GWOi a - $:0 

~~ do tlleud'O uma t"Nl~ p:a• 
.t..aaNihal ou cht dohl travessões, 
-~ &> podo&' Clreb,le.ptsco• 
r,111. 

1 O lamrna - .. vt omnes unmn 
l ~ia~~ ~ Cl~ t8'J<1e sejam u.~. 
1-tlflalfa -cfo l:vange.'fh.o de S$.I) 
doâo. expr.fme a ~ray'.ão 1fo 
S. ExÇ,ia, ~vma. e,n trabeJhà~ 
.l~nf;e para .a r;iiwfçl· 
'ta~ tt-h ~i;i 4i.o é:l:e:ro, 
ma cte todM os fieis., i;r-a re~
H~t;, do dMn& ideiaf da san· 
~ de to.d0s e tia rs,. 
dc~o da P:11tdá, 

.J...,,.emo d'l.ra tfll3 
,Jelitl-.aae e p.r(!)·s 
nado de #4 d@ 
ft,GV'O Attt·ebit:it:;O 

·!: 
• ~~~ r:ro. d{ll!' 4 éfz t 

l··:: .. -~ u!c?:Rm,i;i., <Vi"l 1: 
'.$\ij-.. ;!. fKlllÍ~O. oi-e f.tli' i, 
., o /~ml9 Gl.~ i".k,:-xfr ,, 
~ i!o -~ R,e),fl'TJ('), 

l 
j 

IJ.. -~~ Gtasl>ad' 11e' Mf.ov;,- :. 
~ ~ $~a, l'lG p!!ie::\!.>n· 

~:~ -~ e B'4wr.ri.:1, :~ 
P.~ -a,Jiiii:V410~ 0'.am(~•o.QI, 
.,_,_ ~G1!HlÍ~~ cf',:;J;ol,a 
tm .i~ ~ f.!íe>-.. sr. 
~ ~'GIÍ!f$t4:llc-e. 

! 
!:: 

A !lol-,rü~,é fo.J ef.-
1:•~~1 mi d:l'apeHa r.,:,3 
$4 .. ~ t;..c~~. d,:, l?l11d:a, 
~~ :;~l[ia:h, t~ oo.r 
~ 11/f t~~,(,!lllJL~~ mo } 
a~ # R~~lil, Mono. , 
L~ ~r.J.ii ~til.,. Pt. f 
.r~o·~~~~º" I' 

\. 

P'e. P~..o ~. 
S. ~. RelW'ffla. e, &-, 

D. Jo;sõ ~ de A-ntam 
~ e 8·1~ P~'I-Mie
ti :~ CC\!l~ ft Ct;.,. 
-..;i~odfa14p.l!'<I' 
xtim,.~NIW.Serf 
~ ~ tMinuma, 
~ cço~ oftt• c«qQ:ar.:.c .. 

' • 1 
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Excia. Revma., o Sr. D. José Gaspar seus problemôls. CcilCOraj;:.:lo em SUU3 ra o recaço mate;·no da Igreja, e h1 
t:,::-.n~Amo ç,n-1wuç9 ÇQàf • 
1U'PlWVAÇAO EÇüL,Eii,li\S'flQ;\ 

çle AffQ.!11\llleª , §Hva, t.?.rlmhrn 1\§ l.\lê\1.S 1111,taª e ~n-1~,iraçjç í'm ~<;:\1_i;; c~ffri- i<1 mn. ~\'i rebi\nho cm to.mo do - lo 
çli1w.11;anÇ)\i, 

1 
ç 1!"1 !llº!'ll!men\o, Ht1tr-i!·; fll.l>fl\Qª· ~-i\im~ ~~ut·o.·r: . -. .. 

Direcçüo: 
r.io de alto v;ilor., no qu.il i.;e esi?elk\ª fí;s,~,i ~r.rncle ~1H1~<1de, QUe é \1m 
com S\.!avicléld.e e limpid_ç~ a gr;inde dos traços característicos do novo 
<1lma e o coráção sem fronteir-as, do Pastçir-, é tamb.em, e ele mo,qçi incon· Rua Quintino Bocayuva, 54 

8.ala 323 - Phoue 2,7276 n1>vo Arcef?ispo de São Paulo. test,.v.el, µm tr-aço can:,oteristico de 

l)otlac~iio e administrac;ão: 

_r':ua lmmac1-1lada Co11c:!liçã1>, 59 
'l'el-epho.ne \'i -1536 
Caíxá Postal, 2849 ; 

,.Anuo .• ...... o ·- "'· .•, ~ 
exterior .• ., ,. ... 

... •. ·~ llt 

exterior 
:,:anier-o av11lso :- • • ~ 

1,1í$00ÇÍ 
'.l5$000 

ll,J0.0.0 
13$.()00 

$200. 

Rogamos ;.os M~SQS a$Sig· 
nantes comn,uni~rem a mu
danca de seus el1cl~reços para 
a cáix.a fc'ostal 2849" , · ,. 

\ 
\ 

1 
1 

Não public-,m~~ v,9lla,~r~9áo 
de pessôc1s \!X,tra11~él$ .a0t ~.9~~0' . 
_quadro de fedac\ores~ · · 

;!J l,.EGWNARIO te.lll o. ma~ 
·ximo iwazer •em recebei' visitas r 
l\s installaçõ.es de su11. redacçií,o 1 
e officina, nw,s l)ed~. que não 
:.;,•jam as I\1ElSID\tS feitíl,s nas 
tas., 3a.s e 4as .. feiras, .po1· ,e:ii;i-
goucias do serviço. . .. ,,,__...,. _____ .,........, __ _ 
COMMfNIAN~O 

,..§ •. -.S~ 

ADULTERIO E GEBO,LLA.S 

"'la, na per~o,naJiclªçJe d() tWY.Q Ar 
cebispo, curio:;;as analogias entre " 
physiço e o, mor-ai. Jamai:. vi u.mil 
ph9tographia que lhe retq1\ai.;se mal 
os tràços, ou que lhe deformas.se :;i 

physionomia. Qualquer objectiva de 
photographo, 11or mais Imperfeita 
que seja, ou p.or mais imperlto que 

, se manifeste se1.1 manusea(jor, fixa 
~ os traços de S. E>1,Gia. Revma. com 

uma fidelidade surprenendente. Elia 
é eile mesmo, inteiramente elle, ex• 

, clusivamente elle, em todas as pi'19to 
·,+ gr.,1p,hi,\\S.· ,..,. 

' ~&,lia mes.ma gl~opriedade se veri 
fie-' e"' ~1,1a almª. Nosçot esor.lpto.~ 
sã;Q, ijer!l,fminte, documentos em q UE. 
es~~lf;iél~QS. llQSS,~ mentalidade. Cer 
toii etPJt'-tt~~ el\h'.etantQ, são· brumo 

sos. .fll ~lffl4il111ente i.e rcitratam· atra 
v~ d,o q,1:1111 ~içrev~m. O lej~~r per 
ce~e s.emP.re q1,1e ,lia$ fica~.iiin fé 

'- cha~~~- d,int_ro de. si 01osmai., deix,m. 
; d,Q tra:nsp.ir11çer, vç,luntària ou invo 
l 1.untarl.i~•n~1 aP,enas uma pàrte mi 
: 'nima de sua verdadeira conflgü_ração 
moral, ou até - Talley.rancf nQS vein 

·~ ~ mem1>ría a e~te proposlto - o:.· 
ten.tando para ll,So. externo uma. per 
sonal\qade ele ficção q1.,1e é m_uito di 

, versa ela perso!'lalidade reél~ que pos
suem, Por ass.lm dizer, as palavras 
não. são, neste cas.o, senão um "tra
ves~i" e os. doc.1.u:nentos um pàico on·-
1 pirito do auto.r representa um 
Papei muito diverso de sua pi,opria 
ind,ole', · 

Nio é as.i.lm o >..1.r.c.ebispo eleito ae 
S~o Paul_o. l'~mb.em mo.ralmente, é 
e'!i.e façilmente photoqraphavel. E 
to(lo o. se,u e_spiri.to tr~i:ISf?~rece, sem
pre c~m • sitjgele.za, ~oréin sethRre 
com d111n1d<1d,,, .itlléilV~ de qualquer 
phrase por elle .es.ç_ripta. 

A Carta Pastoral do s,ucc~s,qr de 
Tudo já se podei·ia ter pos· J;>om ºU<\rtll, n.~o é senio ui;n formo-

tu om duvida, menos C!Uíl a ç<> co,mm.el'.lt,1.ri.o do. lemm.a que ins. 
Academia Brasileira não .tives-.· -cr.evéu em s.eu Qr:~_ão. de arm.i~, ,IH1r 
St) gente bem comportada. QCC<lÇ}ãQ d.e S,U,éil. S:(Q~,!ÇãO episcopal: 
l'<iis, q11ando menos se esp~p;t,. -,'I¼~ oi:nne.11 U.IJ!Jm si~t". 
o sr. Osw.aldo Orico, _acad~If,~-. i: .. ,., Uma, a 1..1.m.a.,. 0 t:;:x_(no. e f:t:exmo. s,~. 

no.sso povo. 

}/las, se a bondade brasileira. pri 
V<1\!<1 do amparo de uma instruccão 
religlosa re;il e meth0,tli0,<1, desca~ba 
c(lm· freqyenoia tlem<11,iada para o in
differentismo, par,a o libera li1,mo, pa 
ra a <1cc.omod.:1ção com todos os ~r 
ros e todas a~ o.pinlõ.f,s, ell<1 p(!de en· 
iontrar na Pa$toral o correotivo des ., 

... -.;;.;;, 

CIVIT'' s 

te depioravel defeito,· que é, çje to, 
dos, o que mais caro t1:1m c,1stado á 
f~lr,ia. 

/',:lri:l.a .. ir<,li>iHe de l:lispQ, · ninguem 
e~.pbnti'a P,al..tvra.s mais · suavei1 para 
fal,ar em paz 'e em ci:,ncordla, do. que 
o .i.utor d~ Ras.to.ral. Entre.t.into, o 
que s.e noia em mais de um trecho 
- e: 1$.to ~ çommum na penn.i de um 
Q.i~po. - ~ a. pre0,ç~upação. de só ad
n1itt!r a ptz com resaiva dos direitos 
\fa Ver<Jiide, e a Unidade, não na 
ac,çom:o.(;!ação Qe CQi!,aS que "hurlent 
d.e ~e tr~uver ensemble'.',. mas na re-
1,ondu,cçã°Q d.e tctc,io.s ao apris.co de 
NQ,:ilS,Q Sen.ho.r Je~us· Christo. 

<·o c!e fardão e espadim, s,a;lJe· :. ·-· Oom J.osé G,as.par. de Affonseca e 
,;e COlll Ul~la proclucção fa~eta, .. · Sil~a menciona· 'em s·ua Pastorai to O lemma ''ut omnes unum sint" 
que, apezar das ~l.ltl)nções:~~' ', \:/\~ã~s as. ac;~i.'{icl~(i,es. in.te.l.leetuaes.' s.o t\{I • Hi;i.Qu.agem cJ.a. Pi;iç~or-al poderia 
a~alyse psycholog1ca, ~- social, cíaes, economicª'-s· ou :mat.e_riai;i. cjo ter. esta traducção: para que todos 

. nao vae além d'<lS~a. hter.a.t~~ i;li;\éil,Q<>, F,>,a.r,a ea~ 1,1ma,.;te.m e.lle ·Uma, se WJ*tl'.i 'na; poste da Verdad.e e n<l 
':"\us~ _e cla~1des,t1µ~, q,u~ os pa,l,wré! c!e SYl'l'}P,Atbiia, e Gl.e, · ;i,~feéto.. 1m.J.tlça cJ.o. Bem, isto é,. no a13.risco 
iolnetm'.s~as 1_1wulca,_u~, burlait P.~r,a ç~cla uma,_ en~on.t.~cJ. cii:le em seu da l:g,r.ej~. 
do a nplancia pollc.J,al. · A,te, i i. ,coração de Bispo uma corda parti Por is.to mesmo, á medida que S. 
f&z leiul.,1·m· o incrivel sr· Clau- · · cuiarmente s.ensivel, a fazer vibrar Excia. Revma. se refere aos varias 
(ljl) _de Souza, de :r,na~.s,~tel' n,1e- P,é\ra 9, 11,\~11,e,~i~.a,,t ~,QmR, R~,r~ Q Q-1?;~ seo\<>r,~, (J<I, \(.ÍQ;3. S:Q.Ci~I, no,tª·,lie t;l.elle 
mona. com as suas teneb1osas rario - coilcscad<';;; nos dois pQlos éla o ari;lente desejo de os reconduzir ao 
oll,_crmidades... sociedi),r;l,e -; PÁ~~ o.s ·s.~çe.i:4ote~· co Çor,i:i·~. Mys.tico ·<.i.e j,e~i,t~ Q.hri!J:t:o, is,to 

C om·cnhamos, isso .i,ão vae mo para os sentenciados - colioca· é, a Sa.ntâ Igreja de Deus. Uma pa 
b~1a Y:rn uma p·essôa_ séria, ~o.~ 1;,_9y '!,oi.~ ~,~IQE!, d,<>~. \(~l.ir;~.s. e,~J- l~Vr<c\ cJ.e S,QQrenatural, d.e Fé e d.e 
1'J LlCl)lclll11CUto , tendo:se em r1,t1,J,~~-~. ':'.':".; ~~r~, ÇS. dç,~_n,,\~li, ~;\ h;t?,li: ~ll'.l.Or ~ tgf~ja, s.e i.t;lS,,it;iV~ ~er;);lpr.e l)t;l'l 

vrs_ui (j\10 a coisa sahJU publi· P.itlJ,e,s. cçm,<?, l?íM~ a,. ll),()ÇÍQ-,él,~.~ t:),Q, P.Je ~.l,'éJ'* exJ~,r;~sJieSc . lle ~tfeçto. N,<;>\.t,se 
cacta ;llllll supplemento femini- n,o, r;l,fl.S,~l).'{.Q,IVi,l)'.l.~m-.,ç, ci,e. se,\!, Vlf.!,Q,r lri~S,t:11.Q,. e á,_ ~\(ifJ:ençia,, a ling,IJ,sl,9,em, 
no. E ,:erdaclc que os chro.uis- . , !i1}1.>;~ic_o,, \~m ~Jl,e. P.J!,la,,"'.r.~~ r;l,e. ç~r,i,- c!,Q ~or:n !r,a.s.~Qr., 41,1;0 aP.,1?.,elJ.a. P,:,m1· QS 

ç:s\,.i unidade, que foi 11m anhç,b 
supremamente a:-dente do proprio 
Cor,1ção de Jcsw,, enoqntra-:;e o an· 
cio tje ;;1 re;iliz::ir, em todas as linhas 
do Eva,nge.lho e em toclas as paginas 
da H isto1•la da Igreja. 

Na parab.ola da Videira, por excm· 
pio,, o que ha, s\)nªo o a~h~!o da 
unid<1d\l? ç; 9 t,ab~iho çlo a,postQ\a,do, 
let:ado pelo Salvat:lor á l~reja Catho· 
lic;,i, o que é, senão a 111.cta pela uni· 
dade? · 

Que todo:,· sejam uml Que pr1me1 
1·amente 05, sa't'me11to.1;,,. que são os 
fül1os da igreja, se unam cada vez 
mais á vide que é a Igreja. Oeste 
tr.ibalho preliminar e indispens;1vel, 
que consiste em inst;;iurar em nós 
1..1ma mer1t.iHdade co.nforme á da 
iQreja po1ra qye dei.la ç!ecorra uma 
vida confoPme á dQs Santo.s, passa a · 
lç,ireja ao trab.iiho de conquist.i. E 
o Bom Pastor, s\lm jam.,1is perder a 
união com a Vid~il'a; -.,ae pelo;, ata· 
lhos e pelos caminhos, afront,i'ndo 
perigo.s, :· vencen<;lo f.i<:1-ig·as, suppor
i.ando intemperiÓs, gaigand·o monta 
nh.i,s e palmilh;rndo valles profun
c.1o.s, procurar a ovelha perdid,1, que 
geme no abandono, no fllndo do pre
cipicio. 

Que todos se.iam um, á sombra da 
iQrej<), sob os o.lhares de Maria., aos 
pés cio S,;_intis,simo Sa«ro1me11to ! Que 
todos seJám um, no professar intran
si.Qentemente a Verdade ensin.ida 
p,ela Igreja! Que todos sejam um, no 
praticar inflexivelrriente os Manda· 
mentos, não ape;nas quando .attra· 
hentes e formo.so.s .1os ç,ilio..s .ele nos: 
sa sensibilidaç!e de no,to.~a Phantasia·, 
m.as ,1inda. Q.1.1,Htdo arci\.lÓ,§, íngratos e 
ar idos O.S cic'veres pQ.r e;,lleS i f'l'Íp,QStQ9 ! 
Q"e todQS sej,am um, nçi tta\:>,Úho de 
evanqell?;;ir as. atmas sedentas· da 
ao,1;1<1 viva, que é a unica a poder sa· 
c;ial-,1li\ Q1.1e to.dos i;\ejam 1.1m, gover 
nan.te.s e gove'rn;ido.s, ri.e.os e pobres, 
plel;),evs e notres, culto!> e igno1'an· 
tes., não em uma u.nida.cle q,1e, á mQ· 
c¼a so.cial i:,ta; r.onfunda e amalgame 
em um verdadei~o cháos o corpo so 
ci~ü, m?)s em ym.i unidade q11e con
$olicte e penetre de s.uave harmonia 
0 fttnccionamento e <\!j relações çj;is 
ql<1i;s,e$., desigl.laes pela f9rtun,1 P. pe
(a i;it1..1.iç&o! Que \0,tjos sejam um, no 
trabalho para alliviar as· dores phy 
sicas e combater élS molesti . .i::: do 
corpq.! Mas que, sobretuclo, sejam to, 
<:ios. um, P,élr-a cç,mbater i ntr.ç1nsigen
\ernen\e o.s fa11\qres de desor<;lem 

· que enchem de angustias, de pertur
bações e de perigosas in,novações to 
d<> o cor1;10 sç,cia,I. 

S.ão estes os votos bro~dos do co 
ração. arçlent(' cjo n.Q\/O Arcebispo, e 
que espelham· tão bem sua grande 
alma, a_tr.ivez de si.ia fumosa Pas 
to.r~\. 

1 

Q q(l.e nq!l cowe.ete a nós, senão 
r~ar. a,rdentem.el;lte e trab~ihar en

th,t,s.i.a$.\i.Ça,r\1e1;1\e p,ela s,1a reali~a · t:'s sociaes, que são_ ~s mil,is · '. t:i~'? çci,1:1,cl,i,~í,~A~~ft,~ â,~. ~,1.!,l!,'t çirçw»~ p,<>tl,~<1,1; ç~.r.<~<l.a~ Q . .;t Ar,çf;l,i.<?,i,qçq.~.~ •. iç 
lidos pelo m_uudo fem1muo, não · ta,t;i,cia,s_ l?agt.i,ç.u,ia,.r.e.l!, ;: ça,,cl,a,. q,ya,i, gp. n<1, s.1Ja p_r,i~~ir,<,\ ~.UQç1,1.çiQ, ~~ o\'.e· ç~Q~ 
primam, lloJ-e em dia, -e lasti- · • 
ma velmente, pela moralidade. :~~-;:=========.= .... = .. =-= ... = .... = ... =.:::::::::::::::::::::::;;::;==.= .. = •. =. = .. = .. = .. = .. ===:;;:::::::::.::.:..:::======= ... -= .. = .... ::: ... = .. = ..... = .. =.-=.::: .. :. :;; __ :. .... : __ ::;_:.: ___ ::::_ .. = ... =========Y 

·Butretanto, <escrevem com ele- . i 
ganc!.a e maciez, distillal).do 
suavemente ven-enos mortife
ros. Esp-ecialmente, não com
mettem a vulgàrid,ade" ~e que-: 
rel' justificar o que é immoral, ,· CA-T~ ' , . ~ 

' - ~ ... ~-. ~- " . 
com auxilio de sciencias <e so- r, 
ciologias. Não, para elles o 
r,eceado não deixa de ser pec- . Çon;uir~.m 
cado; apenas é refinado, é ' 
granfino a gente co.mmetter 
tal ou qu,al pecçado. 

Se a attitude dos cl!ronistas 
mundanos é corrom1>ida, a· do 

\sr. Oswaldo Qrico é ré.1-e.s. o 
·.fieu conto (o corpo de delicto 

O L .. , I e·---::O ... . : <, • ~ . 1 

! ' )'· \ ' " ,. ; 

·- '.... • • ___ ,,_ d ·- ... ;..' . , .. , ..... 

e. conhe,cida 

JQ.ALtlARlA. 

:ê um conto) é 1UlH1. lllO.t.iiúfa•:· e À 5 A e A s T R o 
crescido e indig:eS.t9, ~m que, ,r; 1 •" · • . ,, ., : . . .... - ·~ . • ..... ,.. ,., •M ,.. • > 
da pesada. eS1)$ci1:l de bofo mall "" - ·• · • · .. · ":· · · · · • .,· ... 

num estylo turziao . e am,arfa- ,' .:,, u:._ .. tlf. .,.!5_691:J!!S::t;-.... -~.t.! ... 53~,'<·~~-XSZ::::~!- ,,_,_.,.:,,.,,;!i~ifr•M • .,, - ....... - :..',,,~,et-,~·-J -~-}~."' · " .' ~~ .. ~-.-~. .-_.L'Ç'?7-!7~ .:r; .... _ · ~---· .... '"!"~ !S,IC(!r,< ,,_,.._c;ae::~ -~- ~~~~ --~ 
·nhado, se colltam ~s yan.tagens ·\ @:f·W~:N'AS, f,~Qf·lH.t\$ 
<1~ infidelida<le conju~a,1 foemi-1 1 t 
nina, ,antag~ns so_ciaes ,e eco- · , '> 
nomicas. Pa1·-0cé que J10uve 
Uma certa intenç~Q 4e cdtícà .R JJ. j\ :: l S 
à socied<:1.de . co.nleD:1P9ranea; 
11:'tto não está c,::n·o. p que fi
cou pat·m1te, isto 1,im, forain 

PE .. ]NOVE~1BRO 

as supraditas vanta~ens. · 
Ora. para queni, con.11ece a 

degradação que layra nas al-
oos camadas s_oci.fÍes, no que 
concerne á e;;;tabilidadé conju
g:il, torna-se evidente o pe1:igo 
c1c;e pu1.1licaçõcs d,este genero 
representam para os costumes. (Ço,nc;t11~~1> cl~ a.i\ l'),",g.) 

Dir-se-ú qne somos atraza- l•Í\\l. i;e s.el\t\r ÇW11 ço.r~~em ç\e 
dos, qnn a moda hoje é 011tra P\'O.YO,c~r a i_11vas.\\~ \ll\~\~ta ç\a 
e que. no fin.al das contas, tu- P.o,l_çix\ia,. se11,1 p~·i,me\ra1,1~1te sçi,n., 
do é relativo. :-.:este caso. de-1 ç\<1J çi l\ffi\)ie;1~Q l'I.\SS.o,. 
vemos ach~r encantador o ha-1 N:\1,t1.l,l'<\l ser~~ '(\Wl \\ ft\\?S.i\\, \l,\\ 
hh o, que tem as s·Jnhorns ela se opp\1~ssç á i:llV-\\$(\0, ou l'e~. 
alta rnciotbcle 11on;a. do se j clamasse para si um pedaço da 
perfnmn1·0.m çom all\os o <:e-: Polonia. Seus ma,\JI {\IW\\\ment~e~ 
holla~; i:;to lú, é a 11lli1na mo-! interesses a levariam a agir as~. 
d0. Qne clif['.1rcnr;a ha ent1·e :i I sim. Do contrario, no seu flanco, 
moda orí<mtal 8 a occidental? í ficará fincacla a c\m\la de unw, 
A3 senhorns !la P·;·rs.i,1 11.odcr,-10 i Allemanha mais ameaçadora e 
cheirar mal. As ele c4. :~ · mais' poclern$~ do que n,µnca. 

~11tiet11nto, \\ ~\\s,s\;i $C s.~,fo 
Hw, \i\l;\\ç\\\ ~ .\Uewa11~a. crne 
\ISl\\il\Ó. q\\C v.i; O.::\\l'ÇS .i~mai~ 
a,\iMrnm . lW\\ç\~\'\te l~~-1l1\tH1·, O 

ÇCl,\'\)\\~\W,\IHll~ O, :Wl'm\t~ iOSt\lS:;\c 
\Wll:'l,tll- N\:\\l. a, A'.\leiu,anM tom11r 
a Ji'-0.1P.11\<\ \nte\riili: !\ :flw,s.l.- . .i,\ 
lhe deu carta branca pelo pacto 
çle \' niío-m~iressiío ,; . A co11fi\\r\Gª 
que ella c\qips.ita 1,a a,ll,1\za,cle Hé\-: 
zista é tal, que jamais ella pediu 
ia,ra1üia,~ OJI \OIUO\I preç:a,11çõe:;; 
contr~ ossa )1n1w·nsa di\ata,ção da 
infh\!lncia 11azista., 

nuerr·~ 
~-,-·;,.·.,., .. ~ teuto ~ Pola.ca 

~1\e ~1,1,el.hox 1ixova de so,i_c1,s1xie· 
C\\\Ç\C q1~1·e 9s c\ois regi1"Cií.? Se 
a :ft11ss\a vi1;,5íl rea\me11w 11.0 sr. 
~itle1· o. 1,:a1npeã,o do 11nti-cown,u-
n\sn10, az~r\~ Cl\a (\SS4l1,? , ' 

~·es.s.\\: \i çlcst1·uir a ~gre,ia. Dahi 
o g?,\\ç\\o. de stalin,i,stas e de hi
tleris\~s ~nçlistinct::11,1e1,te, vendo 

so,ssom,·ar a J;'Qlonia, ca tholica . 
~· esta~ a wui:chrt normal da 

g1·iw,(\C co1ü11rac~o anti~catholica, 
que existe no mundo. !11:as Deus 

O LEG:IONARl;ü vê, ,issin~.. cscr<,?vc cl\reito por linhas tortas. 
confirw<1clas ainc!:;i, uma vez suas E no fim se verá que a despei

prcvisõcs. O communismo e o to de todos os concluios e todos 
nazismo nada teem de antagonico os machiavelismos, a victoria se
entre $i. uma sé coisa lhe$ intc- · rá ela Igreja. 

CON'l'l-

:n.\ 1.:. 
; 

do. i;ob preicxb de un,n. n,elhor 
fonnacão patriotica. 

Na Italia, por exemplo nos pro
prios acampamentos dos" balilas ", 
existe a Missa dominic~I. Quem, 
entretanto, julgará que isto é suf
ficiente para a formação da moci
dade em nossos dias? Mas, cornü 
já di.:;semos, esperamoo firnl('
mcnte que não sejam estes os pro~ 
po:;itos de nosso governo, 

Para corroborar ta 1 e,,p.2rança, 
devemos accentuar com satisfaçào 
o facto ele ter o Sr. Presidente 
da Republica enviado ao Con
gresso Eucharistico do Recife um 
representante officiai. 

Não é admissiYel que, emquan~ 
to S .. Excia. presta esra expressi
va homenagem ás convicções ca
tholicas do noss'.l povo, tenha o 
proposito do organizar de tal mo
do a novel associação quo a for
mação catholica de seus membro's 
fiqne restrkta a<> limite mínimo 
ridículo das milicias fascistas, ou 
a pouco mais cio que ist0. 

Regislrnmos com prnzer o aci J 

elo Governo Federal, em virtude 
üo qual ioi ag1·aciat\o com a in.'>i
gnia da "Ordem do Cruzeiro cl::, 
Sul" o infatigavel 1nissionhri(!; 
s?.ifüiano. Pe. Colbacchini. 

S. Revma.. que é sobejamente 
c,ml,c<:ido em t<idos os ciroulos 

!. calhoikos ele s: Paulo pela sua, 
i estupencla acçào evangelizadora 
i no im2rio.r do Brasil, junto aos 
i nossos índios, é mere~edor deste, 
: pi.:,Jico ::cto de reconhecimento 
; da Na<;ão brasilPira. 

} Fnla-s3 muito. cntl'c nós, em 
Nobrega e Anchieta. Oi; i'4issio11a
ri:Js ([l\C percorrem hoje com ris
co de viela, a parte inais agreste 
de nosso '· hinterlançl", o que fa
zem, entretanto, se11ào r~editar 

1 as santas proezas daque!les clois 
1 grandes Jesuítas? 
l 

1 A este propos~o. aprazanos Ja
Zúl" tuna renexüo. U1_na n_1fla c.lu
½ia de rq~ii-clel·ü-ues cÍÚe ~e jaeL~?.. 
ele ullra-patTiolismo. estú. ma11-
t.enc\o por t.och, a parte um <·.er
LJ ambiente lÍC resnva e alé de 
c\e,,confiq1H}::t em rdal;üo '"'il S:i
c:erdotc:s cxtrnngeiros. 1ir\o si1:1-
11Jcs e exclusivo faclo de; s,•1·,•1;t 
extrangeiro~. 

Superfluo scrú di;:er ·que tal 
desconfiança abs0luLamcnte ni'w 
póde ler guarida cm um cora!':fw 
catholico. Entretanto, aincla mes
mo se considerarmos as coisa.,; 
sob uni ponto de vista méramcn
te humano quem poderá não ver 
os incgualsveis serviços que sa
ccrdoks extrangeiros têm presta
do nã9 apenas á Religião mas 
ainda á Patria? 

Destes serviços. e um exemplo 
muito frisante a bellissima folha 

: de trabalhos que póde ostentar o 

\

' Revmo. Pe. Colbacchini. tão jus
tamenk galardoado agora por 
nossas a utoriclades civis. 

1 6 .. 000 Associações aostria
cas, sobretudo ca tho1icas 

! são dissolvidas. 

1 Ka sua obra de destruiçi'lo, 
na sua uvalanche contra lfüio 
que ó organizado, no seu "Xitli• 
lismo ", a Allemanha vae nos 
ctestrninclo, a nós c:ai.holicos, o 
a to!].;, () qualqum· obra de hu
manicl.aclc. 

O jornal official "Wicn 0r 
í,leitung" publicou uma lisl.a 
negra contendo os nomes de 
6. 000 associações austríacas. 
que pudessem pelo,; seus prin
cipios impedir ou clifficu!tar a 
propaganda nazista. 

Entl'e estas assoeia<;õcs cl,;i~. 
tacam-se o "Circulo Pranro
Vicnnensc ", o '· Cluh elos P:mi
grani0s austro-sul-americanos ... 
a '· Sociedade elos Amigos A n
g!o·Ausiriaro '', e um grnn,lr, 
Il\\1110.1'0 clc assorkicões ea010li
cas, ia0s eon10 a" Assorinr-iío 
E~cÔ\.ar Calholira, n Unii"io C'r,
thollca dos F}scriptores ('ath 1i

licos, etc., o qnc nos mo;;t ra 
muito a aversí.io elo nazismo ,t 
qualquer modalidade de ohra 
constructora e que tenha um 
fim definido. · 
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UM BHUSSIMO llVRO Df Df VDtÃD MARIANA o QUE É I-JBP.ACHOL.AN~ QtJA.NTO~ HOMENS 
VOCE ACHA gu~ aONO.ORREtli\O AO CON
CURSO HE,P A.OHOLAN~ Rê~p.muia µara ~ çaixa 
posta,l 3331 .. SãQ r~ulo ~- ~ ~&tará ins.çritíl íl9 S~l1$1lCÍO
nal CONClJRSO HEPACHQ{.,,AN, çi4jp nri1ne1n) 
premiQ é: DOIS CONTOS OE. RelS !. NA.O 1IA. 

Nas provações da grande cale.
midade que é a guerra, como cm 
tantas outras da v1da dos indi
víduos e dos povos, quantas não 
são as almas piedosas que se vol
tam para Nossa Senhora cheias 
de confiança, vendo nella a Es
trella matutina a preceder o Sol 
da justiça e da paz. 

A devoção á Mãe de Deus, é 
o porto seguro que tem servido de 
refugio aos homens, nas tribula
ções que a Providencia permitte 
para a sua santificaçãd,' como 
tambem aos povos, nas épocas de 
maior soffrimento e angustia col-
lect.irn, j 

m:i.les que, na hora actual, aff!i
gem a humanidade. As forças que 
servem o poder das trevas desen
cadeiam-se com um furor impe-

mais opportunos um bellissimo 
commentario ao Pequeno Officio 

1 
da Immaculada Conceição, que, 
com o titulo "A IMMACULADA 
SOB O VÊO DOS SYMBOLO!3'", 1 
acaba de ser publicado por ini
ciativa das Rvmas. Monjas Benc
dictirias da Abbadia (\e l3anta 
M11ria. 

Trs,ta-se de um pequeno fas
cículo de uma centena de pagi
nas, dedicado ús Congregações e 
Associações Marianas, e impresso 
na propria typographia do Mos

SORTEIQ! Cincoenta valiQS.Q~ p,r~mio~~ _ 

teiro d~ssas Religiosas. O traba- M 
lho graphico é feito com iodo o a n na 
esmero, como costumam ser as 
edições da Typog-raphia Benedi- . .. , · · ' , h 
ctin;i. ''Santa Maria". E o con-1 i\i~""~ü-i'.;' 
teúdo do livro, torna-o de gran- 1 

Por isso mesmo, precisanios 
nestes dias de guerra lem)Jrar-nos 
sempre de Nossa Senhora, e a 
Ella recorrer cheios de confiança, 
entregando-lhe todos os nossos 
sentimentos, as nossas intenções, 
as nossas aspirações. 

de utilidade para Congregados e, r-. ..-------~---,-~~----,-----------------~-----.-
Ffilhas de Maria pois nelle se ·, 

7 ~----1 
aeham explicadas todas as horas r 
caponicas c\o ?,eqiien_p Officio · da 1 

11 
.S n_ q f!. ~ a m_ .1,) Í /? d ,! 

"Quando o mal a combr.tcr é 
particularmente profund0 - diz 
o Padre Garrigou Lagrange 
como o que é realizado pela 
Franc-Maçonaria, quando clle · é I tuoso contra a Igrc.b Catho!ica e 
verdadeiràmente satanic:i, é pre- contra tudo quanto, [;raças a e\la, 
ciso, para reparai-o uma accão a civilização tem d!'! vi,lioso. Cum
espiritual não menos profunda, pre, , po\s, particullmnepte e!ll 
sob a direcçãb immediata de M,-i- nossos dias, ponfiarmoaqos á pro, 
ria, terrível ao demonio" (G. L. tecção salvadora d_a yir!íeiµ que 
- "L'Amour de Dicu et la Croix !la de esmagar a capeca d,t ser-
re Jésus"). pente infernal. 

E' bem cs~e o caso dos m'.l.iurcs Ven1, pois, e1n momento dos 
_________ .,......,..,,_. ___ ,..,.-,-,..,...---,--,."'=========-

Encontra-r;e no Rio <fo JanGi. ro I tincções no Brasil e no . Exterior. 
o Revmo. Pe. Serapllnn Leite, No Brasi:l é membro do Insli
s. J. illustre historiador j(•, co-

1 
tuto Historico e Geographico e 

nhccido entre nós. especialmcn~c I fali parte do Congress:J Lu;,o-Bra-

j:mmaculaqa ipserido nos Ma-. .,. "~ 
nuaes Marianos. . 1 · 0 C , , ' 

E' o que diz o Exmo. Revmo. · 1) '\, j""\..... 
D. Domlngps d!'l Silos Schelhorn, 1

1

. , ~ . 11.tttdf..a1' 
Abbadc de S. Bento, prefacianpo, ~-
o livro.: "Urgia. alí!'uma ~prn que.! 
divqlgasse o conhecime1:tc do 
sentiq_o. da,s .pa\avras co.µtidas \101 
Pequeno Off)cjp clil ~rnmacuH1d<1- . 
Coqceição. r,;mbora seja elle fre
quentemente rezado tanto por l 
Congregados co1110 pelas Filha~ 1 

de Maria, para 1nuitos é aincja o 
livro "sçllacjo co!ll sete seUos ". 

O commcptario que acabll. de 
apparl'cer virá abrir para muitos 
esse livro admiravel e assim con
tribuirá para que Nossa Senhora, 
através dos magpificos sympolos. 
da lityrgiu, seja capa vez melhor 1 

conhecida e amaria. 

i:,,--.,~i"• 
~ 

·" ir.i1?-é 

{/ 

' 

por suas obras dedicadas ao Er,,- slleiro para as _commemorações do 1 . 1_. 

SI!. duplo centenar10 em 1040. 1' Ace,-t.ª~ª ntedldtl 
Embora portuguez de origem, _ Em Portugal é membro do Ins• 1 dO fl:J/nl'SffJT/0 dO 

poL<; nasceu cm São João da Ma.- t1tuto Portuguez de Archeologia, · 

Jf,Jld"c-:::.;· 

-~· (!1 

deira, o illustn, jesuíta conhece Historia e Ethnographia e do Gru- Trabalho. 
pc.rfcil;unente o Brasi'l náo ~ó , po P.ortuguez da Academia Inter-
JJ,'los estudos que ,;obre ellc rca- i nacional da Historia e das Scien- O MiniSterio do Trabalho ctia [ 
liza. como tambem, por ter yi\·iclo J ~as. E' além: disso inenil.lro da rig'iu recentemente um officio-

Mappa da Archidiocese de S. Paulo, comprehendemf~ o ~tu.a.rio de 
Nossa Senhora da i\ppai:eci da, qU;e t~unbem lhe Jlf!rt~Itce 

no Pará e 1\'r.~· Ta d t ~ A d · p t d 1- circular a topo~ os seus Serviç,:>s • · ,. 
ª11l1os. 

·. . . . .«z~' s un~n e 'l11·1·acª_ cmia . or ugucza e I- 1stº· e Departam. eu.tos, llOS segum· tes Fo, homen.2ge~do '1W/0&&, -o ;,~- •· m ---
Es1tc1a:iza-se nos estudos sobrei Sua visita ao nosso paiz dis- te~!~:: ordem po Sr. Ministro e Q Reitor d;; C;,le- -Nu n' . ,,..,..,,c,a.f ½ xe;y;rt, . aci..lfrl~ d,.,,,~ . JliH:ikc:w,om<L"f,~;i 

ª nr ª eª companhia cte .Jesus I tina-se á co11ecta de dados sobreº em· adnitainei,to rr· . 7, 35 d 1 • s• L . , . · . .. . . . ·. e pa. =- J
1
, 

trn,:o acomp;:mhado at tq1tame11lc j Pc. Antonio Vidra cuja figura 6 . , ,.. · . • ~o O 1c10 • e 1 !:,/O · "º .. UJZ , 
a CX1Sl<êJ1Cla do;; JCSl!llaG no I3ra-1<êClltral no torno terceiro ela SUa 20-G-.lf}, COl1111lUillCO-VOS para OS1' r::JII_· se de""""""onst~:::i ~ ~(~ 
~il. Sll,t obra e scw; effeitos: cs-i "Historia du Companhia de Je- cte\"idos effcitos, que de accorcjo' Foi homenageado, 110 domingo "-,..1. . a g ... · r···a ..... ·.t lid ·a·~ .. o·. tt aC .íl·-~-."',-_lí'··.'!·._;:· 

crcveu assim a "Hi~toria d,\ Com- i sm no Bra~il. com 0 que acaba de solicitar-lhe! proxip10 passa!h!, pelos l!-lum1ws · 
panlüa ele Jesus no Brasil", e I Sobre o grande vcrnaculista já O dr. Alceu Amoroso Lima, presi-/ d e n -· s- L · "'-
" O J ·, v·11 - 1 dente da Associação Familiar e, 0 0 csio · ilP mi, 11 ..... v:mg. 

s .: csmc.as na 1 a de Sao º. btcvc copioso material inédito na I p R ·to J 
Paulo . Europa: fará agora uma busca Social, sociedade civil com séde • e1 r osé_ Danti S. J,, O 

Sua obra, porém não pira ahi; f nos museus e archivos do Rio, nesta Capital (Rio de Janeiro), 1 prog-i·amma constou de duas par- 1 ,;:; 

publicou, "Acção- pocial" ttrês I São Paul'.l. Rio Or:mde do Sul e tmdo por fun ° dcsenv:ilvimen-, tes. A lll'ilnelt-a parte compr{Í!len- fi to do I I d I C "t I E . . f,,,· 
, 'Jl:tm(:;l "Uma grande figura i Buenos 1\.irC's: na ;-olta visit:J,rá . s~rviço soeª e a educa-· deu a saudação dos cx-alnmnos uny i,a, '· do Paraníl, 28 çle novembro ele 1935. t_(,.·f'. •. 

de sabio '', '' São Joüo da 1\-Tad<'il·a' o:; estarln,; e::) Norle, da Bahia ao çao faimliar baseados na doutri- 1

1 
1 Ao Laboratorio do "O AL"'NOG •L" p l •· 1~ · 1 

11,t Edade Media''. "Pngillas da t,.mazon:1s. , na social da Igreja Catholica, se- peo sr. Geraldo de Camugo Vi- ··'·"'- ·~ ' f_.Q#S-:- ·•
10 

.q;-.1.n~ie_,h, 
· d d" J d PP Sul. I"" i{' 

Hbi.oria li-l Bra0iJ"' e out.rn~ ,·:;- o fiçnno. p,,. ôcrapl,i!n Leite! ~lll
1
\ o consta de t seus estatutos, j Ji:s~ .;T~ ::a alumna~ pelo ;r, ·~;1 

t::ch.,. <'lll sua pcnrn',n, ,,eia 110 Brasil 1 .01 em que se orne conhecida e I l 1a 1 · rquer. selflln a E.xmos. srs. {t 
Iº.:r l:\o ílnllll?·,, c:,b<'('c.l llU.o- cncc\arú rontnclo com o,; es\u-. das_ funccionarias e extra-nume- 11,u·tc constou de um clram11, in- ,,.,, 

rk:i t,,,;, nwn r.i'.io i'ln,;mrra:; cii"- ciíc;;o~ nacionacs, : ranas que, servindo sob vo~sa ju- titulado "O Pequeno Escravo", .'1~\ 
: risclicção, desejcp1 vir a occupar- répresentado por prof(l$sores e Ha muito deveria ter cumpl'iclo com· o dever, imposto ;" 

1 · · se no · d r r ;i.lumno d Colle · pela minha cousciencia e pelo sentimento da gratidão. -i~ -----·--·- . : servtço r. isca 1zaçiio do • . s o g10, ··,&Í 
r,,"'!_ ~·1~- _ _.j ~- " __ ,, _ _" __ trabalho de_ mulheres e menores, Mas COMO NUNCA E' TARDE PARA SE DEMONS- '" 
.!.!O:~ •. H,:;:::,J,,~ .. ---~ IJs,,l.;CI o n. otr.11r::. , .. "iGZ.: a nas mdustr~a-~, a ex1stencia nes- Ministerio do Tral:ialho, a l,'evista . i}W 
16 ~ -· ,,.,..., .. ...;, ,· - ta c1tjrtcjc, a.rua Voluntarias <)a "l:,erviço Social", desta Çapital, 'l'RAR A GRATIDAO, aqui estou para positivar uma gran- }l~ 
' Su:rr1rn.cr conira os sem-Deus"; Patri~, 389, do Institt1to SIJcial teleg-raphou. congratulancto'-se pe- de Victoria do seu incomparavel "GALENOGAL". lf: 

· ·. · .. ; mant1dn pela referida associação, lo acerto de tal medida que ·não só Casado ha do!~ anno~, sentia-me muito feliz e maió :,:/ 
J;:i<·:,1ndo a 110·:a :,6ri,, ""C:d- Ika c-ontrn 0 , s,,m-Deus"", or-: 011cie, em curso apropriado cjc 2 vem regular· o accesso áquelles i-lJ 

f<'.·,:iio l'c;m,a1n<'H:o C!lriet'1o",1ganizalla JJor Jvan J-i.ologrivoL:ªnnos ele preparaç_ão de assisten- cargoF tPC•.hni<'n, cnmn tllmbem ai
nd

ª' porque já no primeiro anpo foi 
O 

meu lar .brindadc ft 
, LiYra:·ia J•Jdilor,1 .Jo~t', (li:,n1- O LJ~UlO:\"1\f1TO jú teve oc-: tes sociacs, pod~rno cllns habili- reconhecer a effjcioncia daqueila con: uma menina, que' se to1·not1 desde logo o enlevo doE !f 
pio ll<'Z :i n,nda. JL) nic:z 1'"·'· cas!~o de d:z~r aos seus leito-\ tar~sc ao cxcrcicio da alludida instituição cath:Jlica quanto aos paes. Infelbmwnte, porém, nossa alegr\fl, foi cm pouco -::lrs- l\í 
oado, a trac!Hoc:,io pp1·t 11gi:,,::,1 r,,,; o que é <1ssa int erns~anti~- i actJYJllHde ''. seus Ci!!'/:i0S para a formação de I apparecendo, porque nossa filhinha, deseje que nasceu, Rpre- ~t/ 
do --r-:w;aio de Summ.i l\tlilu- :;ima oiJra. theologica, pi1ilo:;,i-'· Por e.s,a f<'Ji7, clrlil)rracão do as~iSlentes sociacs. i · sentava phenomcnos extranhos que nos deixaram apprchen- 1:-~ 
============:.:.:.:--'· i phka, sociologica e historic'.l · h fí-, . , s1vos. OI os, nariz, ouvido, - supuravam, supuração fé- , 

ti, l~~l~ic/l~~:l;e:.en apnurecimen- ºr1· "º"1 ~ros· Cnnnrnsnns tucharist1·cos tida! Que desgosto..J. ~-'~. 
Kella colla!Joram autores r~- U i5l1h [Í uuy l,. ~u L lf f Chamado medico amigo, Jogo diagnosticou: syphilis her- ~, 

ltlllªl;os, c:onlH1c\dore:-; proi;un· , dada. Iniciou-se o tratamento, aliít/:i delicado, está visto, da- fJf 
( os 'os assnmp os que . ies ,Agencia SPES) 1·isticos que se fa?·iam realizar pa- do o tenro organismo da criança. Pois caros senhores, foi t; 
c:ouiJc:i-nm tratar, assumptu,;. rn o fptt1ro. " t t·t · ,,, . . , uma ,uc a 1 amca de oito mezes; sem se adiantar um H 
e:-;scs que ~" acham dividido~' Com a intenção de tornar Nos- Dessa épqca 1Jor diante foi âi 
ela sP.gu in te 11nu1,:irn no livro so Senhor, atnwés da Hostia san- completo O triunipl10 de sua ldéia passo! A descrença e O desespero já nos assaltavam, e não 1~ 
l'll\ quost üo: A ,,x;sf encia ,!,! ta, mais conhecido, mais amacio I do que temos provas pelos fre~ só a nós, mas ao proprio medico, que é um grande amigo. i_ii,·· 

Deus e o a l heisnw proletnrio e mais adorado pelos cathol1cos, quentes Congressos Internacio- A grata noticia para os sen',1ores segue agora: Foi O pro- (.; 
O mu11<[0, suü origem. sna foi que Maria Mnrtha Tamisier, i naes, N:J.ci-onaes, Dioce1Sanos e prio medico que comprou na Pharmacia Minerva um vidro ::.) 

c!:itructurn. aos o,hos da scieu- chamada a Joanna D'Arc da Eu-: Parochiaes que se realizam em , · ~· 
l 

. t· . . . 1 do 'GALENOG_AL" e nor, trouxe iniciando a ex11e1·1·enci·º "" 
eia e <la fó -- Donde Yelll ,1 e rnns 1a, m1c1ou os seus csforr;os nossos dias. - " ,, 
vida"? - o t.r,rn:;formismo aos para a realização do primeiro i Os congressos Eucharisticos com uma colherinha ele café em um pouco de leite uma p 
olho$ (1,1 ct·icncia e <la fé Cong-rcss:i E~ic(1_nrisUco. · j são, porta1_1to, reumoes espiri- i vez ao dia, durante uma semana. O resultado foi, ,,,,u- !'-
J•'.xiste aln1a"? . A origem ela . Etssa suad1clem fo

8
1
73

coroada dei tuaes, que congregam pessoas de pendo! Na segunda semana iima colherinlla de chá, tnmbem ;:,'., ... ,]., 
H<.,Jigiiio -- o prnhl,1m-:t ele ri,:i o, quan o cn1 1 , · em pleno todas as raças .de todas as concli-
C'iiristo O Christianisrno :ibcralismo político. um punhado ções, para honrar publicamente a , uma vez ao clia. completa e radiante viotoria! Nossa filbi- i'.) 

c1c de t d 1 J nha está perfeitamente cu,·a:la, com un1a Ji'ndi·ss· 11 1'· 1 
As condi(:<>('H ccoJ1omie<1s e so· ,, pua os, numa memoravc esu,s nr. Santa Eucharistia. E é, 1ma pe e, e ·', 
c'iaes do estabelecimento do assembléa, conseguiu a concessão con1 a Juz do Espírito santo, que 1 nós, o que dlzer-!lles, senão ... muito e multo obrigado e O ',·j 
c:iristianiHuio _ . o C'hristiani:-;- da Camara franccza para a rea- são estudadas, ncl!es, as questõe:; mais sinceros parallens. · ' " t:jJ 
lllD primiliYo 8 seu qqaçlro his- litaçã~_do dprimeirod Congretsso Eu- que se relacionaram com a Eu- O medico por motivos 1iartio4larcs, occiilta-se, n1ns no·., ,;. 
torico . A Igreja Christã __ e 1aqs,1co . o prnn o, que cve lu- charistia, os meios mais praticos d 
As origrus do Christianismo gar na lgTeja de Parcy-le-Monial. de propagar O amor a Deus. enviaremos, dentro em breve, nosso . ret.rato junto á nossa ,u, 
na França __ As origens da 1'8· E era, Justamente nesse lugar. Acompanhando esse grande mo- ldoiatrada filhinha, 

; forma protqstu 11 te -.... A · Heli· -

1 

que._ ~nnos antes, Jesus numa ap- Í Yin10nto de fé, é que O Brasil não 
ESTE É O ASSUCAR gifw e o progr2sso politico e pançao a _santa Marg·ur1da Ala-1 se conservou alheio, promovendo 

8
ocial __ .\ Hnli"ião e a ·r· ·0., coque, queixava-se da md1fferen-1 cm 1922. na Capital da Republi, 

. ': ( 
18

, l ca elos homens. , 1 rn o seu primei1·0 ·Co11g · · 
ºUI

, Ar ·)"SI'! 1:. \" ()~ ac:t.unl do rap1ta]]:m10 ... O lll'I·,, . . · . , . 1esso, ems 
·o ', ~.( .,, ', ,di .,T '-' 

1 
. 1 .. 1

. J·.t· 
0 

' Mana Marthn Tamisicr, que:bora não official Porém como 
ºl"lQ lSlll0 ( w. I'(' l \'O . mo- . ; . ' 

j ,·imento <los seni-Den~ e sn,i na~ cessou de. c11v!clar _os seus es-, os Congressos se realizam de 3 
PREFERIR, POR SER. ac~flO no mundo. fo~?os para o ma10r bnlho de sua\ em 3 annos, e01isiclera-se o pri-

1 

· 1de1a,, teve a grs.ta satisfação de mciro Congresso Euchari,,tico Na-
A traclucção do •_-Ensaio., foi vel-a approvada por Leão XIII. e cional o que foi realizado em são 

O MAIS ALVO, O MAIS cnidad?sa_mcnte feita ll~lo Re- posta em pratica com a celebra- Salvador, em 1933, o segunclo em 

l Yc1:end1ss1mo Pe, Lacroix, au-j ção do congrespo ele LIIJe,' o pri- Bello Hoi-izonte, em 193Cl e o wr
PUHO, O MAIS DOCE. x,!:nulo pelo Hcvn!º· Cr~nego melro fJll!'l aHeijtou ri reallclade da ceh'Cl o qqo orn s~ !"{'allz~ 13m füi-

1 x. :\I. _BtJeno d,?. :,;orriue1ra. j cxi~tenow. do:; Çç,1wr<11M'O~ Jl:\icha- clfc. 

Oct11vio Sai1tos ffo FiguC'ir('dO . 

(Firma reconhecida pelo 3.0 notario Homrro Ferrdr.> :1,; ·, ·
1
· íj Amaral)• 

'.i 
~: 

O "GALENOGAL'' encontra,;;c em tod~s as dro,,ari:·.b \;:l 
do Brasil e Republicas Sµl.Amer!canas. d 

N. 37 Aps/c - ;L. O, N. S. P. - N. OG~ ;A 
d tt. J l!IH LJ 

1,:: 
!!iltiij,fii'E~jlj 
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LEGIONARIO São Paulo, 10 de Setem6ro de 1939 

• Venha ver, em nossa 
Secção de Novidades 

· para Senhoras, o moder
nissirilo sortimento de 
artigos e a vctriada col
lecção de cintos, lenços, 
echarpes-e sombrinhas, 
nos modelos mais · em 
evidencia nos centros 
que dictam a moda. 

1ctt%;;CA5A No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

1 Perseguição Chile? 
Os acontecimentos mundiaes 

dos Ultimos annos têm contribui
do para forta:J.ecer cada vez mais 
a desconfiança dos catholicos ~ 

de um modo geral, dos homens 
bem intencionados contra as or
ganizações creadas para ·combate 
á guerra e defesa das l!berdades 
individuaes, ou para applicação 
de formulas milagrosas de sal
vação publica, umas cobertas sob 
o nome de "Frente Popular" e 
outras travestidas e identificadas 
por camisas coloridas, e por sau
dações mais ou menos aggressi
vas, e pelo sufixo ismo. CF'Moismo, 
communismo, etc. etc.). 

A's semelhanças apontadas, 
a!!iam-se identidades de program
ma e de methodos, todas ellas 
irmanadas por hostilidade, disfar
çada ou abertamente proclamada, 
á Igreja Catholica. Todos os ca
raateristicos apontados 1embram 

a existencia de uma direcção são confranglldora de· uma onda 
unica e internacional, ou então mais perigosa e mortal do que 
dei duas direcções, em marcha as lavas e cinzas dos vuJ,cões 
convel.'gente para o mesmo fim. andinos. 

A techni:ca empregada por to-, A Bdlivia e o Peru' vêm. cres• 
das eHas tem sido a mesma, nos cer no seio de suas populações o 
varios paizes visados: exploração racismo, volta.do aqui contra os 
dos erros politicos governamen- seus creadores, a raça branca, 
taes, e de legitimas reivindicações 

I 
pelos descem.dentes dos Mayl!JI 

populares a par de insidiosa e te- que vêm na minoria branca de 
naz campanha de descredito das h<>je a destruidora da civilisação 
instituições basicas da sociedade e colombiana., os descendentes dos 
do paiz: religião e patriotismo. barbaros de Pizano e Cortez. Nes

Outros paizes, como a França, tes paizes explora-re a desl8UB,l• 
Hespanha, Allemanha, Mexico, d9.de social (grandes latifwidte.
etc., têm soffrido a acção oorrosi- · rios e desigualdade !li'.> trabalho) 
va dessas forças, que como as aves no sentido de formar um estado. 
devoradoras de carniça, surgem forte e racista. 
nos momentos criticas das nações Já no Chile os fact.os se reves .. 
como sentinellas avançadas da tem de diversa rou~; ha a 
morte e da putrefacção. mesma desigualdade SOC)..41 (Cer

Na America do Sul, o noticia• ca de 100 fam1llas detêm quaai 
rio internacional nos pemitte toda a fortµna) mas não ha. á 
acompanhar, dia a dia, a expan- 1 lnesma predominancla. das ràças. 

autochtones, e o estado forte · é 

Da ~ 
' substituído pela "Frente Pop~ 

e ao lar" na frente commum contra_ · 
· Deus e Patria. - · 

' Oo acerto da apreciaçliD .que fi~ ·· No camoo ~e concentração -~e 
· zemos é indicio de valor, a, no .. ' · 

O • 1 ....m I t1cia que nos chega do Ch![e- so .. S D I a r e S ~ o r e g ffl e bre a· invasão c1e um templo- oa~ 
· Os regimes totalitarios são E quem por acaso ou descui~ tholico pela policia, ahi 1evii.da.''; · 

assim. Impõem-se pelo terror do venb.a a observar Dachau por dentincla>_anonyma. 'â procu~,' 
e pela ameaçá. A sua conside· notará as sombras das senti-· .de suppoSto arsenal de' é0%!BJ)_iltw
ração está na força e · na bru· nellas e dos fuzis e mal a noi. !· ção lá recent.emente .suffocáiia: 

• 1 Ficou provada a calumnia., mas: '"· 
talidade. te appareça, já os ph~roes per- da caluniniá._ já se disse que ~m'.;..;_,. 

Para tal elles usam de to- correm os campos, v1g!lante e. pre fica alguma, coisa. . . -· . >:-:-
dos os methodos e desprezam e.ttento a qu~lquer ous~do: E! o templo invadido fol a Igreja;·:. 

. toda e qualquer lei humana, ahi se amplia o totalitarismo Parochial de Nufioa cujo viga
destruindo as concepções ver- do regime, pela impos1çao rio Pe. Francisco J. 'Molina, pro-. 
dad-eiramente catholicas para directa da força e :da autori- testou publicamente em documen• 
erigir em seus lugares a su- dade. · to que diz fiDa.lizando: "devo 
perioridade material com a Além do . individuo ·ser força- lavrar meu protesto pe1o effeito 
qual conseguem manter e ex- do injustamente e por nàda, á moral e damno irreparavel, que 
piorar o poder, em nome de posição de prisioneiro do Es- taes acontecimentos causaram en
ideaes puramente convencia- tado, soffre por isso os mais tre meus parochianos, especial
naes, que servem apenas o in- atrozes padecimentos, que O -mente aos mais ~umll~es, e ao. 
teresse de um grupo, ou quasi Estado impõe com O fito· de se' $!'Osso da populaçao chilena, que 
sempre de um homem, como manter e impor-se ao concei, ,tào facilmente _se deixa influen• 
se verifica na Allemanha. to de posse dos seus membros; Jclar pela primeira impressão re-. 

Um artigo de um jornalista . · ·:·. ;cebida, no que concerne a suc-
trancez nos;: dá muito bem:uma Nenhuma oonaideraç§,0,. ,~e cessos relacionados com a Igre .. 
idéa ;'do cámpo de 6oiicentra~ tem por um doente ou anciã.o .. ja". 
ção de Dachau, verdadeiro pi· 1 Igualmente são tratados, igual~ . ""Como sacerdote de . Cbristo 
lar do -regime nazista, onde 1 ;~;te. trabalham. em -tarefa$ per~oo sinceramente aos que pro
se!ll mais nem menos, são en- i iceis. . curaram prejudicár-me; poré7?
ceri-ados os inimigos do Esta- E o regime necessitado de pelo prestigio da Igreja, .devo f1~ 

/ do (lembre-se que inimigos pa-. manter tal pilar não ;Pôde rea- n!J.lizar reiterando meu energico 
ra elles são todos os que pro- lizar os fins socia-es 1 e huma- pfotesto". . 

· ..:::...C curam manter uma · opinião nos a que é obrigado contri-: 
, - · propria), judeus, não aryanos buir ,e auxiliar. Os homens i;n-

'l ·1 

. 

·.·'T__ _ _. ;i·_P_ '.Aa• __ -_ SERv_•côs -~ S· 
0, t _, . ,,Jt'- : ~ , t • , 8 criminosos vulgares. te(llgentes que procuram cum-p r O e·~ J'. a-n 1 s mo e s ·o- Encerrados ah!, estes pris!o- pr1r os seus deveres, da sua so- i 

W ~ . neiros soffre.m os mais incon-, ciedade e para com Deus, 

flYPOGRAP.ffl.Cd 

. 't11a•i:}>j!~i!ff:~s]f ;~~~s; · 

l 
• d • 1 

'· ·J ,u ' • cebiveis tl'atamentos, e são veem-se impossibilitados e 

l ar l O ~c_-etm o na z 1 s ~ o considerados como_ ver~adeiros obrigados a renegarem os pro-..., · .&.~ :1 \ animaes. Nesta situaçao rece-.. . 1 . 
• bem dos responsaveis as mais prios 1deaes, pe o interesse do 

e·qua quer:iniJ)r~ssos em geral 

Pr~firafu as offü;incis graphica~ dó 

~~-L-E,GIONARIO '' 
As !requenu,s adhesões não s61 Porque' de facto, a re1iglão (po- ,.,.,...,,nos que obedecenda a Adol· brutaes deferencias, e quando! Estado, que é sempre, no ca

de fieis prote&tan~ como cié' dereiii.Õs chamar religião?) que ·o I to Hitler obedecemos a Deus. Obe- por acaso ven~a.m a commetter I so, erigido como deus, 
seus pastore& ao culto néo-pagãO 1 ·"fuehrer" impoz ao seu povo é decer a De d1ze b de um acto proh1b1do, sof~rem as . 

Ruaí lmmâc_ú_lada Concei(iio, 59 
Telea,hone -'·.1536 '• São Pau lei 

us quer r 
O 

e cer me.is cruels consequenc1as: são t=========================== do sr. Adolfo. Bltler;vem "demons-: 
1 

a ·divinização de sl mesmo. Se. ás manifestações de sua vontade atirados a calabouços, passam . 
í,nu que 118 -Allemanba não~-' n~, vej!i~os o que diz,o primei- 1 por intermedlo de Adolfo Hitler." fome e padecimentos. j 
sido combatido o elU1Bttamsmo, ro dogma-desse arremêd~ ridtcu1ol E todos os protestantes que se Os trabalhos que são obriga-1 Tornou-se obrigatorio O ensi- -
mas o catho. lictsmo, pois os pro• de rellglão: "Ha um uni. co De. us rebelarem contra O Papa, insere- dos a executar são os mais pe- '\ 
testantes d~-~ as seitas t.êm ,~e,eJt!Btia desdeº começo e que vem-se como prosélitos desse no- sados possíveis e insalubres. no religioso em Buenos Aires 
acceitado sem protcst,oe o C\IJ.t,o .nos foi revelado novaml)nt,e pelo 1 , Em Vista disso depe.uperam · · -· · j · -· · . · · vo oulto. E muito COlTente. · · Só, aos poucos, e aos poucos mor-
do deus Hltlet. nactonal-soo1alismo. Portant.o.con- <> cathollco tem a necessaria con-1 rem ou não resistindo mais 

APRESENTA AGORA 
••-o INVENCIVEL'~ 

6 VALVULAS ONDAS C"QRTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO . .ALCANCE DE TODOS~. . . . . ~ 

• 
Peçam demonstrações,:sfom compromisso a: 

N'JCOLATTI 
Praça Ramos .de Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 

Jelephone: ~ • t.l 4 g 3-

vieção para supportar os sacri-' aos padecimentos, suicidam, 
netos e as humilhações que lhe I atravessando as linhas d~ li- Uma_ visão escla:ecidament-e 1 do_ ensino obrigatorio d~ rel!• 
ün õe j mltes, guardadas por sentmel- . patriot1ca e cathohca das ne- giao cathollca, a populaçao at-

P m os creadores do paganis-1 las metralhe.doras, sempre dis-1 cessld ... des sociaes e culturaes gentina se libertou da athmos• 
mo do seculo XX e conservar-se l postos a liquidar com a maior 1· levou o Senado ·da Provincia phera pesada que a.sflxiava o 
µiabalavel na sua fé. E' que ella naturalidade o primeiro que se de B?-enos Aires a ~ecidi:·· por 

I 
futuro de seus filhos. 

é a unica verdadeira! a-ventura. 1 una;nmide.d_e, pe~a mclusa? -~º 1 Abandonando as disputas pe-
1 ensmo obngator10. da rehgiao quenas, e até mesquinhas para -=======================e=:=== catholica, apostollca, romana, Ir á grande e fundamental re-

oratoes i 
nas escolas da primeira pro-1 forma do ensino, mediante a 

P
!l a p· ~z vincia argentina. -1 obrigatoriedade do ensino re-
li U Esta attitude desassombra- ligioso catholico, os homens do 

damente realista do Senado! estado do vizinho paiz não fi• 
portenh.o vem reparar, em tem-: zeram nada menos que. ,trazei· 

A grande Peregrinação Nacio• communhões em toda a França, po, 0 desastroso fracasso do I sua patria para o rythmo. dii 
nal franoeza a Lourdes, que se sejam mais nume_rosas, bem pre- i Rbsurd_o laicismo escolar. Não civilização c11;tholica em que 
realiza annualmente e que é fa· paradas e bem feitas. _ _ 1 s-e trata de uma medida que nasceu e se desenvolveu a ne.
mosa em todo o orbe como sendo o que nos causa admiraçao s~o · vise I}roteger interesses parti- 1 ção argentina, até ser evohli• 
um attestado eloquente da mila- as datas. Ha. poucos dias rea.11-., darips mas de uma justa rei-1 da pela onda de naturalismo 
grosa acção de Nossa Senhora,· zou-se o que todos pensavam vêr · vindic~çã.o da alma argentina, 1 Iaicista e atheu. · • 
desta wz, encerra em si, uma. n- o absurdo. E, justamente nestes ,., e recusa permittir que as ge \ C b . . 
nalidade eminentemente catholi- dias em toda a França princ•.- ,,u _ · · om a o rigatonedade do 
ca - é feita em prol da paz. / pa~ente em Lourdes, os' catholi- raçoes futuras marchem _para j ensino __ relfgioso se restabelece 

De ninguem é desconhecida a : cós oram em prol da paz tão dif· o fraoosso certo do m!l;teri.alis- o eqmllbno cultural perturba.
situação gravissima da Europa. · ficil. mo atheu. Com a implantação do pelo paganismo da excess1 
De todas as vezes que a paz pe- i ========:;::================:- va preoccupação moderná pela 
riolitou, actualmente a gravidade é 1 • · e • educação physica. A nação bi'á:-
mais accentuada. O paganismo eu- 1 n d I cad O r , 0 ffl me r e Ia l sileira, ~orno a Argentina,. não 
ropeu, representado pelo nazismo póde deixar de reccorr-er a es• 
e pelo bolchevismo uniu-se. E, ---------------------------- sa unica possibilida.de de for, 
essa união annuncia que dentro. A CCESSORfOS BICYCLETAS mar integralmente a alma das 
em pouco jorrará sangue pello !'t. ~ suas gerações futuras, eduoon-
Velho Continente. PI autornove,;"' TODOS os PREÇOS do-as á luz immortal da dou• 

• -~ TODAS AS MARCAS trina de Christo, de cuja essen• 
ISN ARD & CIA. eia surgiu a nossa. civilização. 

MELHOR \ SORTIMENTO 
1,mportação Directa 

ISN ARD & CIA.. 
BRINS 

A este respeito, a Constituição 
de 34 visava intencionalmente 
favorecer o ensino religioso-, 

SORTIMENTO V ARIADISSIMC 

Em 19 de Julho deste anno, o 
Bispo de Lourdes, S. Excia. O 
Revma. Mons. Cloquet, enviou ao 
Superior Geral dos Assumpcio
nistas uma carta, referindo-se á 
Pereg1·inação franceza e no quan

------------ Importação Dirccta 
não chegando, porém,· ao ··-rea'... 
Jismo .da franca obrigatorie• 
dade. to ella poderá· contribuir para tra-

zer ao mundo a paz desejada. 
Pede, por intermedio do Padre 

Superior Geral dos Assumpclol:lis
tas, que principalmente nos dias 
19 até 23 deste mez, que as ora
ções sejam feitas com maior fer
\'.01'~ i>:lllior mortlficru:ão e wie ~ 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

S1'0C.K COMPLB1'0 
Consultem a 

CASA ALBERTO 
f.ABQO S. BEN'l,'Q N,0 10 

CASA ALllERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 -------------CASIMIRAS 

Aurora - Prin'41x - Pirilllbl 
Nac10naes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO 
-~ s. ~-~~º 1JI 

Sendo a educação religiosa, 
como é, uma questão funda.· 
mentalmente grave para o des~ 
Uno da Patria, abaru'lonal-~ si, 
gnifica simplesmente ignoran~ 
eia de toda realid-ad~ !humano 
~--social. 

• 
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EVANGELHO: 
PADARIA 
Serviço Especial para 

Casamentos, Baptlsados, 

Banquetes e outras Festas 

E _ÇONFEIT ARIA 

''PAIVA" 
PÃES de todas as qua
lidades. Rosquinhas e 

Biscoitos Especiaes. 

O.filho da,,~'iuvà deNaim 
Entrega-se a Domicilio 

Manoel <1.e P~iva & Sobrinho 
Matrla 

t~ .............. J:,.,~ ....... ,. ..... .. 

RUA DA .GLORIA N.0 927 Sã() Paulo 
Telephone 7-4424 )., ........................ ; 

' Flllaes 
Av. Lins de Vasconcellos, 

Telephone 7-1946 
Rua Mun!z de Souza n.o 

Telephone 7-7338 

673 

695 

"Alegrou-se a mãe 
viuva com a resu.i:
reição deste moço, 
dos peccadores que, 
todos os dias, resus· 
citam para a graça 
alegra-se .a S a n ta 
Madre Igreja." 

1 
Assim commenta 

==:.=.:==========.======:.c=ei:i,:================== Santo Agostinho es• 

A infiltração r::!zista na Belgica 
assume prc::~:-ções . alarmantes 

ta passagem d o s 
Santos Evangelhos. 
Com elle muitos 
Santos Padres en· 
oontram no filho <la 

"bureau Ribbentrop", annexo ao I Para conhecer realmente a si- viuva de Naim a 
Ministerio das Relações Exterio- tuação ~llemã é necessario ir á imagem do peccador 
res do Reich. Germama como viajante par- 1 

Dedm~ Quinto Domingo depois de 
Pentecostes 

São Lucas, VII- 11-16 

Naquelle tempo, la Jesus a uma cldadc cha• 
mada Naim, acompanhado dos seus dlscipulos e 
de uma grande multidão. Estando perto d-a porta 
da cidade, eis que levavam a enterrar um defun
cto que êra filho unlco de sua mãe, e esta era 
viuva. Acompanhavam-na muitas pessoas da ci• 
dade. Vendo-a, pois, o Senhor, e compadecendo· 
se della, disse 01he: Não chores. Depois, approxí• 
mou-se e, tocando o esquife (pois tinham parado 
aquelles que o conduziam) disse: Mancebo, eu te 
ordeno, levanta-te. No mesmo instante sentou-se 
o morto e começou a falar, e Jesus o restituiu a 
sua mãe. Todos os que estavam presentes fica• 
ram cheios de temor, e glorific am a Deus, dizen• 
do: Um grande propheta appareceu no meio de 
nós, e Deus visitou o seu povo, 

nos eguarà:a, ~ do 
qual depende nosso 
destino &terno. Re· 
flictamos, pois, so• 
bre as pessoas que 
nos precederam nes
ta grande viagem ... 
mãe... pae... ami• 
gos. •• umas depois 
de longas enf-ermi• 
dades, outras fulmi• 
nadas repentinametl• 
te. Todas ellasi se 
foram, e sua vida 
se paesou como um 
sonho, doce, suave 
ou amargo, mas um. 
sonho que já se des

A orga.Dização al!lemã de espio
nagem e propa,ganda, deixou após 
s1. na. grande guerra, fama de ai:~ 
gucla e tenacidade que a orgaai
mçio eongenere naz.lsta tem pro
curado justmoar o melhor pos
sivel. 

Como instrumentos directos do ticular sem apresentação e acom- que renasce para a 
negociador do "Pacto de Moscou" panhamento official para QSsim, vida da graça. A morte do moço de Naim 
na "Sociedàde Germano-Belga", viver a mesma vida que sua po- era objecto de lagr!mas e prantos, porque 
o .. srs Abetz e Sauterbacher pulação e auscultar seu pensa- 1 _ • " • , - • 1 nao percebesse e não lamentasse a desgraça 

Na. conquista do paiz e do povo o i;mtmeiro dos quaes expuls@ re- mento e seu sentir. 1 _ • • • • 

que lhes é designado pela supre- centemente de Paris, em resulta- Lembrem-se os convidados do da mae vmva, e a extmcçao de ume. grande 
ma autoridade nacional-socialis- do de sua acção junto aos jor- III Reich: 1 e risonha esperança. Infelizmente a misería 
ta,. não despremm eUes nenhum na1tstas francezes - fiZeram uma O suborno não. se faz sómente muito maior, e de consequ-encias muito mais 
melo,. nenhum arguri).ento. longa viagem _de "Inspecção" na com os dinheiros de prata de Ju-: funestas que é a morte do peccado foge aos 

A··Belgioa, a pequena ne.ção Beigica, que ja produziu numero- das Iscariotes; ha tambem o su-1 . _ , · 
mart!l' de 1914, tem. sido asse-· sos fructos. borno pela satisfação das ambi- nossos sentidos, e por isso della nao se co-
di'ada,:,pelos assaltos continuas da· Foram organizadas "appróxi- ções e dos instinctos, que em por-

1 
gita ou se lamenta. Acostumados ao terra a 

propaganda. a1lemã nestes ulti- · mações" entre jovens intellec- tuguez. • commercial se chama terra, vivemos alheios aos problemas que ul-
riios mooes, numa clara demons- tuaes das duas nações, e nume- "passar mel na bocca (ou nos - . olhos!)... do freguez." trapassam as preoccupações do pão de cada tração de qué não acreêitam na rosos convites "particulares" fo-
memoria. dos belgas; 0 primeiro ram feitos a jornalistas belgas ============= <lia. Seria necessaria a meditação para tra• 
~e foi dado pelo enr.erramen- para visital'@l a Allemanha á:i .-------------, zer· á presença da memoria o que significa 
tio do "caso de Wtnte-rslag" com expensas do iII Reich. 1 Açougue Bella Cintra para nós .a morte. E não estamos acostu• 
a. expulsão do chefe das secções A imprensa belga, cuja inde-l d mados a meditar. 
naz19tas de Bruxellas, M. Eklert; pendenc!a e insubmissão ás ma- · e 

_fez para todo o sempre. Pois bem, tambem 
breve será_ o nosso curriculo terreno, vertigi
noso como os à.nnos que se passaram de _nos
sa existencia, cujas alegrias ou amarguras, 
segundo· o nosso desejo, ou contra elle, não 
puderam perdurar. Assim, será sempre, . até 
que chegu-e o·'.'- momento derradeiro. E este 
tambem passará. Passará para éomeça.r logo 
<Iepois, · a Eternidade. Eternidade! palavra. 
terrivel! Terriv-el, mas salutar. Si a tiver·
mos indelevel :ha memoria, saberemos esti· 
mar a vida como ella merece: uma viagem 
para. a. Eternidade. Segundo a fizermos bem 
ou mal, seremos eternamente felizes ou eter• 
namente desgraçadof!. 

daht por diante não mais cessa- nobras pollticas estrangeiras! Crea Gilberto 
Rua A u g u s ta, 7 1 3 

Phone: 4-3630 

Por isso mesmo, a Santa Igreja chama-nos, 
com a na_rração dos factos da vida do Divino 
Mestre em que 1-esuscitou mortos, chama-nos 
a attenção para este momento infa1Iivel que 

Deus não falta com sua; graça. Compete• 
nos com ella escolher a vida ou preferir a. 
morte. eternamente, 

ruimctamos. 

ram os esforços dymnamicqs na constituiram ha muito, motivo de 1 

Belgica., sendo tncontavel o nu- desespero para os meios politiMs i 
mero de allemães, membros do germanicos, viu-se assim -atacá-, 
partido nazi. que legal ou 1llegal- da por· manobras envolventes após 

. mente penetram em terrttorio bel- ter resistido com vantagens aos ===========================================;::::::=============-= 
ga, disfarçados muitas vezes em assaltos directos, frente a frente. 
refugiados judeus. j Os jornalistas belgas, visitando I e· li'-16 'ca 

Na Allenianha, o Departamen- a Allemanha como hospedes gra- j IJ fi & fJ 
to dos AJaemães do Estrangeiro tuitos de seu governo, guiados e 
de Stuttgart e o Departamento constantemente a c o mpanhados) 
de Propaganda de Berlim, unem por funcc!onarios nazis especial
seus esforços para a conquista da mente designados, devem ter vis

Cinematographlci,, .; dà ... A. J. · C. 
Orientação moral dos 

'/.'},. .· .í,. ,~ 

esp'~QJaculos 
ootntão publica belga. Como ins- to reagmente multo da téttll. Ôo A VOLTA DE CISCO KID 
trumento efficiente de seu traba- sr. Ribbentrop, porém é certo que 
lho, surge a "Sociedade Germa- viram apenas o que lhes quize
no-Belga" presididà rnmünal- ram mostrar, e que certamente 
mente--r,or um general veterano ll · não · seria o necessar!o para um 
invisível e dirigida realmente J:'('lo julzo imparcial e , bem fundado. 

nà.s proprias do genero, fazem, Cotação: - AoceR:avel (me
com q.ue este filme não seja nos para crianças) 

ticàs no mundo actual, e apre
sentando a dansa "Baltimore". 
As sequencias levemente re
provaveis impedem que approve
mos o filme a crianças e ado· 
lescentes. 

(da 20th. Contµry Fox, aconselhado ao publico ín
com Warner Baxter e fantil. 
Lynn Barf) Cotação: - Acceitavel para 

Outra vez na tela, -o famoso 
adultos. 

bandido mexicano. o fllme to- CAHIDO Q,O C~U 
i!.lllnCIIÜIIIIIIIIUIIHlllllftlCIIIIIIHIIIIUlnllHIIIIIDHIHIIIIHlmn111111111u111111H1HIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII$ do tem um tom de comedia (da Universal, C O m 
!'!l :e 1 • • 

!!li p i-4-- d Al.ç ~ mas mesmo assim, por scenas Bing Crosby e Joan 
§ an .i!..lCa ora .1.ama 1ª de Iuctas, tiroteios, roubos, n§.o Blondell) 
i ê deve ser visto por menores. Este f!lrhe tem comó assum• 
= Instalações as mais modernas de S. Paulo. -= g Cotaçij,o; - Acceitavel para pto principal a vida de um 
ª= ANNEXO: CASA THOME' RIOS 

5
_!!1 adultos. cantor popular e- de um garo· 

tinho. Trechos alegres, muito ª Oereaes, Conservas, Fructas, Molhados finos e i AVENTURA DESESPERADA canto e alguma vivacidade. 
S- congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria s Uma ou outra passagem rapi· 
- = (d a Republic, com da, de sen-tido um tanto frivo-
~ '·Rua Alagoas, 487 Phones: 5..:3974 e 5-6f>9A i Ramon Novarro) \ 10, não chega a prejudicar o 
~ Praca Buenos Airc> 0 S. PAULO ~ . ·. . : todo. 
ê 5 E' a '!11storm d-e um pmtor 1 

ei11111111111m11111111111c111111111111cn111111111m111111ir1111m11111111111m111111m11c1111111111111a111111111111c1111111111111c1111iii ! que deixa numa tela a figura I Cotação: - Acceitavel. 
t . · ; de sua imaginação. vindo de-==========================, pois a conhecer a realidade SOB UNIFORME BRANCO 

e S '--~ ' • ; ....,:, ~ t4- ........ . ur o e... 1:1.i.s."""""ç ..... o e .... ~1ca 
desse sonho. Em torno disso, 
gira esta pellicula. Ha uma ou (d a M. G. M., com 
outra scena merecedora de Alan Marsh, Florence 

DESFILE DA MOCIDADE . 
(da Universal, e o m 

,Ken ·Murray e outros) 

Cine-reviáta. m o s t. r a JJ.,d o 
triumphos das novidades art1s· 

VIDROS E 

Cotação: -· Acceltavel para 
adultos. 

VITRAES 

Ili Gallianó & Comp. 

VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES ' ARTISTICO S PARA 
RESIDENCIAS E IGREJAS 

ilU ADROS-E ESPELHOS 

RUA DA LlTIERDADE, 590-TBLEI'H0.1'IE: 7-u!'i14 

para os miss:onarios na Uni
versidade catholica de Lille 

certo reparo sem comtudo che- Rice, etc.) 
gar a prejudicar o todo. En- A JUC NORTE-AMERI- DECLARAÇÃO DE HENLEirJ 
tretanto, achamos não ser Aspectos da vida de enfer- CANA NA EXPOSIÇÃ 
aconse1have1 ás crianças. · 1neiras. atravez de um estagio · quando em visita a Praga 

A Faculdade de Medicina da que se destin_a t Cotação: - Acceltavel (me- em hospital. Algumas passa· MUNDIAL O ex-c,.efe do ..._ .... ,do su·deto, 
expressamen e nos para crianças} gens criticaveis são compensa- •• .... .,..,,. 

Universidade Catholica de á evangelização missionaria. '"'onrado Helnlein, visitando Pra-das pela dedicação de perso• 'f 
Lille, organiza pela decima No caso da sua Ordem ou Os academicos catholicos ga. assistiu a varias cerimonial$ , NO MUNDO DA LUA nagens importantes no enrE)do, 
quinta vez, d-e 1.0 de Setemt,ro Instituto não ter residencia em dos Estados Unidos, mais de ooliticas em sua honra. . - Scenas de certa emoção, c a 
a 15 de Outubro deste anno, Lille, o candidato poderá ser (da Warner Bros., com maneira pela qual ó tlíema é- 100.000 moços das -escolas su- Falã.ndo nutna manuem;açao ao 
um- curso medico pratico para, recebido em uma. casa de fa- Pat O'Brien e Marga- apresentado, tornam O filme periores organizados num a Partido Allemão da Bohemia, 
os missionarias e seus col!abo-i milia de estudantes. As reli- ret Lindsa,Y.) aconselhav-el apenas aos adul· unica associação. concentrar- disse o sr. Heinletn: 
radares. Para ser admittido; glosas tambem poderão fazer tos. se-ão em Nova York. Embora "Consideramos O esfiado actual 
nesse curso basta enviar um, esse. curso .. O diploma de for-1 Um gerente de "restaurante- Cotação: - Acceitavel não organizados officialmente como definitivo e não permittire-
requerlm-ento ao s_ecretari9 da: n'.açao medi_ca será valido só: dansante". ás voltas com con- adultos. para• na Acção Catholica. bem pode-; mos que o espaço vital do povo 
Faculdade, requenmento esse P1:ra _ os paizes onde ·existem. tractos de orchestras, eis O l riai_nos _chamar de . Juventude tchéco venha ameaçar os interes-
que deve ser acompanhado de, missoes. 1 thema. A intenção é fazer rir, FESTA MAGICA Umversitarla Cathohca a esses ses do povo allemão em beneficio 
uma recommendação do supe-: Como vemos, este curso cor- o que impede que alguns fa.c- r"jovens. Lá, em Nova York, re-, dos interesses imperialistas. da 
rior de uma Ordem Religiosa I responde ás necessidades dos: tos assumam gravidade. Algu- (Filme de curta presentados p-elos seus delega-, qual quiz outra potencia. Não 

d " · d d J\6 ' • b d · me· dos, os "jucistas" realizarão·. pensamos ·empregar a violenci~ ou . -e uma .,ocie .ª e ·.iss10-1 a nega os missio1:arios, os .
1 

mas canções com termos -equi- t d M t "' 
nana. Este certificará que o. quaes doravante terao mais re-. vocos e outros peq·ueuos se- ragem, ª e ro) um Congresso no proximo mez contra os tchécos, mas estes de-
~didato é ligado a uma mis- 1 cu_rsos -para a ~a missão su-; nões, p'oderiam ser ob ·ectavel . . , , , . . de Outubro, no qual tratará de vem comprehender que se colla-
sao ou que recebeu a nomea- bhme: ganhar lflllllmas para O 1 • , J • • Tiata-sc da f~lmagem de diversos assumptos de interes-, caram em situação perigosa, a tal 
ção para um posto, ou ainda i Reino de Christo' 1 porem, de modo geral, nao pó- 1I u_ma festa offer~cida · a um ar· s0 social: a campanha anti- ponto que os seus amados os 

1 de haVl'.)r prejuízo para o llll- tista norte-americano. Ha sce- bolchevista, a formação rel,i- 1! abandonaram quando perceberam :::===========================11 blico em geral. nas critica veis, por carecerem giosa, a campanha contra a re-, a inut~dade da nação. Faremos 
__ ............ , ......... • .... • • • • ..... • • • • • • • de distincção. Pôde ser visto gularização progressiva que se· o poss1vel para chegar a um ac-' .. · ·" " .... ·· .. · .. " .. ·· .... ·· ............................ ~ .......... : Cotação: - Acceitavel. f d i por pessoas de criterio or- dá na sociedad-a e, emfim, de cor o, mas defendemos o que já. 

I AÇOUGUE MARQUEZ DE ITO J SOMBRAS DA NOITE mado. uma maneira mais pratica, da :mos conseguido. O povo tchéco 
f · 1 cotação: - Restricto. propria questão social e da eve reconhecer que não pode 

1 

CARNES VERDES DE TO.DAS AS QUALIDADES ;;'; sua solução. Nesse mesmo haver entendime_ nto na situação (da 20th. Century Fox, actual tim 
SOMBRAS DA TRAIÇA-o mez, realizarão grandiosas fes- ~ renuncia. r aos _sen· en-

com M,ichael Whallen). tos anti germ N-. · ltas na Exposição Mundial de - amcos. os nos es-

- A"'SEIO - PROMPTIDAO - MODICIDADE DE PRECOS f (dª Cofumbia, c O m Nova York o que por certo forçaremos por comprehender ,l = + Focaliza o presente filme, o.s Jack Holt)- • ' ' . · ' povo tchéco 1)0rque sabe 
E EXACTIDAO NO PESOS • · será um grande acontecimen- • mos que 

S ! entrechoques muito communs to e terá grand~ repercussão nao se pode renun<?_~r de um mo-

l
• Carne de carneiro e Vitella, _ Entrega _a domicilio j na America llo Norte, entre os Gira o filme em torno ele um naquelle paiz. - ~en~ para outro a s~a prop1!a 

· investigadores e os reporters plano de o.viões movidos a ele· 1llusao, mas nossa paciencia nuo 
• ! policiaes. Estes, avidos d-e sen- ctricidade, e que trazem gran- Este movimento dos acade- será eterna e se uma democracia 

i sacionalismo, caminham na des vantagens sobre os de- micos catholicos · dos Estados mal comprehendida, se O libera
Rua Marquez de Itú, 328 - 'l'elef<?ne: 5-1067 l vanguarda. em detrimento do mais. A apresentação de scé· Unidos, verdadeiro jucismo em !ismo ou o marxismo devastador 

VILLA BUARQUE _ s. PAULO i prestigio da autoridade poli- nas de sabotag-em, trai<;ã4J e preparação, diz bem do desen- perturbar a ordem, nós a resta
. eia!. Ha um ligeiro fundo co- assassinatos, veda o filme ao volvimeiito do · cath.olicismo beleceremos confwme llQSl>O pare-

J~~.,,~~~!!'·~~'.''lll"•·•• .. 1 ................. 1, ................................................. -½ mico, mas o todo, com as sce- publico infa.n-til. "rankee"« _ ••'' 

/ 

,I 
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~====~=----=======================--..;-,-;;;;;,;;;==;::=.:============~="' - ,..,.,.._.,,-====-============== 
Situação do Poder 

Judiciario 
t'o1 assignado o seguinte decre

to sobre decisão do Supremo Tri
bunal Federal: 

Paizes neutros 

"Considerando que o Supremo 
Tribunal Fe4eal declarou a in- . 1 &&+ Eu liHi l + -+•&.'?tmr:~#i-'·· 1 J ... 1 _ . ·--••W: MM#AiWfif , f + 
constitucionalidade da incidencia cessionarios desses serviços estão B R A s L A ' 
do imposto de renda decreta(ip sujeitos ao uµposto de renda. - 1 guerra europea 
pela. União 110 uso de sua compc- , A intervenção dos ·Estados e dos . . .. · ... . ,. · ... -· Conforme já noticiamos no nu-
tencia privativa sobre os venci- uiunicipi<ls nesse particullµ" só é --------------~-----~-- mero anterior, a Allemanha pre-
mentos pagos pelos cofres publi- ~clamada pela União nit forma A Missíí,o Mi1itar Argentina tem R - cipitou os acontecimentos, inva-
cos estaduaes e municipaes; 4o art: 19 da. C~nsqt?içª'º. piJ,ra I sid_o_ l'!lvo, no_ Rio de Janeiro, de eperCUSSaQ dindo a l .

0 de setembro, o terri-
~ ,::onsidernndo que es:ia decisíí.o execuçao da lei, ISto e, palil, re- vivas maqifestações de sympa- da guerra torio polaco. Travaram-se OS 

~udicíaria não con~ulta ao inte- guiar a arrecadaçíí,o. thia devendo permanecer na ca- primeiros combates e, 110 mesmo 
re.sse ·nacional e o principio da E' certo .que o Supremo Tribu- pitaÍ Federàl até O proximo dia dia o presidente Moscick commu-

Dia 5, o gener11,l Franco decla
rou a neutalidade da Hespanha, 
Portanto toda a Peninsula Iberi
ca não é d!rectamente interessa
da na guerra. divisão equitativa do onus · do im- nal_ declarou inconst~tuc;onal o 14, quando embarcará para 0 Es- Immediatamente após se divul- · nicou officialmente aos governos 

posto, decreta: art~o 27 do decreto-lei n. 1.168, tado de Minas Geraes visitando gan:m as primeiras noticias sobre inglez e francez, a aggressão sof- A Italia, deseje os primeiros 
Artigo unico - São confirma- de 22 qe março deste anno, pelo qcpois este Estado, onde embar- a guerra :1ª Europa,_ foram decre- frida. 

dos os te::-.--tos de lei decretados qual, a exemplo do que succede carão em Santos de regresso tados fep;i,çlos os dias 1 a 4 do No mesmo dia, a França decre-
momentos da lucta assegura offi
ciosamente a sUil, estricta neutra
lidade. pela União que sujeltarllm ao im- com os vencimentos recebidos pe- ' ' · corrente, tenc!o cessado as acti- tou o estado ele sitio em todo o 

posto de renda os vencimentos pa- los fu1+ccionarios federaes, fica- Nof-ic-ias "/ ºf I vidades bancarias e das bolsas de paiz, convocando tambem para o 
gos pelos cofres publicas estaduaea ram sujeitos ao imposto de renda " " mi 'l ares titulos, café e generos. dia 2, ás 15 horas, uma reunião 
e municipaes, ficando sem effeito os vencimentos pagos pelos cofres da Camara. No dia 2 reuniram: 

+àmbem a ~U_l>liia, declara-se 
neutra, a cle5R~ito dos recentes 
tratados firma4gs com a A,llema
nha. as deci::;ões do Supemo 'I'ribtuml 

I 
estaduaes e municipaes. o gene1·a1 G · M te· • Por decreto elo mesmo dia l.º se a Camara franceza e o Parla-oes - 011 u·o, que o D_ epartam_ ento Na __ ciomil do Ca-

Federal e de quaesquer outros tri- 1 Por essa decisão ficaria justi- deverá embarcar para a Europa, menta britannico. 
bunaes e juízes que tenham decla- ficada uma 111brica na receita da a convite dos governos de diver- fé foi autorizac!o a rc::i.!izar opc- Reunidos os ministerios, os go-

, rado a inconstitucionalidade des- União e os rn,agistrados e func- sos pllizes, tendo desistido da via- rações de seguro sobre 0 ti-anspor- vernos dos dois p;i,izes democra
~s mesmos textos". cionarios dos Estados e dos Mµni- gem á vista da sitmi.ção interna- te do ~afé ª sei·, expprtacjo. :a_ra ticos enviaram por intermedio dos 

Como just!ficação desse decre- i::lpios no gozo do privtlegio de cional, reassumiu o éargo de Che- execuçao desse uecr~to O_ nums- respectivos embaixadores, uma 

No dia 5, o presidente Roose
velt ass(gnou o cjecreto ele neutra
lidade dos Estados Unidos: 

to.foi publicado o seguinte: não pagar o imposto de i·enda que fe do Estado-Maior do Exercito., t~o da. :azendª baixou 1
~
1r;~ru,c- nota ao governo do Reich, exi-

"A Constituição no art. 20, le• só a União pôde decretar. que transmittirá ao general Fran- çoes, flxalldo cm 50 o,o ,'·ª·' \1- gi-ndo a retirada das tropas a'lle-
-tra "o" attribue privativamente O governo não se conforma com cisco José Pinto interinamente gorantes no me!·cado ª ,rc:,r, de rn~s do icrritorio polaco e a cos-

, · - ' · · · - · 1Jremio, não lJ0dendo c:-:.c2d_c:· c\G · 
á União a competencia para de- ess_ a_ decis, ão que elle entende_ nã_o T ,., i ;;âção das hostilidades. Como es-• am,.,em reassum u o cargo 1 o:o sobre 0 valor do c,,fé. · 

consultar ao interesse nacional e o de l.º sub-Chefe do Estacto-Maior tas notas não foram respondidas, 

PRECISANDO 
D.EPURAR 

O SANGUE 
TOME Sô FRACOS e 

,'NEMICOS 
TOMEM 

. VINHO 
CREOSOTADO 

principio da divisão equitativa do 0 general Maria José Pinto Gue- • Foi ;i,ssigpado pelo presldens dia 3, domingo, ás 9 horas, os 
onus dó imposto. Ha porém na des, que regressou do Paraguay te da Repub;i~, o decreto n. 0 dois governos cnvial'am um "ui
Constituição solução pai-a a qif- ond~ fó,a representar O :arasii na 4.621, de 4 do corrente nw.ndp.p- tinrntum" ao governo allemão, 
ficuld!l.de, a declaração de i1icq11s- posse do prcs:ctente general Felix .do observar completa neutralida- dando-lhe o prazo de 3 horas pa
titucionalidade podendo ser an- Estigarribia. de durante a guerra entre a Po- ra a J'esposta. Esta, foi enviada 
nullada pelo Parlamento (art. 96. 

9 
Regressou do Rio Grande do lonia e a A:llemanha. ldenticos ao governo inglez, rejeitando o 

paragrapho) e como o presidente ·sul O general Pedro Cavalcanti decretos foram assignados relati- •;ultimatum", mas depois do pra
da Republica, por força do art. de Albuquerque. inspccior geral vi:rn1cntc á gqcrra entre as de- "º marcado. Já a Grfi-Brctanha, 
180, detem por cmquanto cm sua do ensino no Exerdto. mais potencias cmpeuhadns IH\- pela ci<,,·Jaraciio du sr. Crmmbcr-

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 
de João da Silva. 

Silveira plenitudc a competcncí.a lcgislati- lucta. . Jain no Parlamento, havia clccla-
va da União e os poderes do Par- • Foi c!e~ignado para acampa- Pelo decreto-lei n.º 1. 5Gl. ele 2' rado o estado de guerra com a 

~
-.~:, l'iloticias GRANDE T0NICO 

~==========-
cretar impostos de renda e pro
ventos ele qualquer natureza. 

lamento, a e'lle cabe decidir em nhar a Mi15sijo Militar Argentini. do corrente, foram fixadas as re- Allcmanha. A ·s 17 horas, o sr. 
ultirpa instancja sobre a arguição em !uas visitas a Minas Geraes i gras de neutralidacle _ no caso de Daladicr tambem declarou a 
de inconstitucionalidade confir- e Sao Paulo, o general Newton ! guerra, entre potencias cxtran- França cm estado de guerra com 
mando o texto de lei impugnado." Cavalcanti. 1 gcirns não americanas. o Reich. · 

{j"" . 

. 

~~ 

do Mundo 

Estão compehendidos na defi
nição não sómente os proventos 
que podem ser considerados comp 
rendimento na acepção estricta 
do termo, isto é, rendimento de 

A data da bídepen
dencia 

cap1~ posto a juros, mas ainda Em cômmeníoração á data da 
quaesquei- outros proventos ;.m- Iqdepe:n'ç.encià,', precedida da Se
feridos a qualquer titulo, inr.lu- mana da'' Patria, realizaram-$€ 
sive a remuneração do tr!l.pal~o_ , 

1 

grande/> rp.11,µifes. tações na Capital 
e portanto os vencilnentos pagos Fcdetal, · nesta Capital e em todo 
pelos çofres publicas. Sobe todos o palz. · ' 
esses proventos ~de inciqir o 1m- No Eio de Janeiro participaram 
posto que a Un!a<J, e ella apenas da Parada Militar as forças ar
é competente para decretar. i::entinas, representada pelos alu-

No uso dessa competencia ex- mnos do co!legio Militar e Mari
clusiva _a _união_ tributou além de _nha de Guerra ora naquen,." oi
certo limite todos os vencimen- dade elementos da nossa Mari
tos recebido~- dos cofres publlcos nha,' forças da 1.ª Região Ml1i· 
quer da Uniao quer dos ;Estados tar Policias locaes de Minas Ge
ou municipios. Essa trib4tação :ra:s e São' Paulo.' e Corpo df 

_ não é prohibida pelo art. 32, le- Bombeiros, sob o commando do 
tra "o" da Constituição. general Silva Junior. 

Diz com effeito esse artigo: "E' . . v dad · n.-,·- É t d Nesta Capital realizou-se tam-
e ~ 1:- ..,,..iao, aos . 8 ª os e aos bem, a 7 de sctcmbl"O, imponente 

uiunicipios: ·•·e) trib4tar bens: formatura e desfile das forcas mi-
rendas e se:viços ,Jllls dos outros.'· ·. - - --- - · - - - • 

Os hne to · 1 lltares da 2.ª Regiao, Força Pu, 
· veno . ~ : . s p<1g9s pe os Es- blica Policia Especial e Corpo cto 

t~dos ~ n~mcipios aos _seus fi.t~c- Bombeiros, tendo o sr. intervens 
c10n~nos e pe!_os Jllstados aos seus tor federal e demais autoridade5 
mag15trados nao sao bens ou rei~- assistido o desfile na praca · Julio 
das dos Estados ou dos munici- Me iia · · · · 

. pios, assim como não são bens e l · sql-1_ ' 
rendas dos mm:iicipios o dos Es- • - - . - • • 
tados os 1ucros auferidos pe1os M issao · .lVJ zlztar e 
particuiares nos serviç.os q!-le !1113s j N . [ A t • 
prestam em virtude de contractos ava rgen zna 

O primeiro acto dé guerra. ·roi 1 I 
-- : Jçvado a cffeito contra o navio ._ ,( TAI,B. -. As companhias 

, , ingle?. "Athenia"' em que viaja- cte navegação tendem a nor-

HO EOPiTIII 11 vam 1. 400 pessoas. Os passágeJ-. màlisar suas actívidades. Assim, 
1 ros e a tripula9ão, com excepção a Agencia Stefani annuncia que 
'daquollcs que morreram cm con- o trànsatlantico ','Rcx" partiu 

sequencia do t~rpedeamcnto, fo-

PEÇA GUIA GRATIS A'. CAIXA POSTAL 4271 
' ' 

SÃO PAULO 

E' licita a guerra t 

ram salvo:;. para Nova Yor),:; 110 dia 8 de se-
. t(;)mbro. 

No um 1. 12 anocs inglc,;es, · 
hJmba.rdearam a base na,itl gcr- Z r,:c· "' 
manica c1n Kicl. Dois couracados · • ,oTADO_, U:'.I.IDOS -- :foi 
soffreram avarias, não se siben- _ inauguracl!i dia 5 c1n, Was
clo devido á contradictoriedadc das h:ngton a Conferencia do Alg·o
notici;;s :cc foram leves oa de j clao. Participam clella os 10 maio- -

i moqta. Neste raÍdc hram abati-; i-c,; prudnc(.orns do niunc!o. s~ 
i dos {) H viões brit~nnico~. Juuitos jú ct;:un e:; proble1nas, no 

l
i l'fa E0i(C do c!ia 4, uma CS(!Ua- ll10llWUtn Clll (]UC foi C0l1V0C::icla n. 

drilha ele aviÜ,)S inglcz_cs lanÇJU ~onfrreucia,_ Cljl face do_ ::;çti;al 
sobre Yarif\.s cidudcs da A'ilcma- conlllcto olles sr mult1pl!caram. 
nlm. 3 milhões de manifestos. cs- Por L,s:.> todos os interessados cs
criptos cm allen,ão e dirigidos ao P:ram os resultados praticos de 
J)0\ ._, gcrmanico. tao unportante Conferencia. 

l'{o dia 1 ainda, fpi a pique o · _ 
navio allcmão •· Olincla" que na-! 3 CHIN.\ . ...,,. Trmta e seis 
Ycgava ao ·1argo da,, ~o:;tas do:' • a\·iõ0s japonc;,,c,; bombar
Rio Graucic elo Sul. Occasionou I clcarnni intm1samcnte a Jocalicla
sua cb;truiçíw, os torpedos lan- i de ele Cilqng-kun;;. O alt\(]tm foi 
çaclos pelo "A,iax ", çla nwrinlrn: H'jll'lldo Jlf'lo:; aviücs rlé car_:a chi
ing·lcxa, Não houve victiIÍiJlt', h'n- nc:i~'s. auxili,\d0& pelas ilal-ci·it\s 

Resumimo:,; <lo ":.lcn~agoirn, J)arali~ar t.orja ni'<;i\o 
do Carmcllo"', este intPl'< .. , 'l-, vor da paz . 

cto ~ido os passn~;·cJros cb'i1d~izicloK nnti-aereas. 
sã cm [a- a i\10111.cvicléo. 

te artigo sobre a liccidade l: a ·1 !\urmas elo con<lucta govcr
i!liceiclacl-e da gue1Ta. ' num os homens vi vendo em so

No momento ar;tual não ha I ciodade e, muit,ts vezes, para 
nem pôde haver, par--i os ca- 'que cllas sejam rGspeitatlas 
tholicos, assumpto mais attra- torna-se necessario o emprego 

Dia 5, formn a p!nu~ ma;, fkis 4 
11'1 VÍ"JS. Um allcmão,' ·o "Karl 

0 

Fritz., e outro ingic;,, "Bosnia ". _ deu 

Blcl,Glt.::\ ~- O Parlamento, 
por grande mrüoria, concc

p'.cnc:; pbcleres ao rc~i Lcopol-, 

Caldas d::\ de obras ou a -qualquei· outro ti
tulo. A remunetação a que têm 
direito os funccronarios ou quaes
quer particularies nor servicoi, 
prestados ao Es~ado é um direito 
patrimonial ~sj;es funccionarios 
ou desses pa~<*.tlares, . que por 

Chegaram ao Rio de Janeiro, Ilente que saber qual o pensa- da força elas armas; caso con
af!m de participar do,s festejos monto ela Igreja <! res1wito ela trario seria. a tlestruir.;ão desta 
da data da lndependencia os cru- guerra. mesma socictl(lcle 1rnltt airnr-
zadores argentinos "Moreno" e Pôde parecer estranho, -e chia. 

No ~erritorio polonci. a lucta; do. 
continua acccsa tendo os a·IJemães: 
annunciado a occupação de varias· 5 
cidades. Os l)O!acos offcrecem re- • Rainha assist-c um imponcn-
sistcncia e algumas vezes têm ido te congrc~so Eiicharistico. de ca
A offcnsiva. No dia 5 a cavalla- ractcr regional, sob a presidem
ria polaca penetrou na frontcirá · eia do cardl'al Cer(·jcira, Patriar
allemã, trarando varias combates. cha de Lisboa·,-

· ella. se tornam czjedores do Estado 
e como tal péhe ser exigida. 
Quando tributa a_·rerr,uµeração pa
ga pelos Estad~ ou pelos muni
cipios a União nlío tributil, algum 
bem que se ac:tia !lm pp~ler dP' Es
tá.do ou municiIXib 111as sim qu;m
do já salliu do sen patrimonio 
para a mão de ,:terce)ro,s, )sto é, 
ella triputa bens: e rend,J.s indis 
viduaes e n!ío reiidas ou bens pu
blicos. Por isso o Suprémo Tripµ
na-1 Federal tem reconhecido que 
os rendimentos .àuferiqos na ex~ 
ploração dos serviços pql:llicos es
taduaes ou munfoipaes rn~lÔs coµ-

"Rivadavla", trazendo ··a Missão mesmo cause espanto 1.\ alguns A ap1llicação destas 1wrn1as 
Argentina, chefiada pelo general ingenuos, que a Igreja tenha á viela estatal. mostra clara
Mohn, e da qual fazem parte os uma doutrina ei,acta sobre a mente a posi;;ão qne os esta· 
cadetes do Collegio Militar da justiça e liceidade da g4erra; elos elevem to;uar. Individu:il
Argentlna. entretanto é -esta a verdadeira mente, podemos pordoa'r os 

A aviação tem castigado seveia-
mentc V!\rsovia. Devido a varios 
factores, o governo polaco trans- 6. 
feriu sua séde. para Lenblin. 

A noventa k-il'.lmetros ao norte 
de Varsavia, travatn-se ~angrcn
los combates entre os bclligcran
tcs. 

A Missão Militar foi rece- realid<1de, como é verdade que nossos devedore:, ou ns offon
bida pelo representante do presi- a Igreja quer e fomeiit<1- a pai, s,:1s que nos são dil"igiclas; mas. 
dente d!l. Republica e altas auto- A gnena, mal oriundo da in1- quando i;e trata de intcrc~scs 
ridades civis e militares. perfeiçfto limnnna, é· combatidn, alheios ú nossa pcssôa e a nós 

Logo depois da c!legada, o ge- e evita"da o quanto possivcl pe-1 confiados. não poderemos agir No diP- 6, a aviação pol;i,ca e in-
neral Molm e o coronel Juan Bas- la Santa Igreja, ,entretanto, is-1 de igual maneira. r,-leza bombardeou Berlim. Ainda 

GRECIA - O navio grego 
"Kosti" náufragou no mar 

Baltico, nas proximidades de Fals
terbo. Presume-se que o vapor, 
que navegava de Antuerpja Dara 
Lcningrado, tenha explodido ao 
encontro de urna µ1in::.. 

SI. d1·1·ector "a Escol l\K"l't A , não é bem cónhccida a extensa·o 7 ARGEN'ffllil\ - O 1.)rcsiclcn-, " - ª '"11 ar r- to não tmpcdc que possa haver' A guerra ó licita e assim o • --gentina, fizeram declarações á elos damnos. te da Rept1blica. sr. Carlos 
4nprensa exprimindo a sua sa- ·guerras licitas e jnstas. t>xige a justi<;a, qµandp elk1 é No "front" occidchtal. as tr-J- Ortiz, decretou dia 4 a neutra-
tisfação pela missão de que es- Tanto a gnerm defensiva co- declarada 1Jül;1 aqtorii1ade su- pas francezas e germanicas entra- !idade da Argentina cm face de 
tavam incumbidos, e a gratidão mo a offensiva pódem ser jus- prema por motivos jaStº8 • eer- ram em contacto. sem comtudo conflicto europ~1.1. 
pelo c<1rinl1-o com que foram rc- tas, nos ensina a doutrina ca-, :ºs. e IJond?rosos, ci quando não se hostilizarem. , 
cebidos, tholica que nesta parte d,eri· j naJa atltor!<lado superior q_n: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ .: ... ______ ... ___ _- _ _ . 

va do direito natural; a guer-, possa arbitrar entre os l!t1- -.~ =--~=-=-=~ _ '"" =-====:::::;:==============::.::: ra é juste. e licita quando, pre-' ge.ntes. 1 ~(ij~~~l'fl~~lítN~imJl!!ID,~~~' 
.r,ft•ttttueutHtoe10e1tt,,eue, .. .,, .. , ... ,., .. , ........ ,,,,,,,,.1,.• •l•:l••t••lut••ltol••tu1,,1u .. ,ful••• ........... ~ '-

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

, Generos alimentiçios, Vinhos, Frios, Fructas ... 
Biscou tos 

-EMPORIO MONTENEIGRO 
RlJA AUGUST.~, 1.559 (~sq. ~. Luiz Coelho) - Phonc 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immat:ulada Conceição) - PHONE 7.5453 

distribuidores da. 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
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vendo-se com fÍmdada prohahi- A guerra 6 licita qua1Hlo jus-! ! -- f 
!idade resultados mais ou nw- ta medida da separação 011 ,la II e"'-ªa·,·1a 1 ~siç-,--111 Lu-- ªgz i 
nos satisfactorlos, for o ultimo conquista do rlireito. f]Uando I f m, ~ '& ·fi ! 
e unico meio de obter um di· nfto contraria ús normas do di-: ¼ t 
reito ineontestavel. Quando os reito natural e as determina-1 T ! 
prova veis damnos e prejuizos ções do direito lntornacio11ái~ 1 t DE -- j 
advindo.s da guerra forem, que os males causaclof> por el-1 i A ALºXA1'.TDRE SIM- ES i 
maiores que o d_ireito a recon-, la não sejam maiores que a t • D - 1 "<I " O ~ t 
quistar ou o mal a reparar, a· perda do direito. como exige a I I 
guerra ó illlcita. caridade e o direito superior. f tOMPLETO SORTIMENTO DE GENEROS AL+MENTICIOS i 

"Pretender que toda e qunl· Portanto. temos corno Jirinei- . DE l.ª QUALIDADE, RECEBIDOS DIRECTAMENTE DOS . 
quer guerra é illiçita, <Í sem pio geral qun ª gnona tanto I MELHORES PRODUCTORES COM os MELilCÍRE:S PREÇOS l 
cluvida um erro de fé'', affirma i llefe1rniva como oE'.,nsirn_ llúdc ,· Pedi'dos •. 

1 

Entregas ra!lidas a domicilio. o sabio l\Io~ina e uuanime,; ser jnstu e pcnnittida. Xiio ! t 
com i)l!e, estao todos os theo· poderia e;,;istir melhor meio t pelo fone: 5. 0320 t 
logos cathol!cos. 1 para a paz, si todos os moder- 1 ! 

Estabelecidos estes princi- nos estadistas applicassem pa- i.· Rua Barão de J undiahy n º 162 :_; 
pios deduzidos do direito natu- ra a declaração da guerra, a ' 
r!l.l, quaesquer ataques para doutrina bem cert,q. e definlcla i LAPA -- SÃO FAULO ! 
destrnll-os ou torcei-os, serão Ida Santa Igreja sobre a sua I _ - -~---i. 
conetderados 1mpecilhos :para liceidade e justi!;a. ~ll..\U@íffl~~\@~11\Ç 
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Vl."rtln_ .te(' m0
n_·1.f ~llt_~fo ... el' "e te' e ~e amor an ss. Sacramento I i~!;:~~!~~~:~:.~::r~;=~; r······~·;;·;~·-~··;·~·;·::;~·:;··-~7 U U . ..,i) H. fo) ílu U U uma espec10 d·a claustro. No ~ 

da cathedral. conego Pomp~u ce11tro, um all"r Pª:ª ser en- . f O caf_é dos finos paladare~ :! tallaao qo mesmo andor aà \nrn:
gem. a enorme multidúo vibrou 
frcrieticamente. Belli.ssima cle
monstr,,."cão ·c\e amor a Nossa Se
nhora e· de amor ao Brasil. É?m 
nome da gente pernambucana, 
recebendo a imag-em, falou o Sr. 
Prefeito de Recife'; Retribuindo, 
nosso mimo-, offertou-nos o go
vernador da cidade . uma imagem 
de Nossa Senhora do Ce.Tmo, :9a
ra nos a,co!llpanhar na volta. 

de Recife. que proferiu Vibrante 
"discuso. Respondeu S. Eminencia. 
com palavras repassadas d-e co
ração brasileiro. AU~s fornm sem
pre notas predominantes no Con
gresso. além da grande piedade 
dos fieis. mtiita vibração e muita 
brasllidade. As ptµavras do Sr. 
Cardeal coi:nmovexam o i)Ovo. que 
acompanbou S. Em. até a Conca
thedral de Recife. Igreja Mãe de 
Deus, 

Nessa Igreja füi licl,a a Carta 
· i\postolica que. c.9l'lst'itula o S1·. 
Cardeal D. SObast.i~o Leme Lega
do Pontüic.iQ ao 3.Q Congresso Eu
chari$tico :r-.tactonal J3ra:.ileiro. Em 
seguida ,foi Sua Eminencilil, sau
dado pelo Exmo. ;R.evmo. D. Mi
guel Valverde. ArceblsP9 de Olin
d,a e Recife. Deu depols as pri
meiras pe:nçãos de Legado Ponti
flcio .e ret\1·ou-s~ sob acclama
ções para sua restõ.encia. palace
te cedido por uma famiilia de !re
cife. e situado no bairro de Es
pinheiro. 

A. PROCISSÃO FLUVIAL, ES
PEC.J"ACULO DESLUM

BRANT!;. 

A· noite. rcaiiz.ou-sc a grande 
procissão fluvial com o santissi
mo Sacrament,o pelo Capibaribe. 
A solemnidade teve inicio ús 20 
horas. 

Diniz. . tnronizacJ.o o Santiss1mo Sacra· 1 , 'i. 
Ao Evangelho. proferiu magni· mento. A custodia é sobria e ! ; 

fico sermão o Exmo. Revmo. ;Bis- majestosa. f· V~NDE-SE EM TODA A PARTE OU PELO TELEPII. 3-256,1 t 
po de 01\rnnhuns, D. Mario Mi- Ha um lugar rescl'rn,do

1
par-a ; ií 

randa Villasboas. Synthetisou o S. AH~a D. Pedro de Or e:;i,ns . ;;:.· 
thema geral do congresso: e Bragança. f L A Z A R O· A. D E M A 1_: J' Ü $ ~ 

li'alaram, neste primeiro füa, i i 
"A EUCHARISTIA E A VIDA o Eí~mo. e Revmo. Sr. D. Ben13- .,. ELSO GARCIA 483 1ª. 
CHRISTÃ NO INDIVIDUO, NA dieta de Sou~a, o As~istev.te * ;fi. V. 0 , . ' 
FAMILIA E NA SOCIEDADE" Geral da Acçao Cathobca e:n1 $ . ~ 

l necife, R.evmo. Pe. João Bap- ., .. .,,. ................ ; .................................................... !'.·•·• ....... ...,,...,., .. .., ..... .,. .... ,...,.,_ 
s. Excia. Revma. tomou· tista Portocarreiro Costa. que 

por motivo central de sua cs- s.audon ° Sallto Padre, e O sr. a·mbjente de grande cordiali
tupenda . oração o trecho do Nilo Pereira, Direcior elo De- dade. 
l<Jvangelho do dia (XIV Domln- partamente de Ensino. qu·a No dia 5, visitamm os ,pere
go depois de Pcntecosh~s): sii.uclou os Exmos. e Revmos. grinos paulistas seus confra
" Quaerito J)rimum regmun Dei Srs. Bispos. ües da peregrinação carioca, 
et justitiam ejus, et ·haec om-. Dei:,çou de fazer seu cliscur- no "D. Pedro II'\ 
nla adjlcientur vobis", --~ pro-' so, por il:upossil>ilidade de vit: Varias outras visitas foram 
curae p1·üneiro o reino de Deus: ao Cougi·asso. 0 E.xmo. Revmo. feitas, entre as quaes a dos 
e a sua jnstiç.a. -a todas as Si•. D. Antonio LuStos<1. . Congreg.ados Marianos üe R-e 

Coelho, Arcebispo <le Panl 
ba. Em J.oão Pelfsõa., foi ffliWi 
a entr-ega . do ontro exemnJat 
da im.agem de Nossa Se.nliorâ 
da Apparecida á. popttlação lo•. 
cal. , ' 

consus vos serão chulas cm Ao Onalizar a sessf10 cleste cif-<!. que vieriun visitar seus 
-Foi verda<;leiramentc deslurp.- acrescimo. dia. chegou o autogra~l10 üe confrades de São Paulo, a bor-

brante este espectaculo sag-rado. Depois ele uma curta h:,tro- Sua Santicl.acle, 11omeanno o elo do "D. Pedro l", tendo 
Varias emba:ccaQ{;ies ilhimittad.as clucção, em que mostrou o si- ·Cal'd·z.::.l Legado. Foi o me:amo :!graclecido ás saudações da
~om la1;npadas _ele~tricas. N fren-1 guif-icado da expressão "Con- lido publicamente e a assem- queUes o Revmo. P-e. Cm·<lino 
te. numa luz so. tao bem estavam, grasso - Eucharlstico-Nacional ·•, blé(l. delirou de enthusiasmo. <le l\Ioura -e o dr. Vicente Me-
dispcstas ~s l~mpa<las. uma Cruz j analyzando catfa nma destas Muita gente e muita orde1n.. lillo. 
lum

1
:
1
º~ª mdicava 

O 
c~meç~ .da, palavras, mostro,u <1110 o reino Deve-se particular1nent-~ re-

PROCISSÃQ COM A IMAGEM procissao e traçava 
O 

itmerallo. l de Deus é a vida divina Oltis- NO CORRER DA SEMANA gistrar o <lia consagrado aos 
DE NOSSA SENHORA A embar~açã:1 qu:;! lev2-:,ª,? San=! tont-a no. alma vela graga sai1- l\Iilitares, quando foi celebra-

tissur.._o. ~c,am~nto .e~.Lrn e~ i tificante, graças {t qual, no Durante os dias restnntell do ela Missa 110 altar do lUOD,_U· 

Durante\ todo o tl'aj(1.Cto a. 
imagem foi :ant-lmsíastic,a1Iie.Q:te_

1 accla111ada, pelas cidades 1,or• 
que passava. m em João -Pes
sôa, o enthusiasmo da multi• 
<lã.o -chegou ao auge, ao set"N.à. 
s.a d.a .A.ppru>ecida levada em 
trium.Ilho para a Cathedral, re .. 
cebida pelas ~utoridades ·d9 
lugar. 

Falaram o Revmo. Monsi, 
nhor Cordeiro, sobre a s.igniff~ 
Ca!)ãO elo' acto 0 agradecendo
a offerta, e Iievmo. Pe. Cursi~ 
no de Moura, relembrando o 
-episoclio do encontro da ima
gem da Apparecicla nas mar• 
gens. do Parahyba do Sul. Ago
ra, era off-arecida uma imagem 
similar á Parahyba do. Norte. 

APPARECID.A 

plend.idamente illumma<;la · era : Bapti!tta, nós uo., inc;-orpo1·a- Cougresso; foram ·ilffoctuados mcnto, pronunciando o Re-vmo. 
uma b;orca puxada por um . pe-. J Cl · t · l O c11·ve1·sos actos sole111nes c A's 16 hor,,,s ,,esse mesmo dia, . , . b , · imos a . esus 1ns o. VI( a ciu os , Pe. Arruela amara ardente 

acompanhados por grande massa, qt,ciw ic ocauor. e\ alime11tada pela Sal1tissilua mai·cados par,1 o mesmo; bem oraç~o e approximando·se da 
do povo pernambucanb .levaram/ 

1 

Eucharistia, Sac1-,:i,me11to ela -como as sessões ele estuuo. ge- sant;i, Communhlio os Srs. 
os peregrinos paulistas o "fac- PR.lh'1EIRO DIA DC união cio Corpo Mys,tico .qne raes o especializaclas. ele ac-r Cort1mancl.ante d.a Brigada Mi· 
simi!e" da imagem de Nossa Se-, CONGRESSD si\o os fieis, com sua caber.a, conl? coni o p1•ogrnm~1a qiw l litar. Chefe elo :i;<Jstado Maior 
nhora da Apparecjda parn, a Ba-1 No.sso Senhor Jesus Christo. pubhca1uos no nosso ult11no nn- ela Regiifo, officiaes d-e todas 
silica de Nossa Senhora do Car-1 .No dia 3, pe'la manhã. foi ce- :'.',foste pouto. salientou os mero. as corporações <le Recife, sol-
mo protectora da cidade de Rc- lc\brnda soJenme Mis~a Pontifical· do\;; a.;;1Jec-ios indi~.,oluvei~ ela 1\. notiria ela guerra ,":,i\1 dados do Exercito e da Policia Os peregrinos pat1listeis. fo. 

ram alvo de diversas ma.ulfeR
tações que muito sensibiliza. 
ram a todos. · · 

çifc. cantada por S. Excia. o Sr. Ar-. ss. l•lncilai·itst!a: Sacrificio que 
1 

commover p1·of1u1elan10nte 10-
0 

i\Iarinheiros. 
F'oi uma pocissão grandiosa. cebi,spo Primaz, substituindo s.: satisfaz ú Juslica 11ivina ei elos e nas 0111çõcs feit•as muito s. Em. 

0 
Cardeal Legado 

em que se conJuga.ram o enthu- Ex~ia. o Sr .. Nuncio -~postolico .. ~ '1'3lllle .homenagem {t J\lajo~t.ade 

I 
se pediu pela verdadeira o jus- saudou os militares e lhes deu 

siasmo dos noss(ls peregnnos e o I u!Lmm hora 1mpo~s1bil!tado de v11. ele D,ms. cJ Sacram~nt.o quo se ti,, paz no mundo. .a Bencão Papal. 
do povo de Recife. Com o auxilio Fez-se ouvir um cõro 1111xto sob. Ol'lh,na ao homem, P:i\ra santi-

1 
As Comm11nnões geraes. ele S·. Em. 

0 
Cardeal Legado 

de um alto-falante portatil ins- 1 a regencia do Maestro Ci:lantre; l'~cal-o ~ . o!cva!-o [t J\ai\icip,~-1 ho'.~18llS, 111\ilhoras .º .crianças. i,acebeu .do S, E)n1. o Carqe~l 

3 ENCERRAMENTO DO 
CONGRESSQ 

: c::ao da. n_1vrnclacle que o Sacn- 1 fo1,u11. espectac_,_1!.os tocantes 

I 
Secretar10 de ll1Fitado do Vati

rido tornou comph1cente o I Jlel~ pieda~e. o pelo· grande n~- cano, o seguinté telegramma, 
amiga. De,is,a maneira, a SS. 1 mero de f1eis que se appr?X1· enviado em no~1e <\o . Santo 
Encharistla r-2aliza totla a vi- mar,am da l\Ios.a liluchar1st1ca. / Padre: · · 
ela c:lll'isti\. que é -a união i)lti· I A. peregrinnção panlist.a f~z. "Vivamente sMisfoito com o
n1a <los honwnr; corn nêus. l\!s-1 uma ViBita ao Eminentissin10 exito do Congresso Eucharisti

' te e\ o Hoino ele De\1s, ~\1e ele,/ ~r · ç~_rcleal, que tov: ~Jara co(n ºº: S. S. ao me~moL,tE\jHP(?. de
vemos lH·or,i\rar p1.·1meuo._ . o j ,1 i __ ios_;;,i .gente pala v1 as a~ m~_1s S'êJa que o. Congr~s_~? produ~a 
reJ;tc>, as, ot1Lras cousas, o 110- •affectuqs.as.. Em segnHJ.a as frutos de vida e piedacle cl1ns
c.ess.1)\·.(q 1w orQeJ}.l e0:91)qn1i(\a, i ~au<l~çõ.es rlc estylo,. S · l<Jini- tã. invoca sobt~ :a ~içã9_ b'.ra

' sôéi•:tl° e p.olitica di\:hi ,cf~óon'e, ~1onc1a manteve corclml pales-. si!eira as graçi!-S,. cHv'fü.as e, en-
1 para a 10;,alir.ac;-ão chvpfénitndc Ll_'ª <'om os pi•es·antr,s: r.ec?r- via a V. Em. -~!11., autçú·i(1_4. 
t elo ,lJomcm. . dando seus ten:pos de mf;n~1~ •. <lcs, clero e f1e1s, a bençao 

1 

.. ~- o;;t_1:~u _ aI115t1t ,,.s. Excia. pa9s~dos. _ _1,1a_ ,~1. d'.'ld.!: PJ. t-.,~V\l'.!~ apostolica. 
Revnra. como a . vida tcrr<ma 1,o Santo elo Pinnar, m11 Sito 
de si pertence á ordem natu- Paulo, e aA prímicjq.s ,elo seu VISITA A JOÃO PESSO.õ-, 

i ral. mas que não póde ser pie- sacerclocio, tamhom no SO\t Es· 
! ua o perfeitamento humana Re I tado natal. 
i nãn fõr vivi finada ·a sobl'ena- ! Em no1llú dos perog1'inos 1 111raliza<1a pela graça divina. 1 nau listas, saudou a S. Em. o 

1 
.iií. que esta e\ a ordem histori· 1 Hovmo. l\Ionsonhor .J. Baptis
ca em que nos encontramo::,. ... · ta l\1artins Ladeira, Vigario 

l\"o dia G, numerosos repre
sentantes da caravana ele Siio 
Paulo s·aguiram, em 4 omnibus, 
pa.ra a e,Jl,pital clp ]j]staµo de 
Parahyba, acompanhanq.o o 
Flxmo. Revmo. Si·. D. Moysés 

1 

Capituk11·. 
::>UTROS ACTOS DO I Aos 1rn1-_~g~inos pauUst.as. S. 

. CONGRESSO ! mík teve a nimia gentileza de i-Dr. Durv"I '-~ati~ -..~·1 
1 1 

off0rtar um "lunch ". . .. .e 
Ti' ., I t i oou~ta A' tarde, ús lG.:HJ horas. no 1 .!.!li se.guH,a, o s1·. n erve1 -

· 11 F l l ft' e u R. !il<t~- P. E~dlo, JS -. s. dia 3, deu-se a sessão de a-ber- :01· 'cc era O er ce uma re• 5lSjl4 _ 14 a 1'1 twr-aa 
tura do Congrc~so, na praça eepc::ão aos no~sos peregrinos, ) 'n:lel)ho~ ~-VSi'.S , 
especi:~Imente construida , ))ara j qn·J d.ecorreu igualmente cm • __ ,. ... ___ .* ~ .....,..,_ 

css·3 !mi. ::::;==·============================:: Tnita-se de uma immensq es- ! 
plan•ada com capacidade 11ara Fl~-...,,,,s:~~:-------.--------~'!'!!~ 

... dou-se a 7 de S€tcmh1'õ. 
Na data nacional, as mais· si0 

gnificativas homenagens foram 
prestadas a Jesus &l-cram-a1ita
<lo, notando-:;;e sempre, ao l)al' 
do espirita ele recolhimeiito 
elas occasiões mais solemnes é 
das Communhões geraes, o en~ 
thusiasmo que explodia nas 
r-Bunixes e acclaniaçõe!} Pll• 
blicas. 

A's 16 hor.as, realizou-se a 
ultima sessão ordinaria d0,; 
Congresso, com a pr€lsença de 
S. Em. o Cardeal D. Sebastião 
I;eme. Falaram o Exmo. Sr. Da 
Anto11io Reis, Bispo de Santa 
Maria, o dr. Arnobio vVander, 
ley, secretario do Interior, 
Adroaldo Mesquita Costa, do· 
Rio Granel-a do Sul, e dr. An" 
clra.d-e Bezerra, director da Fa
culdade do Direito, e, por fim~ 
o Sr. Cardeal, que enécrrotÍ o 
C9ng11esso e deu a benç:ão dti 
Santissin'lo. Do dia G para 7";:. 
ús 24 horas, majestosa procJ.s.; 
são conduziu o Santíssimo d$ 

· Igreja l\-Iãe cl-a Deus ao altar 
do n~onumento erguido na p;ra
ça elo Congresso. onde foi ce:· 
lehrada Missa e a Commun·hão 
de duas mil almas. · 

CASIMIRAS, BRINS 

mais ele 300 mil pessoas. praça 
feita toda em um anno, e para 
cuja realização muito se deve 
ao Prefeito da cidade, o qnal [..,JNHQS c:011tribnil1 aindu poderoi;am· .. H1· 

A bordo do vapor "Pedro I".
roi recebido entre acclam.ações. 
o seguinte telegramma ele S. 
Excia. Revma. o· Arcebispo D. 
.Tosé Gaspar de Affonscca .e 
Silva: "Communico qu-e acom
!X!nho os peregrinos paull~ta 
ao Congresso Eucharistico.·. 
Aos pés ele Jesus Sacramenta
do, esta adoração do aroobispo. 

nos mais 

( 
te para que Recife otrerecesse 
ac<-<>modações condignas aos 
numerosos peregrinos que p.ara 
c.i. acconeram nestes <~ias; esc 

1 i,eciallll'ante os c)os Es!acloa vi
l zinhos. Os hote1s estao todos 

LARGO S. BENTO N. 10 
Phone 2-23:rn 

SÃO PAULO 

RUA FREI GASPA.~ N.0 39 
t>hone 4-476 

SÁN'l'O'S 

repletos. mas a ninguem f!\ltoq 
accomocle1ções com todo o cou- ._.,...,.,. 
forto. 

l\'a parte superior claquella 

ADVOGAl)OS 
Dr. Vicente Me1illo 

Praça da Sé N. 0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO ENGENFIEIH .. OS 1 

Rua da Quitanda N.
0 

139 - 2.
0 

andar, ================= 
Phone 2-6769 - s. PAULO 

An1aldo Bnrtholomen 
()irurgião-Dcntlsta. 

Dr. Plinio Corrêa de Olivefra 
Rua Quintino B-Ocayuva N. 0 54 - 3.0 

- Sala 323 - Te!. 2-7276 

· Dr. Milton de Souza Meirelles 
Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 319 - Tel. 5.:-0035 

Joaquim P. l)utm da Silva 
'.Rua Benjamin Co~tant, 23 - 4.0 andar 
• Sala 38 - Phone :?-1986 - ::3. PAULO 

DR. FRANCISCO P. REIMÃO 
IIELLMEISTER 

'.Rua São B.ento, 224 - 1.0 andai· 
~ala 3 - Ph.one 2.~7299 - s. PAULO 

DR. CARLOS MOgAES DE ANDRADE 
~ua Benjamin Cm;i.atant, 23 - 4.0 andar 
· ·- Sala 38 ~ Phone: 2-1986 . 

I\MADOR CINTRA DO PRADO 
Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa, collegios, residen
cias collectivas 

\tua, Ub,ero 8adai·ó, 641 - Sio Paulo 

DENTISTAS 
DR. C\RLlNO DE CASl'RO 

Pelo ct1rso ele elo1,1torado da Facul<;laclc 
<;!e Phann. e Oclont. de S. Paulo 

q1•ufgião. Dcntist~ iU~k>nm<lo em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jeaus 

-a-xbr ô rio a cs*T A 

Pe:la Escola de :f'harmacia e Odontologia 
ele s. Paulo 

CLINICA DENTAR!A EM GERAL 

Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi
pação ...,.. Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

~· RUA MARTIM FRANC~SCO, 91: 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

- E,specl.widades: Pivots, Co1·ô.a.s, Pon- ""---- -· -----------_-"" .. ~
te.$, Dentadm'l;l.S anatomicas e se111.abo-
bacta p(l,la,tma. - ConsUltti,s: DM 8 ás! DR. VlCEN1'E B,\LZANO 

12 e das _14 á.s 19. ho_ ra. s - Co.ns.: Rull. Ralos x _ Clnirgia - Diathermia 
Dir'/lta, G4 - 2.0 andar - Sala 7-7 ;'\ - . 

0 a~.~ AI. Barã<;> de Piracicaba, 499 _ Rua da Liberdade N. 51~ - Sobro.do 
· ·· · 8. Í'a.U!l.o Telel;)Àone 2~1346. -. S, ~ULQ 

J 
OAQUIM SERRA 

Cirurgião-Dentista 
ESPECIAUS'PA EM DENTADURAS 

Rua M~noel Dutra, 105 - Phone 7-5969 
$. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO ·s. PAULO N.0 8 

Telephone: 2·2622 
Cons.: RUA QUI'NTINO l30CAYUVA 

N.0 36 - Das 3 ás 5 horas 

. MOLES'.l'IAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. MARCOS VINJCIO MOREIRA 
.tv!olestias do J\pp. Dige,stivo e ano-re
otaes. Hempp-hoidis, fis!illl'as, etc. -
g; XA.VI!m DE TOL!i:00, 98 - 4.0 anel. 

Res.;,; a-aaaa --- e, i>-4-m.q 

implorando -copiosas graças . . 
para a Archiclioces-e e proljpe-, 
riclacle para os brasileiros. Bán-

J çãos carinhosas. Arceb.isP<>, 
J:)leito de São Paulo." · 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 

DR. RENATO L. MORAES 
Molestias das crianças 

Consuit: Rua. Libera Bada.r6, 488 
Das 2 ás 4 · horas 

Residencia: Rua. Ta.ma.D.da.ré n. 0 97'1 
Phone '7•3128 - à. PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Clrtitgia. - molestias de senhoras 

Cons.: Rua senador Feijó, 205 - IU 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -. 
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 • Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 _:;, 

8abbados, 10-11 

PROFESSORES 
PROi<'. JOAO TRIVINO MOLINA 

pela Universidade de s. Paulo 
.Aulas particulares de·: Mathematica, 
Physica-Ch,imica, H. Natural, Musica e 
demais materias do Curso Gymnasial. 
AVENIDA RANGEL PESTANA N.º ?.&'.1 

Fhone 2-~02 - ij, l'A'Ul.Q 



'',i.Deney SaJes 
!· 

A primeii·a ·'aeú'iàna d·e guerra conservou a nebulosidade' 
reinante no scenario -europeu sobre es,Í)cis{ções e attitudes de 

alguns paizes. 
A mais chocante, e que maiores. · commentarios desp-ertou 

foi a neutralidade da ltalia. Não constituiu ella. uma trahi~ão 
aos seus compromissos cOlll o. Allemaill'ha, pois foi o :propl.'-io· 
"führer" que a solicitou. Entretanto, esses eompi·omissos · en
tre o fascismo e o nazismo eram de tal natureza, dep<>is da 
alliança militar entre elles, que só admittiram uma attitudê 
de immediato apoio da Italia ao Reich. 

A opinião mais corrente é que o "führer" pretende domi
ttar a Polonia e pedir a paz, em seguida. Para isso reservou 

0 "duce", que poderá níl:.o só servir de medi-ador, cómo ainda 
de ameaça âs democracias, com sua entracla na guerra. Final
mente, com sua navegação livre e desembaraçada, a Italia 
:pod-ará abasteoel' a Allemanha do que a sua frota commercial 
Lã-0 p6de importar. 

A Russia: sovietica, ap6S trahir o.s damocracias, deu mos
tras evidentes de urn accorcll:l multo 1Mimo com o Rsich, para 
a.final d-ealaNir-~e neutra. Qual ô M11 obje/:ltivo? ,Tul-àm s.1• 
guns observadores q;ue Stálii1 estava c8rto d·e q111cJ,. -com sua 
defecção, a Françd e a. tnglaterrà não oUsàriám d0cla.r11r a 
guerra. E se estava disposto á tra'hiçâó, pelo pre~o dé parte 

da Po.Ionia não se al.lalanga á guerra. outros, mais 001·tos da ' . 
ailiança teuto-russa, julga.m que Hitler reserva o apolo russo, 
como o itali.&no, para o momento de' fazer pressão pela paz 
ãeshonrosa á França e á Inglaterra. 

Dominando essas opiniões nos meios internacion.a-es, impres· 
,-tonaram muito mal os elogios de Chamberlain e Dala.dier aos 
esforços de Mussolini para um accordo - e:.forços que não 
lembram o tom troante reivindicador de Nice Corsega, Tunis 
e Djibouti, e foram um pouco atrazados para serem levados 
a serio, constitu·in:do _uma Itabil manobra PQlitica, digna de 
elogios por seus pàrtidarios, más não pelo inimigo. 

Aliás, não foi sóntente isso que im!))essionou · mal. As re
petidas opiniões dos technicos. sobre a g\lerra . fUlminante e 
sobre os ataques aereos faziam esperar que; mesmo quando 
viessem a ser imp-roficuos, fossem inicialmente tentados. Ao 
co"ntrario, a guerra durante uma seman1t foi relativamente a 
mais calma possível. E muitos julpram que se tal-Vez a 
França n-aci:issitasse do largos preparat1vos J).at•a uma acç:ão de 
centenas de milhares ou milhõê's de 'li~~nà contra. a defesa 
ailemã, a Inglaterra, de que se êilpeNi: sóbi'àtudo au-xi.Jió naval 
e aereo, já podia ter,· com se'lis "râl.tla"'f auxilia.do muito a 
diminuir a pressão sobre a frenté 'poltiri.éH. E repercutiu 
tanto, na Europa mesma a opinião/' quê· 'se :llorm'1,1'8. de (l11e · 

Chamberlain aguardava a derrota da )Polenia pa:ra novas ne
~ociaçõ-es, que as estações de -radio 'ingleza repetem diaria
rc.en~e · longas expÚoações pa~a ~esfazer ·€àsa impressão. 

Duma ou doutra forma, o inundo S'e mostra ainda muito 
ec:eptico sobre o ent:hus:iasmo dós governos democraticos para 
fazerem a gu-erra a que, como poucas vezes na h-istoria, ·foram 
~n'Etstados pela opinião publica, num iiistincto de defesa contra 
a futura destruição de suas patrias. 

! 
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ARDO :Xfl - ' _ _ S. PAULO, 10 DE; SETEMBRO DE 193!) 

Rtflexges ã margem da güerrn teuto-polaca 

Nosso eli11~6-apresenta. a, ra.mosa, igreja de Fra.uenkirohe de 
Münich. Em virtude cio . Jamentabilissü'no ·accordó reaiizido -em -
Munich no anno passado, a pa,.ta.vra "Münich" se tornou i~
nonlma de í:i1genuiela,4e, impreV1tlencia, velbacaria 1e,7!lda, ao 
mais extremo llnüte. Entretanto, em ~ral, ~~i; se e&:1,uecem 
de que em Mülllch re)Jlde ~ grande P.Cri\ill19.lid.i,de cujo espi
rito brilba CQUI. uma corag'éiµ de niartyr e· ~~ aesa,ss-à~br.o de 
conf~sor (])a, 'fê. '1'ra.ta-.se do seu Arcebispo,. o Car11,:m1 jtaulha
ber, ein cU:ja. personalidade se inam1'esta todo o vigor aposto
licó aos adilii.-aveis c:amotwos da A~emanb_a. No momento em 
que, ma.is do qúe nunca, combatiemos o 11ã°:z1smo, nosso coração 
Sl'I ew)(Jnti:a. i.l).~en_te tJ'.nido ~ dos c;ttholicos al~mães, 
tambe~ e:U.es Irr-i:@ctivei~ à:dv.ersar(Qs ua h.11.rezta nazista. A 
s. Em. o cardeal J!aulliaber, Cl,l'jo noine 1emh1·a tofla a epopé:t 
da, Iucta. :intl-nazista na Al!emanha, q aos catholio@s a;llcmaes, 
certamente pezal'osi>s com o que soffrem os cath&Mcos da Po· 
Ionia, o i'espeito tilial e o amor tratern.al dos catholicos bra
sileiros. 

E' com um gran:de sentiineitto- cos má.is amamos, não é e não 
de ~)razer, que e6ta foH1a mencto- ;_póde ser a sua grandeza tempo-·, 
na hoje ·o nobre gesto _do gen. h·al, o vaaor de sua. cultura · ou.: 
Franco, declaramlo a neutà'ltdadi/ 0 esple~d'Qr politfoo e :Q:IUitar de: 
da ~st)an:h:a. no conflioto· teuto- _i;Ras tradições, mas a adhesão que 
i;x:>laco. w1:as prestam ao ensl.namenw . da: 

Nascido de uma rea.çção anti-·. lgreja. .; 
®fumJ.1~ista, o aoverrio hes~- . :Jornal catltolico, o LEGIONA.:.:: 
Jihl:ll rioo poderia., sem viola.r seas RI0 se recusa obst-inadamen~ sl 
mà:1$ eleui:~i.t.w!is .e fu~àn;i.entaes I se el).volver em conflictos m:~ 
dev.Qres, di;i!xar de· ~ di~oomr da nwnre poHtic9s e tempon_\ea, q~ 
du:t)là: "nazi$!J10 - comnfünismo" ~~re os povos quer ·entm os piU'.: 
q,i.e act1:t!Íltn.enre- está em vias @ .-tidos. Deslie que, e~t.anllo, · os 
~ébr.arig.ular a gl<:JJ:1iosa, e i11i-eiii I i-l;it-i:!resses da IgreJa sejam afie. 
Piop.ia. :cta«os po,r taes oon:fllctias, toma• 

Ci!I remos attlt~e firme e delassÓJil• 
brada. Mesmo ahi, entretántc, 

Quanto à pói,ição c1a Italia, llOJJsii attitlide, unica e exelilsi
contlnuaram a oitculnr com in- vainente insplrada ~ motiv~. i,ê .... 
si.stencià, nos primeiros dias des- ligiosos, não se confundirá ou àli-' 
ta semana, "crsô~ rela:tivas á soc!ará com inte1-esses particulà• 
stia poi.fuia. in.te1·fe1:~ncia media• ! tistas ou regiol'iaes. Diante dt, 
d'óra no connfoto eumpeu, lógo I nós, não ha aggredidos nem ag
CíUe a conquista da l?o1onia pe- i gressores, minorias ethnieas, et_c .• 
las tropas allemãs se consumas- · mas sómente catbolicos e anti• 
se. Aocrescentava-se meamo que i catholicos. 
a unica !'Mão da neutralidade I Isto posto, não podemos deixar. 
até aqui observada. pela Italia . de deplorar profundamente que: 

. co:n ó consentimento d0 sr. .rn- as garras do nazismo (coisa niui-
tlcr, estl!.vll na perspectiva de tlssimo diversi. da Allemanha); 
d.."2eml)enhar, em momento op- se extenctam tamkm sobre a Po
portuno, essa funcção pacifica.-· lonia. Já dt:plor.amos o alàstra
dora. 

1 
memo do nazismo na, Austria e 

~o momento em q,µe escreve- · na Tcheque-Slovaquia. E' dentro, 
mos, ainda não existem indica- da mesma ordem de ideias, que 
ções positivas a respeito deste as- ~amentamos e p1·otestamos vigoro
sumptó. Pl!H'a estar á altura de aamente com o que actualmente 
sua d'i~i:dide de governante de occorre na Polonia. 
uma. Na<;ão eai;l:ill'lica como a, Ita- Sem nos pronunciarmos sobre 
lia, e da eicpectativa sympathiea a pos.,ivel liceidade dos motivos 
que nene depositam ta,nttis ele-. políticos que determinaram a in

-~;entos, é i.le se esperar que ó· V:asão da Polonia, nern sobre os 
"düce ", em sua .possível propos- · possiveis direitos historicos que 
ta, tome em consideração os di- sejam allegados oonio funda.men
reitqs da Fokmia, não- se limi- · to mova! de tal invasão,· só nos 
tando simplesmente a suggerir preoccupamós oom ~ coisa: à, 

que o mundo · aoceite o "fàcto sltuaç-'1o deplorablllasima eni que 
con,sum(l;®" da deglutição da- vão ficar os catholicos polâcl;IS. 
que1la il.obl:lli!sima naçã_o ca,tholi- Contra esta situação, protestii- · 
e.a, pela tyri',nn~a heretica do na- mos formal, expre:ssa. e cati!j;totl•. 
2ismo. 1 oamente. E denuncia.mos o brut;a.z'. 

e bombardeio do Santuarm d.e N<1.s
sa. Senhora de C.zetochowna, como 

A este p1·oposito, accrescente- um triste preludio da persegu;i.:
mos que o l;,EGIONARIO ama ção re!llgiosa que grassru-á na Po:J 
ce>m igual affecto todos os p.ovos lonia se não fôr vencedora.. As 
do min}r;lo, tótlos eUes ftihas de bombas que destruíram ta.l San
D.eus. Entretanto, este amor ao tuario - a App:ueeida dil. P.ola-· 
·.prox-!mo ttim que ter como fonte nla - não ferit>am apenMS aquel- · 
e como medida o amor a Deus. la cidade, mas os oomçies ca-_ 
PGr isto, as nações catholicas, tholicos do mundo ~l.F~. · 
unidas a nós pelo vinculo in
comparavelmente vigoroso e doce 
da Fé, merecem de nós um aff-e
cto part!cu~armente ardoroso. E, 
ain$. dentro desta _ ordem de 
idefas, o que nós pQvos catholi-

• 
A famosa imagem de Czetocho~ 

wna, que por 1.\IP-ª coincide!lcia 
curiosa é preta como à · de Nossa 

-=====================~ =========================-! Senhora Apparecida, foi ob,iecto - de um culto constante e ard'.ente 
. por parte de todêis os })O'Iâ'6os, de 

ha muitos ;iecuios p\irÍi. câ.. 

' 

Aos pés des1ia imagem, firo XI,, 
de santa e glcriosâ mtimo!IÍa, : 
quando simples Nuncio Aposto
lico em Varsovia, passou chta 
vez algumas horas, com os joe-
1!1os ilà neve, cm devotíssima 
oi·ação. 

Quando da ephemera incursão 
communista na Polonia })a ànnos 
atritz, os sequazes de Leiún che
garam até Czetocho\·mR, <> se rli
r_igimm ao Santuario, onde, apo
uer&ndo-se ela 1n1a:::~ .. 1:.. : , ... _ ,..:~·- -,
peitaram sacrilegamente, arra
nl~ahdo-lhe o rosto que ficou com 
urila das faces profundamente 
vincada. · 

O nazismo ,digno sozia elo com
mm:1.iúno, foi m:ais longe: o Sán
tuario, hoje, está em cinzas. 

• 
J{J, que se fala em cu111ú,-ü,11snio, 

ponhamos em relevo uu1 as,;.ecto 
da actµ:'.l :,ituaçã-3, que os J~r
na<?s nii,o Wm· SUfficientemente aG
oentuaéfo. 

Como geralmente se sabe, a 
Polônia fica s~i;uada ent1:e a RÜs
sü1. 'e All<lman'.ha. Por esta, razão, 
ambos ós p'aizes limj.troplles ja-

, mai!I permittk.am qM -o outro. se 
apoçiêfas11e isolada1nente da Po
lonià e ti)das as autigas divisões 
da Polonia foram corÍcertaÍiàs 
entre a Allemanha e a Russia _ 

1 Desde que qualquer destas po1ii;J:J.
ciai; in'tenta-sse conqti~tar a Po~ 
lon-ia. int!,ira exclusivamente pa
ra. si,. teria de au.ctàr com· a ine
vitav~l <>~posição dp out.J:<>. 

o · m!ilti:vo disto é obvio. Qual-

·uma das mais bellas Iere,ias de Craco v,ia. monumento bem re'1reientatt1v.o do 
àatdmié ~~to ~, ~ d® ~ ~ 

. qu~r do:s dois granaçs · imperfbs, 
que @llqulsta,sse mtei,ra.mente' a 
P<iifonía .~oi;~r-se-ía tã.9 po~e10-
so, qué · ~ituJl,'12, itmn!nente pe.: 
:r-li!;o ~J.'a ~- outtil:>. ~ 

Ji>lht o fe&to 6e o sr. Hitler 
,.(.ContllM• • ~- pq,,), j 
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No momento em que escre
:Vemos, circula pela imprensa 
a noticia de que Sua Santidade 
o Papa Pio XII dispensará o 
al)Oia de sua 1irestigiosa in
fluencia. a uma proposta de 
paz, actualmente em elabora
~ão nas chanc·allarias européas. 

A ti rn ~ o p ar a a I i n ~ a S i e ~ f r i e ~ 
Uma versão quasi identica a 

esta-foi, ha dias. officialmente 
desmentida pelo Vaticano. E', 
pois:, provavel que tambem 
agora, ·,.os rumores não tenham 
fundamento. 

Seja; como fôr, a possibilida
de de uma proposta de paz 
apoiada pelo Vat.icano é a uni
ca esperança que continua a 
luzir. para os esriritos rectos. 
E!fectivamente, tal proposta., 
pelo proprio facto de ser apoia
da pela Santa Sé, traz comsigo 
uma insupera"!el garantia de 
hoD,estidade. O Vaticano só 
quer uma "paz que seja fructo 
da justiça". E nunca uma paz 
que signifique a deglutição im
pune da Polonia catholica pelo 
nazismo heretico, e a capitula
ção do mundo inteiro, tremulo 
e embasbacado, ante a dupla 
Moscou-Berlim. 

* * 
• Por isto mesmo, o valor de 
qualquer proposla de paz que 
surgir ha-de sei· ;1~edido pelo 
apoio que o Santo Padre llw 
de~ ! 

Realmente, a "paz fructo da j 
justiça" é coisa tão excellente, 
que, venha de onde vier uma 
proposta que vise eslab-alecel
a, a Santa Sé n§c quereria, não 
deveria e não p:ideria deixar 
de lhe dar it.,teiro e fran.:!o 

· apoio. 
·:. se; portanto, alguma propos
"t-a. ~ürgfr sem a approvação ela 
Igl'eja, · é porqüé' ·contem -iae.;; 
injustiças, que a Igreja não 
póde ver com satisfacção a sua 
acceitação. 

A este proposilo, merecerão 
todas as cauteb;; as noticias 
possíveis das quaes '' constc't 
confidencialmente·• on '·circu!a 
com insistencia nos meios in
formados", que o Vaticano ap-, 
prova ou repprovr:, isto ou 1 
aquillo. 

O Vaticano só 1 em um jo1·
nal officioso: o '' Osservatore 
Romano". O qu,;; este não pu
blicar deverá se,· posto em 
suspeição pelos catholicos. 

* * 
Infelizmente, a propaganda 

· contra ·o espi!'itismo, tão bri
lhantemente iniduáa pela So
ciedade de Medicina do Rio, 
parece ter sossobrado no si-

Emquanto este soldado francez aponta para a linha Siegfried, augmenta a inquietação uni
versal e a angustiosa espectativa dos seus compatriotas, aggravada pela chamada "guerra 
dos nervos". O que explica ess.:i inquietação não é apenas o conjuncto de males que a 
guerra já trouxe comslgo, rn;is principalmení:e as ameaça::; que. fjesam sobr~ o- futuro, en
tre as quacs o despotismo pagão de mais uma terrível heresia. Em sua Carta Pasto
ral, e:;:creve o novo Arcebispo'de São Paulo: º"Caim vagueia ·pela face da Terra, accenden
do foguel_ras que allumiam com rubros clarões de sangue este s~culo afflicto". Mas é 
Jesus Christo, "o Rei pacifico a nossa esperança, e seu doce impe'rio: ha-de congregar-nos 

lencio e na indifferença geral. 
Mas o LEGlONARIO não 

perde de vista o impcrtante as- ' MÁ DIGESTÃO? 
sumpto, e continua a aguardar 

1 
a decisão a ser p1·oferida pelo Acção suave 
sr. :Ministro da Justiça no re- t!t seguro 
Q.Uerimento em que aquella So V 'llli,,.T O 'Sal de 

~ J.... Fructa• 

numa só familia". 
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ij DE BORRACHA PARA HOSPI- ~; w ~ 

~:: TAES, COLLEGIOS, _etc. ::: 
~ ~ 
~ ~ 
:+f :e. :+: 
~ ~ 
~ ~ 
~.: _,._..,."""'.IZ FILIAL :•' 
~ _,,.rn ~ 

Está marcada para o proximo dia 
de Setembro, a festa de inaugura
ção da Séde da Juventude Femi
nina Catholica, situada á rua 
Condessa, S. Joaquim, n. 215. 

feitos pelas moças da Acção ca
tholica. 

Os. convites para visitar a ex
posição, que ficará aberta · nos 
dias 20, 2.1 e 22 das 14 ás 18 ho
ras, poderão ser procurados com 
as · senhoritas da comissão: 

Branca, ·Maria Ferreira, Elvira 

\ 
D-irector-Gerente: 1 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 366 
> -AIA 

recepção do 
Arcebispo 

Programma da 
Exmo.- Revmo. Srº 

A Commissão promotora dos festejos para recepção de 
s. Excia. Revma. o Sr. D. José Gaspar de Affonseca e Silva 
determinou o seguinte programma para as s.olemnidades de 
hoje, ás i5,30 horas: 

1) 

li) 

Na Estação da Luz: Recepção de S. Excia,, pelas 
Autoriclades Ecclesiasticas, Civis e M ilit::ires, - Sau· 
dacão do exmo. sr. dr. Prestes Maia. 
Co~tejo até a Igreja de Santa Ephigenia, pela Rue 
Conceição. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e} 

FORMAÇÃO: 

da Estação até o primeiro quart.eirão da Rua 
Conceiç~o: Círculos Operarios Cc:ttholicos, sob til 

orientação dos seus respectivos Assistentes; 
do primeiro ao segundo quarteirão: Apostolado 
da Oração, sob a direcção do Pe. Antonio Ariette; 
do segundo ao terceiro quarteirão: todas as Ar· 
chiconfrarias, sob a. direcção do Pe. Antonic 
Triviíio; 
do terceiro ao quarto quarteirão: todas as Cor. 
frarias, sob a direcção do Pe. Geraldo de Mello; 
do quarto quarteirão atê o Largo de Sta, Ephi
genia: Liga Catholica e outras Associações não 
mencionadas no decorrer do programma, sob ,1 

direcção do Pe. João Baptista. 
1-

Nota: - D~pois que o Exmo. Sr. Arcebispo iniciar a marcha, 
rumo ã Praça da Sê, todas estas Associações irão 
fechando o prestito, atraz do Pafüo. 

Ili) 

IV) 

V), 

VI) 

VJI) 

VIII) 

IX) 

Na Igreja de Sta. Ephigenia: a) Colendo Cabido Me
tropolitano; b) Convidados de Honra. 
No Largo de Sta. Ephig~nia: a~ Clero S9eular e r11• 
guiar; b) Seminaristas. · 
No Viaducto de Sta, Ephigenia: a) Ordem 3.a de São 
Francisco, sob as ordens do Comnüss:;,rio; b) Ordem 
3.ªdo Carmo, sob as ordens do Comnüssario; e} Ir
mandade do ss. Sacramento, sob as ordens d~ 
Capellão. · 
Do Larg_o de São Bento atê a Av. São João (na Ruli 
Libero Badar6: a) Congregações Marianas; b) Ju-
ventude Masculina; c) ·.Assóc;iação d? P~ssorado, 
sob as ordens do Pe. Irineu CUrsino. 
Da. Av. São. João atê o predio ~a Pref~itura (ia,iuda. 
ila Rua Libero Badar6): a) Pias 'Orii6es de Filhas de 
Maria; b) Ju-ventude Feminina Catholica, sob as or:
dens dos Pes. Luiz G. de Moura e José Gerll'µUlO. 
Do predio da Prefeitura, até a Rua Direita, incluindoi 
a Praça do Patriarcha: a) Collegio de Sicn; b) Co-1• 
Iegio de Sto. Agostinho; e) Collegio da Assumpção;; 
d) Collegio das Marcellinas; e) Colleg10 Santa lgnez; 
f) Colleg-io Sant'Anna; g) Collegio Madre Câbriui; 
h) Collegio "Sacrê Coaur"; i) Externato São José;_ 
j) Externato Sta. Cecllia; k) ~ternaw Coração de 
Jesus; 1) Casa Pia; m) outros, não mencionados, sob 
as ordens de suas respectivas Directoras, obedecendo 
a tres Seminaristas do Semina.rlo Central. ' 
Na Rua Direita, em toda a sua extensão; a) CoUegio 
São Luiz; b) Gymnaslo cio Carmo; e, Colleglo Sto, 
Agostinho; d) Orphanato e. Colombo; e) Gymnasio 
de São Bento; f) Lyceu Coração de Jesus; g) Colle, 
gio Archidiocesano, sob as ordens dos seus respe1:',ti· 
vos Directores. 

X) Formação que deve ser observada, em toda a ex:tcn• 
são: fileiras de 10 - espaço de um braço de horrit,ro 
para hombro, e distancia de um metro de fileira 
para fileira. 

XI) 

XII) 

Na Praça da Sé: A ordem de collocação serâ trans· 
mittida, por meio do microphone, pelos seguintes lo• 
cutores: Pe. Ernesto de Paula, Conego Manoel Ma• 
cedo e Pe. Eliseu Murari. 
Fica, entretanto, estabelecido que os Collegios, Filhas 
de Maria, Congregações Marianas, Irmanãade do SS. 
Sacramento, Ordens Terceiras, e demais Associações 
mencionadas neste programma, occupa.rão todo o es
paço comprehendido entre as escadarias e o abrigo. 
A parte restante e os lados - para o Povc em geral. 
o Pallio, acompanhado pelo Cl-ero, Convidados de 
Cabido Metropolitano, entrará pelo centro da Praça 
e irá até o altar armado no ~mo da escadaria. Ahi 
toma:i;ão lugares, tambem, as Exmas. Familias dla SS. 
Excias. o Sr. Dom Duarte Ler.>poldo e Silva e Dom 
José Gaspar de Affonsecá e Silva. 
No alto da escadaria: a) Leituras das Bulias Ponti

ficias; b) Oração congratulatoria pelo Exmo. Mon3. 
Dr. Francisco Bastos; c) Te Deum e Bençam corrJ o 
SS. Sac-:-amento, estando a parte coral a cargo rlo 
Côro da Cathedral, sob a regencia do maestro Fu•rio 
Franceschini; d) Saudação pelo dr. Abner Mourã{ 

OUTRAS SOLEMNIDADES 

Amanhã, 2a. feira, o 
Revmo. Sr. ArcP.b;spo 
Paulo celebrar{i Missa 
fragio da alma àe reu 
sor, o saudoso Dom 
Leop0ldo e Silva. 

Exmo 0 um almoço 
de São Luiz. 

no Palacio 

em suf-
anteces

Duarte 

• 
A's 15 horas, realizar-se-á 

uma grande manifestação do 
Revmo. Clero ao novo Pastor, 
na Curia Metropolitana. • 

IJ CASA FIGUEIRôA :+' 
)+: ;Rua Florencio de Abreu, 32 Rua. Barão Itapetininga '•' 
1
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Essa cerimonia será presidida 
por •S. Excia. Revma. e Sr. D. 
José Gaspar de Affonseca e Silva, 
Arcebispo de São Paulo, e patro
cinada por um. grupo· de senhoras 
e senhores da nossa melhor so~ 
ciedade. 

Altenfelder Silva, Heloisa Prestes Nesse dia terá lugar uma re
Monzoni, . Ilza das Neves, Iris Mo- união de todos os Srs. Bispos 
raes .Andrade, Margarida Sousa d p . . E 1 · t· a d 

No dia 21, quinta-feira, o 
Revmo. Clero offerecerá a ID. 
José Gaspar, no Seminarlo d,o 
Ypiranga, um almoço. 

~ -- SAO PAULO.,..--,-: ' 

~~Gv+v+v~!+!~~":+;:~+:~tf~~C+:--.":+!~WW~~:_:+::+~+.:,:+:+:+:+;,:+:~~~~~~~~· 
Será inaugurada, tambem uma 

~sição de variados trabalhos, 

Queirós, Maria Amelià Rezende, a rovmc10, cc 01:nas ic e 
Maria Dhalia Montoro, Maria j São Paulo, aos quaes Dom José 
Ha'llel( de Castro, Olga Ladeira., Gaspar offerecerâ, em seguida, 

A's 15 horas, as Religiosdll 
archidiocesanos homenagear-ã-o 
o novo Arcebispo no salão dP. 
Curia. 
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· I..JEGIONAR1:0 i (: 
Nas circLir;;ctancias :::ctuao;;, nad:i 

ha ele mais difficil, dô q.ie os.crever 
:.:obro, política. O iissuMptc,,_ j;í ele si 
.irido e cheio de 1nco9n:t::i0, r.1$SUn1? 

:1gora élSf.)actos inqu1P.tadorcis. Não ':! 
possivel, para o _jor1"1~ 1 1st;;t escrever 
«lat1m:is linhas :1obre a ;iitu<lçúo ln· 
ternacional, sem experlme·ntar o ra
ceio de que, no tempo que medeia 
ent:-o a confecção de ser trabalho r, 

a distri~uição do jornal no publico, 
os acontecimentos se tenham encar
regado de tor~ar anachronlcos seus 
comment::irios. E' sob f, pressão des
se temor, que me aJcnturo a es
crever. 

N.i r-rança, tambem tran~pareceu, 
embora menos claramente. o tr;:ib,1· 
lho deste grupo, ntr;ivri cl.:i politieii 
da Munlch lioadn a Cfiambcrla:11. ·e 
!:Obrctudo atravez d.i ccnspiroção dob 
"cagoulards", episodio escandaloso, 
que o Governo se ap, essot1 cm aba
far, mas que tinha ul'!'a consistencia 
muito maior do que, á primeira vis
ta, se poderia suppor. 

00:STl .. 

O "LEOIONAr.10'' pen!:<l o que gR".:~.i!H!?~1::cr~h~~Udii!W 
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L!C' .. :t.:JG endci'ÇÇVS para 

;.,:1:-:. t:, _:_;( n1 con1pron1isso 
·.:·::110G collaboração 

tic :Jc:-..~;C::1·::. ~ :-:u-anh.:ts ao nosso 
q .. :~:.:.c ::.·~ r.:::iactorcs. 

o LC::C:IONARiO f('lll o ma
Xili::·; nL1:.:l'l" crn r'-'Ceher visitat.~ 
{u: i11 ·::1;LL\:1~(1 s de ::.:un r2darGão 
t> n•Jici;:a, mas pede que n:-to 
s<';., t:i H:s mesnrns feitas nas 
!!a·c., ;;"·" e 4as. feiras, por exi
gen:·ia.; (!o :;ervir.o. ~<XQ.tt:Jie7~-=--------
CUMM[HlfiNDO ••• --~~-----------
1,.S Cc'l.PELANIAS MILITARES 

Um assump,o sobre o qual esta 
foiha já muito tem tratado, é a 
questão do serviço militar do 
Çlero. Agora, com a eclosão da 
11ova guerra européa, torna a ter 
um interesse actual. 
· Como se ,sabe, a Constituição 
ele 1934 previa a instituição de 
capelanias militares em nossas 
;forcas armadas. Estas capela• 
nia; teriam um duplo fim: pres• 
tar assistencia religiosa aos sol
uados, e permittlr, que os reli· 
giosos cumprissem os seus deve
res para com a defesa nacional, 
exercendo funcções consentaneas 
.com o seu estado. 

Infelizmente, este acertado dis
·posltivo constitucional nunca. foi 
:realizado praticamente, porque 
!Ilão vieram as leis particulares, 
ique o deveriam pôr em execução. 
flém disso, a constituição· de 
rl937, por um lamentavel lapso, 
l:não o incluiu em seu systema. 

Os resultados desta ommlssão 
são varios, e todos desvantajosos. 
O primeiro é que, dada a natu· 
reza propria dos exereicios mili

; ;tares, juntamente com as eir
\cumstancias annexas de vida de 
'11campamento, de caserna, etc., a 
maior parte dos religiosos é obri· 
.gacl,i a recusar a prestação deste 
ocrviço. Comprehender•se-á mais 
·:facilmente esta recusa se se tiver 
• em. conta que o prazo para a qUi~ , 
:taçiío do serviço termina aos 21 
:~nnos. ora, a formação sacer
/dotal de um jovem, vae, de ordi
;:t,ario, J)€m além desta cidade (e, 
/JX)l' :Cormação entenda-se não 
:e penas I a instrucçíío, mas, muiro 
'especialmente, a educação mo 
:e ascetica). Tornam-se evidentes 
!eis transtornos que adviriam a um 
l feminarista, ao ser transportado, 
: 1ubitamente, da atmosphera re
:eolhida e recatada de um semi
.~ario, para o ambiente da caser
'ila, junto com rapazes de todas 
;as procedenciàs e de todos os 
:anatizes moraes. E note-se que 
·mão queremos alludir á possível 
[~ontaminação de vicias, mas 
'j:quelles desvios de mentalidade, 
1'.;táo iaceis de se verificar nas 

l
i'.:pessoas ainda não completamen
te formadas, ~ que podem com· 

,1>rometter toda a estructura de 
~ espírito. 

A consequencia desta absten• 
,tão, imposta pela natureza mes· 
!ma das coisas, é a segUinte: a 
,perda dos direitos polit!cos, por 
~parte dos religiosos. 

Mas ha outro resultado, mais 
ligado aos interesses do Exercito. 
Nas capelanias, os religiosos não 
Iriam somente dispensar assisten
·eia religiosa. Elles iriam, tam· 
,bem, apprender tudo o que se re
ferisse âs actividades militares, 
tornando-se, ao seu modo, verda

.c!eiros soldados. Seriam capellães 
militares em toda a accepção da 
l)alavrn, perfeitamente entrosa• 
c'.os na organlsação das forças ar-
rnado.s. 

Hoje, no caso de uma mobilisà
ção. o serviço religioso só poderia 
Ef'!' prestado por capcllães impro
"isnclos. com todas as cleficien
(:ias c'c tudo o que é 1mprovisa
clo. Or:l. um Exercito que conta 
Cnxic;:; entre seus patronos. sol
dac!o ao mesmo . tempo cheio de 
lllrr,vura e de fé, não póde mais 
e.mtinu:ir som ~Pmf'\hante lacuna. 

* * • 
A flagrantls$ima confirmação qL1e 

o pacto teuto-russo trouxe á orienta
ção política desta fçlha, leva-a, mais 
do que nunca, a perseverar nos seus 
pontos de vista, aos quaes não 6 
alheia a observac;ií:o de que, tanto nil 
Inglaterra qL1anto na França, pode
rosas forças polltico-f:nancelras, ai· 
tamente sympathicas ao nazismo o 
gozando da maxima · :n11ue11cla :.obre 
os clrculos governamentaes, paraly
savam toda a reacção franco-brltan
n ica de sentido anti-nazista, 

Evidentemente, este <acto não $e 

encontra, fluctuando :; tona d'agua, 
rios textos do noticiario telegraphlco 
internacional. A explicação disto é 
facil. Os noticiarios tefegraphlco11, 
não raramente, têm diversos signifi
cados sub-jascentes, q11e s6 um ex11-
me attento póde trazer a lume. O 
sentido pat~nte é para o publico 
commum. O segundo sentido é pa,·a 
os Iniciados, ou para os indiscretos 
que, á força de paciencõa e de lnexo
ravel objectivismo, tiverem consegui-

Ha multo tempo, o LEGIONARIO 
vom mostrando a ,olldar'edade den
tes elementos com o na:i:ismo, ao 
mesmo tempo que apor.ta as ligações 
do nazismo oom o communlsmo. Esta 
ultima parte já foi confirmada pelo 
pacto teuto-sovietico. E a. se_gund-1 
parte? Terá sua conil:-:n~c;ão? 

• • • 
A penetração objectiva e minucio

sa dos acontecimentos politicos cons
tituem um campo fechado a certos 
espíritos intoxicados por uma form'.1-
ção intellectual defeltci.a. e que que
rem ver todas as cols1111 com slmpll
cldildé absoluta, tal e quill se vê, por 
exemplo, que 2 + 2 = 4. E' possivc:I 
ver claro nas aguas tUrvas· da polí
tica. Mits ver olaro em coisas turvas 

Pllnlo OORR!A DE OLIVEIRA 

Confusão 
do descobrir os mysterlos dos sub- é poaslvel, mas oomptehender com 

· entendidos jornalisticos. um grosseiro simplisl'!'o e.o Isas oom-
Assim, no noticiariC' telegraphlco, plexas é lmpossfvel. Pascal fez uma 

tem havido alluseíes muito discretas opportunlsslma distlncçào entre "Eis-
porém multo positivas, ã famosa cor- pirlto mathemntlco" e "esprlt de fl-
rente de politicos lnglezes altame11- nesse". Qllém, sem "esprlt de fines-
te relacionados nos B?ncos da "Ci- se" quer julgar de co:sas lmpregna-
tyi•, na grande imprensa e no Parla- das de "flnesse", por sva propria na-
mente, que tem apoiado Chamberlain tureza, farã um papel não muito di-

. em sua politi~a de guarda-chuv11 ver1,o do ma_p:Hl!> em ena ele !ou-

. -abérto, Ha um casal de arlatocratas ças. . . , .. , .. : ·, 
lngle:i:es, ambos, marido e mulher,. Isto P,qS\1,-: varnos 110s factos. To-

. eléltos para a Camara dos Commuii'II,,,< _.das .as óoi~âs éf1'! si, _ali> delongas h.i

. que oonstituem o centro,{ ilPPllreri~e. "''v(dat" fta'i .. d~cl_a~a.tão d.c gt1erra á Po-
. dá manobra. Esse casal· j)ossue um loniá e na organisação de uma of· 

magnifico castello, e offerece a suas fensiva em regrn contr,1 a linha "Sie-
extensas relações' da . riobreza, do gfried" podem ter mil explicações 
mundo intellectual e do Parlamento. acceltiiveis e perfeltamf.nt" normae~. 
confortabiliseimos e elegantisi:imos Não .. obstante Isto, o bom senso po-
"week-ends", aos qua~s comparece pular tem julgado de forma mal leio-

\ com indefectlvel assiciuidnde o sr. sa taes .delong'as, attrlht1indo-as ao 
~, Nevillc Chamberlain. Entre dois proposito deliberado de esperar a de-
l, "whiskys", ou emquanto os hospedes glutição da Polonla, afi'm de attender 

assistem a qualquer "garden-party", a alguma proposta d" paz do sr. 
as manobras do casal se desenvol- M ussol inL Em suma, um novo M ti-
vem habilmente, tecendo uma larga nich em perspectiva. As:~im, segun-
teia de solidariedade em pról da do essa impressão dominante, os srs. 
"paz". Por "paz" deve-se entender, Daladler e Chamberlain- estão mui-
é claro, uma paz chamberlainesca, a to longe de ser anti-hitlc•lstás, ar,e-
todo o custo·, e com ~odo o mundo, sar das phrases sonoras que o· gover-
ou, em outros termos, uma paz que n'o inglez, ã guisa de bombas,· fez es-
constitua um ambiente propicio pa- palhar por aeroplano11 so~re o solo 
ra o alastramento incruento do na-., allemão. 
ztsmo por toda a Europa. Os traba- Este modo de ver, em ultim;: ana-
lhos desse casal, apoiados por mil lyse, vem corr_oborar· ;: · ve1ha · hyp-c-,, 
outros recursos menos claramente these do "LEGIONARIO'' . 
caracterizados, dão a esta corrente • * • 
uma grande influencia, e foi graças Isto, quanto ao "bom senso pop•1-
a ella que o accordo de Mu11i.ch foi lar". Mas a expressão é vaga, tanto-
assignado ... e impunemente violado. mais que, em nome do bom senso 
Na propria lnglaterr~. chegou-se a popular muita coisa se tem feito, ln-
escrever pela ·lmprens::i que esta or- teiramente divorciada do bom senso 
ganlzação politica ma:s ou menos authentico. Deixando o bom senso 
clandestina beneficiav?-· mais a Alie- popular de lado, o que pensa o "LE-
manha do que milhões e milhões de GIONARIO", perguntará qualquer 

11 bayonetas. leitor? 

~empre pemiou. Enhet,rnto, :não con, 
~ideramos absolutameiite certo que 
o sr. Mt1coolinl ~.i-::arf ti.a horii'· "h''.·. 
d.l :;lgibelra algum n,,vo "Munich". 
s~ as coisas correrem como tem cor
rido atê agora, serã ette um desfc- · 
cho 1rnmamente logioc da situação. 
Mas a reacção interr,a,. tanto na 
França quanto na lnglc:terra, cresce 
cada vez mais ante a ·perspecHvll de 
uma nova paz, inhabilmente aponta
da pelo sr. Gcering ém seu tiervo
~issimo discurso. E esta reacão é 
capaz de ir tão longe· que a;;,eacc 
seriamente os governos inglez e 
irancez, em sua e,afobilidp~e t>~'rla
mentar, Cahldos estes arílJaos élecí
didos do sr. Hitler, a guerra cohti• 
nuaria, conduz.ida entãl'l por i __ nimigos 
authenticos, dil marca. por exemplo, 
dos srs. Eden e Churc.hill. Então, 
"antes que Lffii :wenturoiro ponha a 
corôa sobre a cabeça·• melhor serã 
que, a todo o custo ellil ccntlnuo com 
os srs. Daladlor e Cha•'!'lberlain, e 
que estes se reservem a opportuni
dade de, fazendo embora a guerr:i, 
espreitar circt1mstancias. mali. f.ivo
ravels parn ensaiar no~a_mé,'\lt'éi·\IÍlniil' 

· "IHi'z a todo o custo". Ju•tif~da~,pe
las theorias de um ''p.aci!i,íi~-º à'e:'ri•' 
tlmentallsta hypertroplil~.~o :qtw:··el• 
les sustentnn, apoiadc.:. em<1\li1#.á";·v1°; 
do toda especial, dos Interesses dos 
resp·eotlvos pnlzea. . . _,., ,,,.\"., 

. ,: :~rtretanto, Se b~m q(I~ este::,-~~'.$3_,•, 
ele· àconteclmentos esfeja .. nai.;-161b,1çl\-\\ 
d.ts ·'coisils, e se bem que elle em 
nada nos surprohender la, constituin
do. pelo contrario uma clara confi r
mac;ão de nossos peritos de vista, 
potE:ivel é que as coisas tomem ou
tro rumo. Não ha, no jog:- dei parcei
ros, feito pe!os dois d1etadores tota
litarlos; pelo rJlctador rubrg .. -~,')?,elo_s 
dois dictadoras ciemop~.;lio'.4~,') né, 
nhuni intereue em d"'llníasea~ati rlc 
tal forma a reciproca '(s~!iéi11.r'lec\11de. 
Foi uma inhabllidade idü2)i$'~~!\lJº!'.l'-
to de vlstn, o pacto·, .. te/.ltõ-russo. E' 
POE$lvel que, dentro ,;emY Wreve, H itle.r 
e Stnlln brinquem nó:'l!tnií.'r,te de inl~ 
migos, "pour epaterJ~~fbour;geois1\ 
e despistar o publicol-,.~.E '6,,-PJ?S!l:Í.V:!!l' 
que a intima solldii;ffü!~~?:{iµt'!>; 
italianii hlmbem sejó\~Jiktvi!IG,h.1.1):nen·i ·.· 
te ·encoberta, approxfJ\íríido•&q ~ ltat ... 
lia dar.; potencias demodr:itio~~;? ~; ·, 
jogo app.ireceu com civrcza ha pou'. ... 
co tempo. Agora, p•ov.:.ve !mente vão 
o.a politlcos embaralhai-o no:vam~nt'),. 
afim de conduzir ii· seu talante a fa-
randola. · · 

• • • 
Muita gente pergurr,;irá que juizo, 

em summa, fazemos cios mencion:i
dos chefes de Estado. Su'f politic.:i 
s~ria, pois, inteiramen:e indiffercnte 
aos interesses patrios 1 • 

E:;t;í ahi uma pergunt/l a que não 
nos .interessa responder. Suas inten
ções .ultimas e mais secretns deverão 
çer perscrutndas por ; outro~; por 
seus co-naclonaei;, por extlmplo. Mas 
~uas acções, estas éar.i>n,· debaixo da 
alçada ela opinião mundial, nào tan
to par:i serem objecto .de ._juizos es
peculativos, -quanto de'.;, um'º exame 
pratico e objectivo, tendo em vista 
o interesse do paiz d'! c.-da um de 

:nós. 
E' este o ponto de vista do LEGIO

NARIO. Outra coisa ,,ão lhe intere!;
sa, senão esquadrilhar o que, de po
sitivo, aclliirú com a permisdío de 
Deus, para a Igreja e porslvelmcnte 
pàra o Brasil, de toda o&ta ac'tivida
de de bastidores, 

~,==================~ 
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PAGINA 

• 
ciedade petlia a rcl)pr(lsSflo ao 
espiritismo. 

"' * Lamentamos a creaç[o, ne.1; 
ta Capital, cl2 um curso de ar
te cincmatogl'úpllicu par a 
crianças, cleati!'!&dc, a · formar 
pequenos adoí·e3, 

O '· Osservator~ Ronütno ·• Jú 
condcmnou o· trabalho d e 
criunr,as em cin>cmas, e nós 
nos associamo~ "h1 to tum" a 
tal condemnaçi\o. 

* ... 
Sempre sustentamos que o 

antl-communismo. o anti-semi
tismo e o· anti-protestantismo 
do sr. Hitler é pura enscena
çf10 cl<~ fachada. para embahir 
o publico. ma,; f\Us o unico 

. senllmcilto viséeral iló mt'zls-
mo ê o n-nti-Cat!~hllclsmo. 

U111a prova cu1·i0Ela disto, Glen 
agora o goverl'o allémão, s.;>

. gundo certos · t.clegrammas. 
convocando n·ovamcnt~· ))ara o 
neirh os medi::os e é11génhei
l'OS expulsos por s0:·e111· jncleus, 
e promettendo-•l;es as mellío
res garantias se qnizer-em co
operar como tedrnicos, na de-

i resa do Paiz. 
1 Se os judeus sito os peiores 

Inimigos do Rele!,. como expli
car que este os reevoque para 
onelwr o paiz (!é} inimigos em 
tempo de g,:err,, ... ,. lhes con-

1 

fiar carp;o, 1ec,'l,1ko, na dde
sa f1o P~1i:~? l ·.......,,,,__ __ ,. •• -··· _____ ..,. ________ _ 
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t t i LAVIERI & MONACCHI t 
l ! 
: ltUA LIBERO BADARO, 356 - Teleph. 2-8484 - Ca,f:(a, T 
i I 
f Postal 22411'- Eild. Têleg. "LAVINACCHI" + l Fabrica,: RUA PADRE CHICO, 551 - Teleph. 5-4215 i .. - .. . ' , 
·Ju1uiu: ........... ~ffl11i~ .......... 1t ... Qtt.,..,......Utt:1•11t118t1aH8nt1 .. N•11aua1teHIHtnl11l1taHl ... tt .• 1t.1.aut.! 
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U ma n ó i v a elegante usa u1n "bouquet" artistico. 
Um "bouquet' 1 artistico só é encontrado na 

S 1; A N H O_ P. E A 

A moderna Floricultura da Praça da Republica está 
apparelhada para off erecer os mais lindos modelos 

de "bouquets 11 para noiva. 
-- Visite-a hoje mesmo e faca· sua encommenaa. --

STANHOPEA Floricultura 
SAUCEK ·& VILAR 

' 
Praça -~a Republica, 27 - Tel. 4-7263 - S. PAULO 

/ 

A "[:J J:» T? S F N· 7 ·'I" A- i , ... {) J:» A 
. '\ ;!__.., -· ../ J. j -· \.)1 "- ~'-1. 

~·o INVENCIVEL" 

5 VALVTJLAS O~DAS CURTAS E LONGAS. 
l}Jí R;\DTO D1? JO:'-:GO AU--:A:KCE 

Açougue Be1la Cintra 
de 

Crea Gilberto 
Rua A u g u s t a, 7 1 3' 

1 

Phone: ,1-3630 , __ _ 
1 Ammnciada a · conclusão 
1 de um accordo -entre a 
! Santa Sé e o Uruguay 
i Por força dos catholicos c para 

a felicidade da Republica Uru-

1 

g11ayana. os seus representantes 
estão prestes a tenninar um dc

j-scjado nccordo com a Santa Sé. 
1 As relações entre a Santo, Sé 

e o Uuguay têm .sido, ultimamen
te, das melhores e mais cstaveis 
p11ra pcrmittlrem cert::unentc um 
accordo entre estas duas entida-
de:;. 

Realizam-se reuniões e referen
cia::; te11dentes a cffectivar o ac
cordo_ que não affectará em nadn 
M )eis constitucionacs daque!lc 

! paiz . 

TODOS - ho1nens, mulheres e criancas - PODEM 
concorrer ao sensacional CONCURSÔ HEPACHO
LAN. E' MUITO FACIL: responda a esta pergunta 
- .O QUE E'·HEPACHOLANP E dê a sua opinião 
- QUANTOS HOMENS VOCÊ ACHA QUE 
CONCORRERÃO AO CONCURSO HEPACI-10-

. LAN? Escreva para a caixa postal 3331 - São Paulo 
.J 

·\ 
1.° premio: DOIS CONTOS DE REIS! 

NÃO HA SORTEIO. 

Noticiaria da Semana 
CONFERENCIA 

DO PANAMÂ 

O ministro Oswaldo Aranha 
declarou á Imprensa que não po
dera· comparecer pessoalmente á 
Conferencia. Pau-Americana que 
se rea1izará de 20 do corrente a 
1 .0 · .de . Outub1:o, afim de cliscutir 
a posição dos paizcs ª"nericanos, 
·c1evendo ó '.Brasil· ser representado 
pelo embaixador .em Washington. 
.. '. Os circulos autorisados adian
tam que a ordem do dia da Con
fércncin Pan-Aniericana comprc
henderá tres pontos capltaes: 
Lº - neutralidade; 2.º - manu-

tenção da paz no hemispherio 
occidental; a.0 - cooperação eco
nomica. 

No tocante á neutralidade de· 
verão ser discutidos os problemas 
relativos aos pontos seguintes: 

a) - meios cie reprimir todas 
as violencias de neutralidade oü 
actividades subversivas por parte 
de cidadãos de nações bclligera11-
tes que commetterem perturba
ções ou defenderem interesses dos 
·oolligerantes cm territoricis colló· 
co."dos soli' a jurisdicção das repu
b'liéas americanas; b) - os meios 
de obrigar Ós navios de guerra dos 
bclligerantes e as respectivas trb· 
pas de ataque a respeitarem a 

----····. --·-· =-======= 

HOMEOPATBIA 

PEÇA GUIA GRATIS A; C,AIXA POSTAL 4271 

SÃO PAULO 

neutralidade das republicas ame. 
ricanas; e) - os meios de pro
teger as trocas commcrciacs intcr
nacionaes, assim como as commu
nicações terrestres, nrnri'.i!;1as e 
aéreas; d) - os meios de man
ter a neutralidade co::!1 rc!Rção 
aos belligcrantes. 

A ordem do dia previa o estu
do das providencia::; destinadas a 
salvaguardar a paz continental 
americana e a proteger o equili-· 
brio financeiro e economico das 
republicas americanas collocadas 
sob a influencia da, guerra euro
péa, bem como a estreitar os vin
culos economicos existentes entre 
os paizes americanos. 

Os círculos latino-americanos 
da Conferencia é de ordem geral 
são de parecer que o programma 
e offerecerá margem para. multi
pias di.5QUSSõcs de interesse com~ 
mum. 

A ELÊVAÇÃO 
DOS PREÇOS 

AO ALC/1.XCE DE TODOS. 

1 · Affirmadas ~s relações entre :.\ 
! Ga1ita Sé e o Uruguay, este palz 
1 obterá n dc:;ignação de un1 Nun- :··~ ........ c,, .................................... , ............................... • 0 • ........................... ,.,0 , .. , ..... , .. ~ 

1 cio Apostolico, c a religião catho- + l · f 

Para conhecimento publico r:i 
Procuradoria do Tribunal de Se~ 
gurança baixou portaria descre
vendo as modalidades de crimes 
contra a economia popular, que 
consistem em reter ou açambar
car materias primas, destruü-as, 
provocar altas ou baixas, trans
gredir tabellas officiaes de preços, 
provocar paraiysação de serviços. 
fazer propaganda guerreira; dar 
noticias falsas. Taes crimes de
vem ser denunciados ao '.}:'.ribunal. 

o 

comE)romi.sso a 

l\J I C O L A T T J 
1." nnda.r 

.. ( .... ,, 

1 Hca poderá traballrnr e fructificar ! BOTICA AO VEADO ! 
; nos dominios uruguayanos. t ; 
1 -vvvwv-,,...,_~rvvwww ! D'OURO ! 

! ; Dr. Dur~al t>rado l f i 
{ R &n, /e;~~~~~. ,lS _ IS. j. 1 r".-/.:...íí,,,;,,ir.''»it.l A pharmacia mais 1· 

/ 1113114 - a a 11 nora.a : ~ '"" antiga de São Paulo 
~ reiephone a.1313 , ~ ;IR':1:,-;,tl~ FUNDADA EM 1858 

4s autoridades resolvernm fa
zer o tabe:llamento de preços dos 
artigos de primeira necessidade, 
tornando obrigatoria a declaração 
dos stocks existentes. No Rio de 
Janeiro foram já, detidas mune
rosas pessoas que transgrediram 
as determinações tendentes a 
evitar a exploraçãoimcMvada ,peJ~ 

....... ~ 1 ~ • 

=======================~-========-í; ! 1 ; , T Bento ! ! Rua São Bcnl;, ;1i --; :h~n~ :t3975, 3-39.76 l 
guerra. · , " · 

de São 
,., • V- •• 

-- .:)C!111-' n lcn1ato - Externato 

CURSO PRELIMINAR 

· CURSO GY1\1NASIAL 

COMPLEMENTAR 

Pré-Juridico ['ré-medico Pré-politechn:ico 

Largo de São Bento -. Caixa Postal 118 

SÃO PAULO 

1 ~: ............................................................................ - ....... , _ _... ...... _.J 
l ...................................... ~ ........ "." ........................................ ,, ..... , ................. . 
f AÇOUGUE MÁRQUEZ DE ITQ f 
: . . 
t CARNES VERDES DE TODAS Aa QUALIDADES + 
+ t 
Í • ,i 

t ASSJ'l:IÔ , --;- .PROMPTIDAO - MODICIDAD!: DE PREÇOS •I: 

Í E EXACTIDAO NOS PESOS 
i ! 1 ""'"' de cunclro • Vll<II: - Enk,.. • domi,lllo 1. 

I -· Rua Marquez de Itú, 328 - Telefone: 5-1067 · 
t t t VILLA BUARQUE -- S. PAULO f 
' ' ....... ...,. ................. o ...... ..,...,..... ............................. ....,~ .................................... , ... 

i!JlllltJIIIIUlll!lltlttflllllllfKJllllllflflflCIIIIIHIHllltJlNIIIIIHIKIIIIIIIIIIIIIUllllllh!IIIUNIIHIHllléllllfltHlltlUIIIIIIIIIIII~ 

O principal · centro, das l10stm~ 
dades,: ainda é a frente oriental, 
como declarou o sr. Chambcr
lain na quarta-feira numa sessão 
do Parlamento. 

De facto, no "front" occ!den
tal nada de importante tem se 
dado. Os francezes realisaram 
algumas incursões em territorio 
allemão, principalmente no Sar
re. Estas penetrações entretanto, 
como ,bem-reconhecem os commu
nicados de guerra da França, não 
são d'uma profundidade conside
raveL Saarbrucken tem sido mui
to castigada pelas armas france. 
zas e sendo verdadeiras as noti
cias, ena deve cahir duma hora 
para outra, cm pode dos alliados. 
A linha Sigfried porém ainda 
não foi hostlllzada. 

~ i 
E p . . i · . . do . AI-E' e ' Nesta semana, tropas inglcza:s 
~ a.nI ICêl ra .a.ama ~ têm desembarcacto em territorio 
- - francez, com o intuito de refor~ 
~ Instalações as mais modernas de S. Paulo. ~ çar a frente occidental. 

~ ANNEXO: CASA THOME' RIOS i Na Polónia, a guerra vae mui-
~ ~ to accesa, Os allemães penctran-
§ Cereaes, Conservas, Frudas, Molhadós finos e lii do pot· a columnas attingem por 
11 = vezes cidades situadas bem no 
"' congéneres - Sorvétêria, Lêitêria e Confeitaria = interior do paiz. varsovia mes-

' ~ Itua Alagoas, 487 Phonés: 5.3974 e 5-6529 ; mo, foi ameaçada, chegando os 
~ Praça Buenos Aires S. PAULO ª ~llemães nos .suburbios da cidade. 
§ ã ae onde_ fora~1 rechassados. 
~illllllllllltllllllllllllltJIIHIIIIIIIIClllllllllUIIC_JIIIIIIIIUlltlllllllllllllOlllllllllhltJIIUIIIIIIIIOllnllllllllrnlUIIIIIIIIClllllffi \ . A rcs15tencia dos polacos tem =================·==·======· sido tenaz e muito difficulta o 
-------------------------- avanço allemão, As populações 

E
..., 1 civis das cidades occupadas, • VIDROS _ V I T R A E S daquellas que são theatro de 

: 111 Galliano & Comp. 

VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

rITRAES A R T I S T I C O S J' A R A 

R E S I D E N _C J A S 1: J G R ~ J A S 

QUADROS E ESI'BLHOS 

RUA DA LIBERDADE, 590-1'ELEPHONE: 7-0544 

guerra se oppõem a dominação 
germanica, por todos os m<'io:s. 
De Berlim noticiou-se offlcial
mente que o governo resol\·cu sus-
pender todas as immunidacles dt 
que gozavam as villas e M al
deias, com relaçflt) M> bo!nt.~,r(:::io 
aéreo. em vista. da.~ a 11cV.;:~iü;-u}('.:: 
polonczac incit.;1:·em u µopnl.a
ções a luctr,r ~,ontm os alieml\~8, 

Entretu~nt.es 0 runndo volt.a ~ua 
att{·nçáo para. ~,s TH--epar:\~~··.t,~ :~el
lll'o~ na Rus3ia. \.'·a;l;t~ ~;,-,,';-.;':~ ~e 

t rcscr,·ist.as têm :,;jdo c1::i ;·{,;:11 i~v;.:. 

1 
apesar da prooaiacta 11eu,rnlldacte 

=========-=====-=·=-=--==-:-: .. :::::-:::-==-~====- russa.. 
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CASA ALLB-ERTO 
~ene 4-4'.fffl 

BANmüS 

FAÇA DO FRIO 
UM MOTIVO PARA REALÇAR 

A SUA ELEGANCIA 

PULLOVERS 

Com a entr:ida do inverno, offe
recemos um variado sortimento de 
lindos pullovcrs e finos manteaux 
de estilo moderno, cm lã e seda, 
elegantes creaçõcs dos mais afama
dos costureiros norte-americanos. 
Venha admirar os artigos para 
inverno expostos cm nossa Secção 
de Senhoras, que podem ser adqui
ridos tambcm em suaves prestações 
mcnsacs, pelo Crediario. 

,._ CASA N. 1, NA PRAÇA DO PATRIARCHÃ 

-

-

\ 1 

i / ' J~ ~~· 

:~i•su••W 1! ..Jlilffi-ó~mtiíJ~ 
·-l 

tya 1mm lmlleiro "'São Paulo" 
~;~OO:) 

A Capella áo Lyceu 

Seus cursos abrangem: Jardí'm de Infanc-ia - Primaria; Preparatórios - Gymnadal - InW1·
nato e semi-internato (só masculino) - Externato par.a ambos os sexos - Para os interessa
dos, ao lado do curso brasileiro, funciçma um franêez (primario e bacharelado) - Situado em 
um dos mais sau<laveis e magnificas pontos da cidade de S~o Paulo ~ Classificado de E.X-

CELLENTE - Sob inspecção permanente. 

RUA MA YRlNCK, 28. Phone 7 ~ 1442 S. PAULO 

FUMANTES 1 • 
PROCUREM A TRADICIONAL 

Tabacaria Felippe Caruso 
-DE-

IRNIÃOS CARUSO & Cla. 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 260 

F ARA ESCOLHA DE: CIGARREIRAS, 
CHARUTOS, CIGARROS, FUMOS PARA 

CACHIMBOS E CIGARROS 
PITEIRAS - CACHIMBO~ - BOLSAS 

E DEMAIS ARTIGOS 
PELOS MEUHORES PREÇOS DA PRAÇA 

... •··•··••+•••••••• .. 1••••••·•·• .. ••••••••••••·•••e••••• .... •·•··•· 1e,,,a,,c,,o,,c. •• •··•·•O•••··•··••-o••._.... ............. .. 

SECÇÃO ESPECIALISADA EM AR1:IGOS 
PARA NOIVAS 

A viso - Annexamos á 
nossa secção de lã uma 
.aula de t ri e o t gratis. 

Completo sortimento de arti
gos para modista, costureira 
chapeleira e bor<ladeira 

Variado sortimento de Ren
das para Altar, Roquete e 
Alva, em Linho, Filó e Algodão 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 - 2593 São ~aul~ 
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PASTORAL DE SAUDA.(Ã0 
~onc1uslio da 7:a pag. da t;a secçãc 

te e de todo o coração, a Juventude 
Masculina e Feminina_ com todos os 
seus sectores, a Liga Feminina, os 
aspirantes e e.s pequenas · benjami
nas, não Nos esquecendo os advoga
dos, medicas e - engenheiros que se 
vão organizando dentro das phalan
ges da Acção Catholica, nem os seus 
dedicados assistentes ecclesiasticos. 

Crescei todos no espírito de vida 
interior, pe,ra serdes; na Archidioce
se, um exercito aguerrido para as 
batalhas pacificas de Nosso Rei e 
Senhor: castrorum acies ordina
ta (65). 

.As Associações Leigas 

Queremos dizer ainda uma. pala
vra de saudação a cada uma das nu
merosas associações, que florescem 
em São Paulo, e Nos dirigimos sem 
excepção a todas as que se propõem 

· fins honestos e uteis; ás profissio
naes de todas as classes; áS: ._de . or
dem beneficente que espalh!j,µl, a:.-'ca
ridade; as de ordem cultural:'.(lU-8,';PU
gnam nobremente pela elevaçíio', ·çlo 
nosso nivel intellectual e 1iietê~i.'11, 
poi~, o nosso respeito; ás diiltSi;,ft'i
vas; e de educação physica, pedfüdo; 
lh-es. jamais sacrifiquem O pudÓ1';,pa'-
ra avigorar os musculos. · 

Progredi sempre, respeitando os 
mandamentos de Deus. as leis· da 
Santa Igreja e os preceitos da mo
ral christã. Merecereis, dessarte, to
das e.s b-ençãos de Deus, o que para 
v0s deseja, com todas as prosperi
dades, o Arcebispo de São Paulo. 

Ás exmas. Autoridades 

do e, Deus que abençoe os nossos 
Jmzes, em cujas mãos repousam 
tranquillas as garantias de todos os 
nossos direitos e deveres. 

* Ao Exmo, Sr. Commandante da 
Segunda Região Militar. ao seu Es
tado Maior e aos •offic!e.es e solda
dos das guarnições aquartelladas em 
São Paulo, queremos exprimir os 
Nossos sentimentos de affecto para 
com o Exercito Brasiieiro, desejan
do, como patriota e como Arcebispo, 
vel-o sempre digno de suas honro
sissimas tradições, crescendo cons
tantemente na es.tima e no respeito 
dos nossos concidadãos. 

* Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
renovando-lhe os Nossos, agradeci
mentos ,pelas suas homenagens, sau
'1amos affectuosamente. Uma metro
pole como São Paulo absorve intei
ramente a vida de quem. ao seu go
verno e prosperidade se consagra 
em qualquer campo. Pedimos a D.eus 
ajude, ampare e gu~ a Sua Excellen
cia para o progresso da nossa capi
tal e felicidade dos paulistanos. 

* ' 
Saudamos affectuosamente ao Se

nhor Reitor ela Universidade ele São 
Paulo, ao Senhor Director Geral elo 
Departamento de Educação e seus 
Auxiliares, Directores das Faculda
des, Professores elas Escolas Supe
riores, Lentes dos Gynmasios, Con
servatorios e Escolas Normaes e 
Agricolas, Professores Primarios e 
Pro9ssionaes, officiaes e livres, sa
lientando os que trabalham nas zo
nas ruraes, cujos sacrifícios tantas 
vezes contemplamos edificado. Pos-

Iniciamos Kossas saudações ás sam sempre, conscientes de suas 
Autoridades, dirígindo-N.os ao Excel- responsabilidades, formar a intelli
lentissimo Sr. Presidente da Repu- gencia e, ao mesmo tempo, modelar 
blica e seus Ministros, ao Excellen- tambem o coração da juvenhfde, con
tissimo Sr. Inter0:ntor Federal no fornie os preceitos de Christo. 
Estado de São Paulo e seus dignos Dentre os Professore>s, seja-N:C:>s 
Auxiliares de governo. licilo part_iC\llarizar - para Nos,o 

Para nós, 'christãós,,.todo poder vem agradecimento. & particular benção 
de Deus: non est e~jm·potestas, nisi a - os que se dedicam á nobilissima 
Deo (66). Pregando e defendendo o tarefa dó éhsino religioso nas .. es
principio d'C • autoridade, a Santa colas. 
IgJ;eja persevera _..f_idelissima . á ,sua * 
missão. , Ao ExiilO: S1··. Conunandante· da 

A Sua Excellencia o Senhor Iiüer- tradicional Força Publica. aos seus 
ventor Federar, pois, tomo deposita- officiaes e praças, saudamos affec-

. rio da 'autoridade publica no Estado tuosamente, almejando-lhes as mais 
de São Paulo, as Nossas homenagens abundantes graças, que lhes valham 
muito cordiaes. A separação do po- a todos para se adestrarem nas pe
der espiritual e · temporal não tem Iejas incruentas da virtude e con
obstado a que as relações entre am- quistarem louros que nãn fenecem. 
bos sejam sempre das mais amisto- * 
sàs. De Nossa parte, tudo faremos Ao Exmo. Sr. Dr. Chefe de Po-
por manter esta tradição, tão brasi- licia, aos Srs. Delegados, á heneme
leira e tão nobre, de mutuo respeito, rita Guarda Civil, ao Corpo de Bom
que te.nto eleva nossa educação po- beiros, Policia Especial, Inspectores 
litica. Aos domingos, diante do San- de Vehiculos. e ú Guarda Nocturna, 
tissimo Sacramento exposto nos a!- as Nossas bençãos e amizade. 
tares, ora o povo catholico pelos seus l * 
dirigentes, pelo Chefe dr. Nação e o Aos Senhores Prefeitcsi das Muni-
do Estado, por todos os que estão cipalidades do interior que, na es
constituidos em dignidade, para que ph·era de suas attribuições, porfiam 
governem com equidadE' e justiça. O por mais e mais engrandecer o Es
mesmo fazemos Nós. nesta hora, sup- lado- Nossas attenciosas saudações 
plicando para Sua Excellencia o Se- e sinceros almejos de progresso pa
nhor Interventor e para o seu Secre- ra as cidades, villas e povoados dos 
tariado todas as bençãos e graças seus respectivos Municipios. 
celestes e apresentanr1 o á sua Exce- . * 
Ientissima E:sposa e Excellentissir~as A todo o Funccionalismo publico 
Famil;as dos Senhores Secrctarios e federal, estadual e municipal, da ca
Auxiliares, ois Nossos cordiaes Yotos pital e de todas as localidades da 
de felicidade. Archidiocese que, servindo o Paiz, o 

Seriamos injusto se deixassemos Fstado e o Município, collabora na 
aqui de reiterar ao Governo de S,io estabilidade e segurança das insti
Paulo a gratidão da Archid'ocese pc- tuições que formàm a estructura da· 
Ias homenagens tão sinceras qtrn Nação - com o Nosso carinho, uma 
prestou ao pi·anteado Arcebispo, o benção de Nossa alma. 
Senhor Dom Duarte Leopoldo e Si!- * 
va. Renovamol-a publicamente, nes- Ao9 Excellentissimos Senhores 
ta carta pastoral. Consules, na pessoa do seu digno * Decano, apresentamos Nossas res-

E' a justiça o maior bem que Deus peitosas homenagens. 
dispensa aos povos, para sua esta- * 
bilidade. Justitia elevat gentem (67). Ás Colonias Extrangeiras que, ra-
A propria paz é obra sua: opus jus- clicadas entre nós, conquistaram, pe
titiae pax (68). lo respeito e acatamento ás nossas 

Com quanta estima, amizade e ca- leis, a sympathia de nossa gente -
rinho não Nos dirigimos agora ao os Nossos cumprimentos. 
Exmo. Sr. Presidente da Côrte de 
Appellação, a mais alta autoridade Á Imprensa 
judiciaria do Estado, aos Exmos. 
Srs. Desembargadores e aos Srs. 
Juiz-es da capital e do interior, bem 
como a todos os que trabalhom no 
Foruni e nos Tribunaes. 

A toga sempre mereceu da Igreja 
as mais elevadas '!lonras. Juiz per
feito e ex.acto, somente Deus, que 
julga e t-estemunha a um tempo o 
menor dos nossos e.ctos ou pensa
mentos: Ego sum judex et testis 
(69). Approximam-se, emtanto, os 
magistrados da perfeição sempre que 
olham para Deus, buscando, no ful
gor da Majestad\ divina, a sereni
dad-e para o e.certo. 

A magistratura brasileira impres
sfona pela sua elevação e dignidade 
de proceder. · Queremos levar-lhe, 
pois, N<>ssas homenagens, sunJ;Jlican-

Saudamos cordialmente a Impren
sa Paulista, seus grandes diarios da 
manhã, seus vespertinos, suas publi
cações semanaes, suas revistas, da 
capital é do interior, unindo nesta 
homenagem ,as associações que con
gregam os trabalhadores dos jornaes, 
fazendo votos pela prosperidade de 
suas empi:esas e por todos os qu-e 
labutam na imprensa, 1 desde os re
dactores até os operarios das offi-
cinas. • 

· Escrevendo, orientando a opinião 
publica, buscae sempre pharóes se
guros. Onde houver escolhos contra 
a fé, a caridade, a honra, o bem do 
povo, os interesses do Brasil, ma
reae vossa rota para o largo, procu
rando sempre servix a Deus, a Pa-

tria e a nossa gente. Sêde assim fe
lizes, o quanto mereceis e o quanto 
de coração vos desejamos. 

Uma saudação e uma benção á 
nossa imprensa catholica a seus se
manarios, mensarios, revistas e fo
lhetos, pequeninos e modestos ainda, 
mas semeadores pertinazes de se
mentes optimas. Quem vos conhece 
de perto, bem pode avaliar a exten
sa e continuada propaganda que rea
lizaes. Deus vos abençoe, vos pros
pere e robusteça! 

plicando suas bençãos para os Nos-· citurno e bom, passou pela vida a 
sos trabalhos e obscuros esforços: trabalhar, a soffrer, a métar, a orar, 
Caritate fraternitatis invlcem dili- desconhecido da mór marta dos seus 
gentes (71). contemporaneos. Refugiou-se no si

Ao Exmo. Sr. Nuncio Apostolico 
lencio. Era, no santuario uma gran
de lampada accesa. Trinta e um' an
nos velou pela Igreja de São Paulo, 

Saudamos igualmente a todas as 
Radiodiffusoras, tão precioso instru
mento para a cultura espiritual, mo
ral e artistica do nosso povo. Oxalá, 
nas vossas mãos, sirva sempre o 
ideal christão, elevando a. nossa gen
te, apurando-ihe o bom gosto, pre
zando, emfim, tudo quanto na vida 
é nobre e digno. · · 

Ao Exmo. e R-evmo. Sr. D. Bento dando-lhe o maravilhoso de8envolvi
Aloisi Masella, dignissimo Nuneio de manto que hoje ella ostenta. Quanto 
Sua Santidade junto ao Governo da a Nós, conferiu-Nos eile e.s ordens 
Republica, Nossas respeitosas home- sacras e ·a plenitude do sacerdocio, 
nagens. Nos largos annos de sua além de Nos constituir depositaria 
bella carreira diplomatica, conquis- de sua confiança immediata e illimi
tou Sua Excellencia merecidos lou- ta.da. Diz-nos a consciencia que na· 
ros e ganhou amizades sinceras. Ain- de. omittimos do que lograsse tornar
da Nos recordamos do enthusiasmo Nos menos indigno ~ tanto carinho 
e alvoroço com que os alumnos chi- e amizade. Hoje, na administração 
Ienos do Pontificio Collegio Pio La.- de. sua herança, que temeroso. rece
tino de Roma se referiam a Sua Ex- ,bemos, esperamos em Deus poder 
cellencia, então Nuncic naquelle. Re- devotar-Nos para continuar, penosa
publica do Pacifico. No Brasil, seus mente que seja, e, grande obra que 
esforços não foram menos coroados elle galhárda e facilmente conduzia. 
de exito: a multiplicação das · dioce- a." bom termo. · 
ses, o Pontificio Collegio Pio Braài~- ' Sejam-Nos seus exemplos um in
leiro de Roma, a Obra da Propagti;.' ,~:entivo, 'sua memoria um culto pe
ção da Fé, a reforma dos SeminarjÂI;: #~ne,, sua saudadê uma prece, sua 
~ tudo teve em Sua · Excellencia -um ,.fnt:ercessão nos céus ajuda para sus
brientador admiravel, um executqr ,:C~~os em Nossas mãos o baculo va
dedicado · e um conselheiro prudent~. ,ronn ·_ COlll que elle · apascentou . as 
Aos Nossos· sentimentos de amizáde ,;0yelhas de Christo. · 

Ã Villa de ltanhaen 

Uma palavra de especial' carinho 
a este ))om e querido povo de Ita
nhaen e do litoral paulista, povo tão 
simples e tão pobre, tão ·esquecido e 
tão patrioticamente ape15ado ás• suas 
tradições, ás sua.s villas,, · ás suas ca
pellas, ás suas devo\;Õef;! - com um 
exemplo de constancia de que só são 
capazes raças millenarias. · 

Agradecemos tudo quanto por· Nós 
fizeram, implorando a Nossa Senho
ra da Conceição guarde para sempre 
a jóia que é a sua villa de Itanhaen. 

pessoal, queremos accrescentar Nos- · Entre. os seus ,apontamentos inti
s·a respeitosa venere.ção e obedien- mos enéóntraram-se estas notas sin
cia de Arcebispo para com o Repre- gelas que Nos~ pareceu devermos 
sentante da Santa Sé entre nós, ao e.qui publicar, afim de que, chorando 
qual auguramos as melhores g.raças' ainda a Archidiocese a morte do sen 
e os mais luzidos triumphos na sua Metropolita, saiba, comtudo, venerai• 
carreira diplomatica, sempre supe- o como a um homem de Deus. 
riormente orientada parP. o bem das 
almas e a gloria de Deus. Alguem vela de verdade; em nome 

de Deus, pelo litoral. Em longas e 
p~osissimas visitas pastoraes, cah- Ao Eminentisslmo Sr. Cardeal 
do e sozinho, quantas vezes não vi-
ram os praieiros o seu Bispo entrar- Neste passo de Nossa carta, ao es
lhes pelos villarejos, visitar-lhes a crevermos o nome do nosso aman
casa, vestil-os e alimentai-os na in- tissimo Cardeal, sentimos que é todo 
nundação dos rios, abençoando-os o Nosso coração qu-e se manifesta. 
sempre! Quem de perto o conhece, Quem não conhece e não ama a . 
bem pode aquillatar ela. grande obra este homem de Deus, em cuja fron~ ' 
de asslstencia espiritúal, moral e so-, te repousam os destinos da Igreja nó 
eia! que, co_ m extraordir,aria intelli- Brasil? Affectuosamente bom para 
gencia e absoluta penuria µe recur- com todos,. docemente energico - em 
sos materiaes, vem re,glÍzando o Se- se - tornando o rigor imprescindível, 
nhor Doin Paulo de Tarso ·Campos: sacrificado pelós trabalhos, superior 
seu baculo vae traçando ,'caminhos; ás pequeninas miserias de todos os 
suas mãos, soerguendo populações; instantes - só a extensão do Brasil 
suas palavras, illuminando, conscien- mediria o tamanho de seu coração, 
cias, como os pharóes da costa, á se est-e não se medisse pelo de Jesus 
noite, clareiam os caminhos do ocea- Christo. 
no - zelo e patriotismo tanto inais A sua Eminencia, cm cujo peito 
valiosos, quanto mais silenciosos e não ha fronte amargurada que não 
discretos. Abraçando.' seu grande co- encontre afago e cuja caridade Nos 
ração que Nos abrigou. queremos, em confortou sempre. queremos agrade
sua companhia, abençoar,, ao hom cer sinceramente a amizade com que 
povo d-e Itanhaen, do lit<:ral paulista se dignou honrar-Nos - beijando-}he 
o da diocese de Santos·.· exarando- as mãos, osculando sua sagrada pur
lhe do céu os favores mais abun-1 pura, pedindo-lhe suas bençãos e de-
dantcs. ' clarando-Ihe que a Archldiocese de 

· , · j São Paulo é ainda e sempre a sua 
Aos Exmos. Srs. Bispos da Província: carn, onde sua jurisdicção será cons-

. ·, ta.ntemente respeitada e obedecida 
Saud,:imos fraternalmente a todos pelo Metropolita, pelo clero e pelos 

os Nossos Irmãos e Co!legas no Epis- j fieis, orgulhosos de; em qu,alquer 
copado, os Exmos. Srs. · Bispos <la' emergencia, poderem estar a seu 
Provincia Ecclesiastica ele São Pau-1 lado. 
lo, cujas mãos osculamos. c~jas ben-

1 
Cqnserve-nos ·Deus o nos·so grande' 

çãos pedimos para o Nosi,o governo I Cardeal, para. gloria:· da Igreja, para. 
e a cu.ia sab-edoria, prndencia e ex- o bem do Brasil é .:para- a ufania da 
periencia haveremos ele recorrer a gente pulista. ; ' · · 
cada instante. 

Corôa de irmãos -- corona fratrum Á Sua Santidade o Papa Pio XII 
- que formaes em ·torno do vosso 
humilde Metropo,Iita, · edificaes a Ajoelhados ante o augusto throno 
Igreja de Deus com vossas ·virtudes de Sua Santidade o Papa Pio XII, 
e trabalhos:· Seja-Nos permittido pro- gloriosamente rêiT'ante, queremos 
testar-vos toda a dedicação, a união' publica e filialmente protestar-Lhe 
mais intima, que nada logrará afrou- Nossa obediencia inteira e incondi
xar, inteiramente votado · ao bem cional, depositando a S-eus pés as 
desta nossa amada Província de São melhores e maiores homenagens elo 
Paulo. Nosso coração ele filho. Acceitando 

Nas pessoas sagradas dos Exmos. de Sua augusta vontade o solio de 
Srs. Bispos Suffraganeos, quei·emos São Paulo, corremos para junto do 
saudar tambem suas respectivas dio- Successo1' de São Pedro, a pedir-Lhe 
ceses, seus cabidos, parochos, clero, 1 que Nos confirme na fé: confirma 
ordens religiosas masculinas e femi-1 fratres tuas (72). . 
ninas, as associações todas e todo Á Santa Igreja, ao seu Chefe Su
os fieis de Christo · Senhor' Nosso: ita I premo e ás almas que Nos fore.m 
multi unum corpus .sumus in Chris- confiadas pertence Nossn. vida, Nos
to (70). l so repouso, Nossos trabalhos, Nos-

.1 sas fadigas e o Nosso sangue. 
Ao Exmo. Episcopado Nacional Digne-se, pois, Sua Santidade re-i caber os sentimentos do Nosso co-

Recolheram-se para sempre ao I ração, abençoar-Nos, corrigir-Nos 
Nosso coração as doces impressões j sempre que de advertencias houver
do magno Concilio Pl.enario Brasi- mos mister no pastoreio das almas. 
leiro, ainda ha pouco cel-ehrado. Vi-1 Ultimo no merecimento, queremos, 
mos de perto o valor desses varões entretanto, ser dos primeiros na obe
extraordinarios, que guardaln a sue- diencia, no respeito e no amor. 
cessão dos Apostolas nas terras do 
Brasil. Quanto motivo de edificação! IN MEMORIAM 
na modestía, humildade pe,ciencia. 
suavidade, espirito sobrenatural e ·1 Terminadas estas saudações, ooris
intelligencia desses homens encane-, simos diocesanos. não poderiamos 
ciclos no trabalho e nos sacrificios, 1 encerrar estas paginas sem uma pa
tudo supportando l)elo bem de suas·\ lavra ainda, de sentida. saudad-e pa
ovelhas! Na aula conciliar, pregava ra com a memoria santa do Nosso 
a si mesmo o Episcopaclo Brasileiro santo antecessor - o Senhor Dom 
o m-elhor e o mais edificante exer- Duarte Leopoldo e Silva_ 
cicio espiritual. Non. recedet memor:a ejus, et no-

Saudamos, pois, com carinho e ve- men ejus requiretur a generatione 
neração, ao Exmo. Sr. Arcebispo l in generationem (73). 
Primaz, aos Srs. Arcebispos e Bis- Diante de um tumulo, morrem tam
pos, Nossos Irmãos e Colle.2:as, suo- bem as susoeicões. EssE: homem.. ta-

1. ,._,. "Sempre que na Archidioce· 
se succede algum mal, co
existe na alma do Pastor um 
retrocesso na pratica do 
bem, sob.retudo da oração. 
Portanto, sempre que haja 
alguma coisa a reformar, 
comece a reforma p e 1 o 
-Pastor. 

i. ;.:.,:·celebrando a Sant.a, Missa, 
ao offertorio, porei todos os 
•dias, na mesma patena, a 
'~ostia e o w,eu ,coração, pa-
ra que eu seja. 'como Jesus, 

(\a victima e o sacerdote. Na 
patena do Santc Sacrificio, 
seja o meu pobre coração, se 
·não a .. hostia-.imm.aculada, ao 
menos a hostia a ser purifi, 
ce.da no sangue de Jesus, vi· 
ctima de amor a ser immo· 
!ada por amor. 

3. - Celebrarei ás terças-feiras a 
Missa do Divino Espirito 
:Santo, para que. me inspire 
e dirija no governo da Archi
diocese, direcção e instruc
ção das e.lmas que me estão 

mfiadas; ás quintas-feiras, 
ilebrarei a Missa do San
ssimo Sacramento pela 
dnha santificação, p e 1 a 
antificação e perseverança 

IOS meus_ padres e pelas vo-
cações ecclesiasticas; aos 
sabbados, a Missa será em 
louvor d13 Nossa Senhora, 
para que me alcance o espí
rito de recoihimento d@ 
oração e de pureza. ' 

4 . .:_ Ao Pater Noster, recitado 
·com vagar e especial devo
ção, pedirei perdão a Deus 
dos escandalos que tenha 
commettido, e renovarei o 
meu perdão a todos aquelles 
que me tenhaiu offendldo, 
especificando mentalmente 
os que mais me tenham ma
goado." 

Nestes simples propositos, escrip
tos não para a posteridade, mas que 
Deus permittiu se salvassem para 
nossa edificação, retractou o Senhor 
Dom Drrarte sua· alma, immensamen
te piedosa e voltada para Deus. 

Seu episcopado foi toda a gloria 
da Archidiocese. Seja-Nos, pois, sua 
vida roteiro seguro e querido. Suas 
obras serão narradas para louvor de 
sua memoria: quod fecit narrabitur 
in memoriam ejus (74). 

Ao lado da sepultura em que jaz, 
perfilados no semici;rculo · de uma 
crypta, como soldados de Christo que 
foram, repousam os corpos dos Bis
pos de São . Paulo, !':fossos egregios e 
santos predecessores, cu.ta memoria 
continua a viver na lembrança do 
povo christão: corpora ipsor_um in 
pace sepulta sunt, et r.omen eorum 
vivit in generationem et generatio-
nem (75). · 

Passando ante essae tumbas, er
guemos as mãos numa larga benção 
e baixamos os olhos para a Nossa 
hu·mndade e pequenez. que tambem 
Nós somos passageiro e ephemero: 
ventus est vita mea (76). Cedo ou 
t.ru:tlA.. aqui virão as Nossas cinzas 



- ~\ .... 

aguardar o grande dia da resurrei• 
ção: omnes quldem rcsurgemus (77). 
Possam os meritos destes dignos· 
pontifices paulopolitanos e do Santo 
Padre Pio XI, cuja men1oria venera
mos e qu~ Nos olevou ao Episco· 
pado, ohter do. Misericordia divina, 
em favor da Nossa ind!geucia, a 
graça de nunca perdermos um só 
minuto da vida que a Deus cousa· 
gramos e ao bem das almas. Só 
destarte Nos será dado tambem lo· 
grar a dita d-e morrer no Senhor -
beati qui in Domino moriuntur (78) 
- su1iremo anhelo do Nosso pobre 

ln Christo quiescentinuw ; 
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que volve a casa não são assi1n lon· 
gos e asperos, como poderia paroc~r, 
porque de longo o espreita o Pae ce
leste, agua.ri.lando·lh-e a volta. Santo 
Ignacio de Antiochia, do11ois de lla· 
ver crucificado suas psixões a tal 
ponto que não restava já materia 
nenhuma para o fogo, ouvia murmu
rar dentro no seu peito uma "agua 
viva" que lho segredava insistent-e: 
Vem para o Pae! (84j. FJr;te murmu· 
rio divino marulha sempre no cora· 
ção ltumano, como as ondas soffre· 
gas de incansavel oceano. Voltemo· 
nos para D.cus! El!e é nosso Pae ! 
b~oi esta a grande rev-elação do ser· 
mão da montanha. Não é pae dis· 
pl!cente e esquecido dos seus: ipse 
enlm Pater amat vos (85), ama de· 

sangue este seculo ufflicto, 
Somos, não obste.nte, de Christo 

Senhor Nosso. Tenhamos confiança, 

30. Hymno de Tercia. 
81. Gen., 27, 27, 
32. 2 Ped., 1, 10. 

Desçam sobre vós e em vós per· 
maneçam sempre o.s bênçãos , · de 
Deus Padre, Filho e IDspirito S~to. 
Assim· seja, que venceu J!Jlle ao mundo: conH

dite, ego vici mundum (90). Saiba
mos reagir, clareando o coração' com L. 
as luz·es suaves lla caridade christil, 

t s. 

~3,' Sab., 4·, l. 
34. Mat., 25; 40. 
35. Hymno de Vesperas do Officio daa 

Virgens. 
e brademos aos deshumànos o pre
ceito divino do Mestre. que bastaria 
para aquietar as convull!ões da polí
tica internacional, como basta a re
conciliar todas as que:::tôcs e dissí
dios pessoaes: diligamus alterutrum 
(91), amemo·nos uns ao'l outros. /\ 
caridad-e e o amor nos trarão a paz. 

ln paoe 

-r, JOSt 36. lbid. 
Arcebispo. Efeito de· São P.a1.,.lo 37. 2 Cor., 1::, a. 

38.· )bid. 9, 16. 
Dada e passada na Villa de Nossa 39. Cfr. Courberivc, L'Essor, pg; 'is. 

Senhora da Coi1ceiçãó ·de·· It;mliien, 40. Cfr. A. M. e., L'igllse et I'Eure• 
sob o Nosso Signal e Sello das Nós: nlsme, pg·. 209. 
sas Armas, aos qufozíi dias d,o J1iez 41. Cfr. Dhoms. DU sens et de la fia 
de Agosto do anrto do 1~ascime.nto de du mariage, pg. 51. 
Nosso Senhor Jerns Christo de mil 42 · Ecli., 23 • 18. 
novccento,; e. trinta e nove, festa 43. Cfr. A. M .c., L'f:gli~e ct Ic Ma-
ch1 Assumpção c,a Ilc)il-aventurada riage, pg. 141. 

• Cil-.cumvagando os olhos pelo ter· veras e como só El!o sabe amar, ll.S 

ritorio da Nossa Archidioc:ese, que· ·~ua:s criaturas. vulgares embora e 
remos ·deter piedosamente o espirita, 'ingratas a tamanho amor. Retorne
para uma prece, diante de cada ce· .mos, pois, e sem demora, para Deus; 
miterio, junto de cada sepultura, ·on· por J'esus Christo que é nosso Re· 
de jazem os restos dos que Nos 11re· demptor, pelos caminhos da Santa 
cederam na fé, qui nos praecesserunt 'rgrêja que é nossa n1ãc, afim de en· 
in signo fldei (79), e dormem o som- centrarmos a verdade. · 

(,,!ueremol-a para os ,·osr;os cora- J Virg·am Maria e clé,cimo sexto an,rii• 44• · A~uil A. · Valen:sin, · Le11 excrcices 
ções. para as vossas consciencias, versaria de Nossa Primeira Miss·11,.. ; spirlt~icls, p~. 48• 

f ·1· 1 45, 2. Çor., 13, 6 .. para as vossas am1 ias. para o no~- · lbi · · 
so 110m. para nos5a P&trja e parn . .Está co.fÚormP, o original :; ·16: i'. d., lO, 4:;.5• 
t d - 0 · d ... ·r 1i· ! ,,, ... ,, · · ·-'.. ., .. , · .. .- .. :: f ~-.~1,.,sa1m. 48 •. 2. o as as naçoe:,;. mm o Jl,.. a n1 . , · .. , , ." · · · . 
úesenganadoramE;ntc em . i;i),\s/tcnJn.' (~'.) '. Pe.-,.~.P .. auJo, 

0

RolÚm 'i:.~µrcirp, . ? ~~JM\'l',Iat., P•:19"21·: . .. . .... ·. ... . , i,}f11 ... ~Arc,1,J4. 7, 
tiva.s. de a.1ia. zigt,talll\')llto. i ... '. )<.:' ... ·;o._; Rei' .. ::,,0 ,;l'e•arió .: Partie~·.•i•. , ele ·:s,,·., , ,. -,: 11.r ·t r.· • i,, " , .,.. · ·.,.5,,.:." .,, .. a .• , i!r 3. 
pac1f1co a no's:c:a espera11"<1, .. ·e §;.t;JJt,:do· , , EJ\c.e)Ieirnia Revel'elldissima "5~ · Jo ü' 4 
ce imperio ha·de congrcgi'\71;ng;:L. Jl.\,!:. :.:'. · r, '-.. ·~· '·.' ·· · 

no da 1)(1Z, et d~rmhirit il'\ som no pa
çis (80). Compareceram perante o 
tribunal divino e ouviram já a sen
tença definitiva do supremo e infal· 
liYel Juiz! Possam Nossas preces 
abreviar as penas que. tarrnz, o.inda 
expiem os nossos queridos mortos, 
afim de ~mtrarem, quanto antes, e 
para sempre, na região dos Yivos, in 
regione vivorum (81) e. na gloria da 
resurre1çao, serem contados entre 
os eleitos: in ressurrectionis gloria, 
int.er sanctos et elecios respirent 
{8'.l). 

Suavis Mediatrix 

ma :só. familia. ··· · · · · '· 54• .)kQ-!ll'·•. ·l 5, ·.t3. · 

ln veritata l;Ut o~nes un·u~··sint ::.'·" .... '! ; ,P l TA<; ü r. S ff '~s:;~a:bf.t,tl;:21,14,;~1·1.l: 

E' 11. verdade que nor cnsnú .. r.; · 1. ·bo·m Duarte Leopoldo e Silva, 53. 
tão co11creta que São Paulo exige Que todos sejam um I O Yoto 111ai,,: Pastoral <lc saudaçã,o iios {)ioccsa· 59. Jp .. , ; o. 16. 
do cada cllristão que el(crcite e faça I caro no :'\osso cornçii.'.). J)ara it fcii-1 nos ele São Paulo - PASTORAES, GO. 1 cor .. 7. 7. 
a verdade: veritatem facientes (86). cidade ele Xossos cliocc,iunos qa8ri- pg. 16;. ül. Jbi<l., 3, 6. 
São princípios simpler- que, postos I dos! Vós õois ,un; em L'bristo .Jc:;uô: j 2, Lcmma de Sr. Arcebispo Dom Duar- G2. 2 cor.. a. 10. 
cn1 pratica, tornam ig1whucnte san-1 Omncs cnim voG linu111 e;;ti~ in te Lcopoirlo e Sih·a.. 63. Missal Romano. 
tos o sahio e o ignorante. o grande' Ch1•isto, Jesu (n2J. 1.'.;;c.mo-nos cm i "· Atos. 20. 2ô. 04. E .. Guc:-ry. L'Adion C.:atliollque, 
e o pequeno. U'm 1x1.trimonio para Dcüs --· por JDllr e Jlvr nó;;. Formc-1 {. Salm. 30, J ~. pg. 141. 
todos. :.\Ias não quer o Senhor von· mos uma só fan1iiia contoi·ll~. 11,: ls,s. Atc3, 20. 2-i. 05. cant .. o. 3. 
tades constrangidas. qu-e sorvem só- dfica e re;igiosa. De.,1,1rtc. ju1,to~ [ O. Tb!tl. GG. Rom .. 13, 1. 
mente pura os homens fazedores d0 peregrinaremos para o Senhor. 1 7. Ibid. G7. Prov .. 14. 31. 
imperios havidos por eternos, e que. Sentindo cm torno d-~ ,,i o rnmor 

1 
8. ~ CJr .. G, 11. GS. Is .. 32. 17. 

na realidade, são ephemeros como elos passos do ;n,1.1wo rebanho que i D. I,fn.laq., ~. 10 6:) .. Jcrem .. 20. 23. 
as posições violentas. A libzrdade caminha em clirc<:<:i\O. d<;> r,,cti.l ,<lo I io. 1 ,coi':.- •l, 1. 70. Rom., 1~. 5. 

Prosternado aos pés .de Nossa Se- do' és]:íirito o, o amor. capaz de vo- Pac. vigiando e orn110ó 1i;)lu:1 i;uai; / 11.- Atos. 4. 32. 171. Ibià., 12. 10, 
nhora Apparecida, Rainha e Padroci- ltítite.riamente sujeitar·~e a todos o:,: ovolhas, el'guc o Pnst. .. ,r su,:rn mãos, 12· Mat.. l9. 21. 'iZ. Luc .. 22. 3Z. 
ra do Brasil, exorando·lhe a benção sacrificios e herolsmos: ama, et fac pcccadc,rarJ para o B')m Pastor e. ela~ l ;:;. 1 Cor .. D. 15· j 73 Ecll.. 39, 18. 
materna do seu olhfü· que sempre quod vis (87). Deus acolhe. pois, mão,; r!ivina.1. colhe toíla., 11,; hr:1çiio~ J 

1:· num., 1~, · •w. ,4. Ivkrc., 11. 9. 
Kos guardou, c1ueremos d-eixar o quem 11am J<~lle :;e encaminha pela:; 1rnra seus clil~cto:; n. ciúiioçc::;'.!:o.,., 1~· s~.lm. 7º· 14· ! 7ã. Ecli .. 4·1, 14.,. ., 
Kosso coração, agradecido .a tantas vbredas do amor, ela caridade. · · 

1

1 1
1

~,·. Cfr. A. Vt-)cn:;in, Lcs c,;crc-'icd ~JJl· i ~~· Job. 7. 7. 
almas - escondidameuie anonymas, Verba benedictionis Les Car::ctci·c5 , L·Hommc, 1 , 1. 1 Col' .. 1~. !H, 
em grande maioria. - que por .Nós ln caritate I rHi,cis, p~. "- 3• 1 ~3. /\poc:, 14, l :; .. '; i, 
Tezaram e se sacrificaram e que, em Dcsr,ant :rnilrc v6:; to:!,·:; ,'.'.; lw·1· I 13· Co'c:;·; .. 3· "::. 1 ·;:i. c~.110:1 du ·Mi.~s1. 
piedosas mensagens Ncs davam con- "Como é grosseiro o erro, como. é r;ãoe, <!e Dou;:: · 1 ! ;l. Ph'.!Íp .. 1· 1. ·1 l'O · · Ibltl. 

-0 JJ:.Jht::~ .. ~,,·l~. ;l· <, · .,,, ~ 
ta dos s-eus generosos sentimentos, triste a desgraça de tanta3 vidas q11c I r;ohn1 rt 1:0:,·;:1. Putrir. i,1o'a::·,u1:1. ~i· · · 1 ,, · '-'21m, '··" "· 
ti.s quaes pedimos continuem a am- passam s0111. saber o. qu0 ô. a 11lecla· flobrc o nos:;o M.>ta<b p;·.):;:-c.::,;ii;· ;;·; 1 r:,J .. r;, fJ. ::~. o;r:c:o ele r-:nr:ct,;t,. 

1 
" ::õr.,J .. 1. 12. ~~ Antiph. c;c Ofilclo elo. SS. Vír<.:~11• parar.Nos com suas fervorosas ora- de! Elia não é um conjuncto de pra· ta. sobre a 1103';u imlll'.'Jl.'::1 me- ~
3

· 1 vu. ~ - • 

ções. ticas vãs, nem vago sentlmentalh- tropo!e, sohre as non;:1;; ('illudc8 ~,
1
· T t.. 2· e. '.!·!. Cf!'. r:. Gue!'l'J', \'er~ !e Pêl'e, pr;. l. 

· Para todas ellas e para quantos mo; é, ao contrario. coisa bem fir· mimo:rn.s. sobre. 110,:s-:u; vil las e ., · Pa•,tort1.l cl · rno<la<:,io no~ dioot.sa- :lii. Jo.. 10, 27. 
Nos saudaram por telegrammas, car- llH) ti substancial e si1,rnltanca111en10 f·1~enclu 0 c·,mpo1 e º("ra·· C'J'·ºn nos tle Cury(li)a · PASTOD.Ar,;s. e:.. r),1C3 .. il. 15. 
tas e cartões, ou Nor, visit11ram e de COf\l)lrehe1rnüo e cxerdc:o f.acili· t~dora, \10. ~\lO<"s;a e ·c;;1,~/{1d;'.'··.;o: · pg. • 1· 73 · .: 7. ::::::,:::J t,.:;-~tJ,,hc. 

1 · ., -_; ·- ~. · · ' · 2:. n.0111., 10. 13. ;J1. Pi:J :;::r. ai;ud E. G·ttcrry, \··crs 1-e cumprimentaram, como lambem pa- mo. porqnant.o apena:, se ti-da d<" JJ'e a:; ca$:J.s ltO,; i'•({).~ par:1 q:u.' ~n ;-,.rn• n º~ ,1 
1 J S JJer~e,rci·en1 .no be1n,· E:'cbrc 03 tee- .v. 1

··"'-·· ~, _;;_ " l':·r~, p~. n:ita.. ra os que Nos serviram com tanta sn 1ir para Jcu:,'' (S, ). .. .. :7. n:·:nno i.:~ VcGr,era, ·<'.o Offlclo ela º!l Jo 1 , ~ 
fidelidade é amor, especialmente JY E é o amor que ckva as alln:ts tos dos pobres pal'~ qu~ ni\o de$· Dcdic~.çio elos Igrcjr.:i ~o: ·· •.,. ,,. 
ra .o Nosso dedlcadissimo e querido para Deus. ·subamos. portanto, ca<k\ ec· 

0
s'.:;r~eª'. na

11
,

11
carar:rlic,;',•·": cobre <1:; ?G. s:.lm. ÚG, íl, !?l. tº;j/\ 2~\ 

Secretario particular - pedimos a dia de nossa existencia. com a uoss:1 ; ._,c;o-.; a, e os. rarn os cc)JI- :-:.1. :;;ntm. C3. 3. . n. G 1 ~ M 

-..- S h A 'd 1· 1 e v I t dA 11 o 10Ms ~sfo os con1 fortar sobre as alma'· dito 0 'l" .,.. ' ' ª ... ,. · ., ,;."'íOSSa en ora pparecJ a se < 1g l O l a e,, CO l S l .:, OS \:., · l'Ç , , ... ,:, · .;, ., ,,~l- ! ........ •··•··~··•••eu• .. •·••••• .. •·•1)•••••1:••iut\·~·íf~••••t~••t .. ••'•"• ............ , .• ,, ..... ,. .. t ... , .. t,1,,j,0 ..... ~ •• ., ........... • .. •··•··~··••• 

de ser a doce portadora da Nossa •

1 

o nosso aperfelçoamento moral, pa- ra que se nao esqu.3t·} rn de Dcu,;s: 1 .......... , .. , ........ , .. , .. , ................. , ........ ; ............. , .. ; ................. , .................... , ............... ~ ............ , ..... , ..... ,. 
immensa gratidão. Sentiant omnes rn o coração do Pa.e celeste. até sobro os grandes pum QU8 se niín 1 + ·: : · .. · ! 
tuum juvamen (83). que, terminada a nossa peregrina('i'\0, ensoberbct;am e. SC

1;f P Qf, ))C<Jl!C· 1 z e A s A .-o' u :x .. _r t 
! nos seja dado depor á~ portas. de 110S para que Se .líl'l r<'Vo]te"l; + - "- FJ, ..: '/inhos finos 1 

ln sinceritate cordls f<Ua morada. e01!1 o corpo que no:; sobre os fie;s. para gue. dia 11. e;::: 1 t ·' . l 
• G~nrt·o, "1'·:-,~nticlll~ fitin•· •1•. ~ ., ... • ·r•o"' r.- 'I'IN Tos.·· • • deu. a ernz que Elle niei:;mo c:uTe· pro;;riclam na pierlad"' P soilr:1 qs I f ·· ·' ·"' " "' · • f 

Com o coração principiamos esta gou para obter,nos q_ue s<' nos fr,:rn, que viveli1 f,:ira da l:src,la. p:F,' 1 f :'·~,:,~, r ::.:::::a,;03 em ;;·7rnl t;~~·;:J-tAN'GliIROS + 
Nossa carta pastoral; tambem com qncas:;e o lar ,:,terno de tod:1 a hn· que cedo cncontr0m P cc:tru'.la de; i l.:C::1:r:1do c~n·ir;o tl~ .cHl1·c::w; ' E NACION'AES · Í 
o coração queremos finalizal·a. 

1 

mani<ladc: man~iones multa'! sunt'I Deu;,; sobre o~ Nosso:, .s")iuin::1·ia·I' Í 1 
Voltamos o espirita para todos os (89). tas. ·afim cl<' que c'·eornm parn 0 ! f 

homens de boa vontade; po.ra todos Amemos a Deus sobre todas a, I.I ~acerdú<:io e ~olJ1·2 ,,~ ·· r-:o:,;::o·; 1):1· I r 1 
os que passam. 0111 ar,ressada cxis- coisas! dre.s. af:111 de que [: 1.a·t:fiql!e:n r:i- 1 i Vi; U V a.. O b b a. t 
tencia; para os que enxergam já, ua Emtanto, ao nosso larto. o deS\'•1· ra a vida et-zrna; .:;0l,r2 o:;i r;oVC''·' ! Ili + 
ultima curva do caminho. as prim-ei- rio dos homens brada pBla guerra e. nante:, e governados, sobr;:, to:la T =======================:=.=::::::::::::::!:t::::::::::::::::::== Í 
ras collinas eternas, CC'!llO para os sedento do sangue dos irmãos. afia a Nossa Archid!oc0sP. Jl~.ra qne. ! f 
que mal entreabrem os olhos á vida armas para trucidar innocente!'l. dentro dà paz. fla c0ncordh1 e do i ! 

D . . l '. 1 terrena. eus é nosso prmcip10 e quando. ao revés. be:11 poderia for- amor. J>rospcre no ,,:,rn a gra1Jelc I f J 
nosso fim. Toda actividade humana. jar instrnmento3 de lav1·ar a terra. e .<1uer!da Famiiia Paulista. l; {ua Anhangabahu', 137 ~ 
ainda ª mais Qrilhante, que esque- que nos daria pão para cac1a me,;a e 

1 
: ,..... l l ;-;, ,São Paulo • 

cesse esta grande verdade, perderia colheita para CIJ.cla esta<:ão. 0 odio. Et benedictio Dei omni1?ot~11ti:;; t l C. ·ep 10t1C 4•:i::807: t 
tambem o segredo da vida. Regres- porém. é surdo. Caim vagueia péla Patri:i t et Filii t et l:lpi~:tuz; S.t11c~i I S. + 
gemas todos para nosso Deus e s~- fac-e ela 'l'erra. accendenrlo fogneiras t eleccendat super vos et maneat j % + 
nhor! Os atalhos do filho prodigo que allumiain com rub,-os clanies ele sernper. Amen. .' . ! ·~·..e .. , .............. •-•··•· ................................. ~ ......... 6....,..(,,..~,., ..... c .. o••• .. • .. .., ............. ~ ..... e.,•• .............. • .. ••......,_! 
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- Sala 323 - Te!. 2-7276 

Indicador Profissional 
Dr. MUton de Souza Meirelles 

Jtua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 
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Resid.: Rua Castr" Alvc::i, 597 

. Phone t.8167 

PROFESSORES 
PR01''. JOAO TltlVlNO MOtlNA. 

pela Universidade d(l S. Paulo 
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1 ,,Culcuio Ar~uidiocesann ~e S. Paulo 1 

PADARIA E CONFEITARIA 
Serviço Esp&c}al 

. ' 
PÃES de todas as qua-. (• 

Casamentos, Baptisados, lidàdes. ·R~i11quinhas e 
. Biscoitos Éspeciaes. 

T ! 
Banquetes e outras Festas Entrega-se a Domicilio 

l INTERNATO 1 
i Dirigido pelos 1 rmãos Maristas l~ Manoel de Paiva 8c. Sobrinho 

1 ~; 
t l.~l{ti.~.t.1,i•~•/••~••i•l;;~!i,i•!•~ill,~Il'.~••i•i. 1 

Matriz 

llTTA DA GLORIA N.º 

Telephone 74424 

927 São Paulo 

Filiaes 
Av. Lins de Vasconcellos, 

Telephone 7-1946 
Rua Muniz de Souza n.0 

Telephone 7-7338 

673 

695 

Festival Mariano 

; t•·• '.i;'j'{ ~;Irn1;~1fft1!1I J 
Realizou-se hontem, no Salüo 

de Festas do Lyccu Franco 
Brasileiro, ás 20 llor,:is, um 
concorrido· Fesl'va, Mariano, 
que obedeceu a variado pro
gramma, festival este promovi· 
cio pela Congregação Mariana 
e Associação das Alumnas Ca
thollcas do Lyceu Franco Bra· 
sileiro "Sfw Paulo ... 

Grande Padaria e Co'nfeitaria JAVA 

i ~8 f 
l í 

PÃES DE TODAS QUALIDADES 

t ~ 

i l 
Apromptam-se com brevidade encommendas, 
para casamentos,, baptisados, etc. - Vinhos 
importados directamente do Pôrto: Vinho Bran-

1 !;;, 

. co de Mesa, Tinto e Fino Java. 

Pronunciou uma applauditla 
e inter-;issailte conferencia o DUARTE, GOMES & CONIP. 

1 
. CongTegado Luiz Gonzaga Ar
+ robas l\Iartins, vice-presidente 
¼ ela Associação elos Antigos 
T Alumnos e 1·edaclor do LEGIO· 

T E J., E .f H O N E, 2 - O 8 4 5 
RUA SANTO AMARO N.º 130-A - S. PAULO 

t l l NAHIO. 

l iiiiiiiiiililílllllÍIÍÍIII- ---~---- __ t. L I T U R G I A 

'I CURSOS: primario:-alunos de 
10
7 'ª 1

12
1 annos 1. . . .. L a V a b 

admissão: ,. " a annOS i Sala, edit.or elo sabio litur- portanto, que terminada essa 
" !S) I glsta Bona, nos diz que nas cerimonia todos os ministros 

= secundario: 11 a _ 9.111108 
1 

!l'riSEaS, antes de despedfr OS lavassem as mãos. 

J · T catcchumenos. o pontífice e os 
' * * I RUA DOMINGOS DE MORAIS, 405 - Fone 7-í052 f padres impunham as mãos so-t _,. ~ ' - ~ bre clles e sobre os 11enib?J1· Já antes do scculo XV era 

r. ....... 1 ................ 0 ....................... , •• 41 ........... é .. '1,•••······ .. •·• .. ···•··o ................. o .................. ,>,"-l:••O••t'l•» ... ""''e··· .. ···•··•··il·•~"º"···c··•··'··''' ... o .. o .. o~ tes J)tlblicos. Eru co11v0nient1?, \180 Dll1 c·erta.s igrejas lavar 

Vinho para consag·rar Incenso, etc. 

duas vezes as miios: A pri
meira depois elo Oremus, 110 

- 1 Pal1>J~ra1 aos ConftreesadoS Offertorlo, e a segunda a116s 
a, • ter recebido e incensa<lo as of-

VELAS DE CERA. PURA 

MARCA SARAFA!VA 

Fabricantes: Loureiro, Costa & Cía. 
Loja da China - ,Ru:t Süo Bento, 319 

Cilixa Postal; 67G - S. Pnu!-J. 

PURA E . SABO_ROSA 

fertas. Hoje, o celel>i:ante l~
v a-as uma só vez. Não. são pro· 
priam-ante as mãos .qUJl, elevem 
ser purificadas mas. apenas as 

I.' t,:;;. (;;l;Ccei1·a tcmr,re tenh,u; :i "Imitação de Chrl$to", extremidades elos dedos que 
1,v:-o r,idcci:;,.ir.10 que muito bem. reproduz .:1· doutrina doz vão tocar o corpo elo Salvador. 
~~11to~. i!v;·.ngclirnJ. Uma phr;ise que leias te fará adormec0r Depois ele ter abençoado ns 
c.im ':ii~Joc:i:; e ca:ut~l·o~ !')eno1:1mento:;. offertas, o sacerdote sauela a 

Hoje 1n·opcnho .i tuo consldor.:.ção uma ela~ pagina!: mais cruz com as mãos unidas 0 

;<.;c:in:c~ i:,~::c (Jl:i;, ~cgul'o na vid;i ecpiritual (Liv Ili cap vae pam O lado du EpiStola. · ' · i Vo!tndo para o acolyto qti-2 
,.,_,, ·1.2): 1 derrama a agua, Java as ex· 

"~c,;t,e rnc, cu ~~n, o ç.;iminho, .i v~rdnde e :i vidn (Jo 14,i tremidades do pollegar o elo 
;',). ::.e,.,., c~minho n&o S.) :inda, cem verdade não oe conh.~cc,l indico de ambas as mãos, re-

.. ·· · ,._ , . h cl l i zunclo cm voz baixa o psalmo: 
..• ;:1 v: .. :1 i:.iJ s;;; v,v~. "''1 ~ou O c;:m,n ° qu.:: eve::i oegii r, ª 1 Lav..lbo inter lnnocentes ma-

: 1•,::ir.k ,,i;;; ,:~·,e~ c:·er, a vida qu~ clovcc esper.1r. Eu sou I nus meas. Accrescenta O Glo
. ç;1:n'.1d,0 ~ci:;t:.'a, :i vord;,d·J infol!lvtl,, .. :i v"ida intermlnavel.!I ria Patri, excepto nas Missas 
... ' .ou o carninho dir~ito, a verd~de i:upr.:!ma, a vida verda-. de cl·efuntc.s e nas do tempo 
. : :. ;;,, a vic;u ,::~.;,_:i, :i. vida lnor~i:icla. Si pu~cverares no meu que vae desde a dominga ela 

. . ·. .. ,, .. , .... ,,. ~ , . ., , , . , . ., Paixão até sabbaclc santo, por· 
.. ""''"º' ""''''"~V· .. ~ •· veruadi), e u v-,,(!atlc te livrara (Jo 8, que nessas Missas tudo ros-
_;). 0 :,:c~.il(:i,·..;~ :i vida ottrn:i. pira !neto e tristflza. 

t,i l 1t:~1·ci: ~nlr:,r 11:i vl~a, (JlWl'(fo o~ m.1ndumentos (Mt 19, ! Comquanto oi'\ "Ordos·• ro
;). Ci ql:vre~ co:1il~ce1• a v,1rd11dc, crê om mim. Si queres ti manos não falem nella, a· pra
.. ,. :,~6,:.,c, vct,:lc tudo (Mt H>, 21). SI ct1.HH'es cu meu dic· tica d('Ssa ablução ,.~ muito an· 

. . . . . . 1 iga, aiiás com razões de or-
v. ptllC, :-c,wr.o,c: ;. il ,,,~!:n\O, S, qucr~u pocs~,r a vida bcm-

1 
tlem natural e rnystica. :w jltS· 

... Cil,t:::a.i::, C.:.:. 1,;-c~:i a prJre11tc. Si quc1·:,; ::er exaltado no. to que haJ,1 0 maior cuidado 
•: <v, l,u1,1ili,:.-lc 11:i terr.i. Si (Juc1•a1: re:in;i,· commigo, carren:i ! em t:cr. bem limpos O!.l (ledos 
~.,:·,1:·,j··o ;; Cl'l! .. , ,;~.rc;u~ C..Í oc :ervo:: da cru;: :icham ~ ·caminh~ [ (jll~- ·dev~{n tocar O Corpo de 

·· 1t JestJS, · ·- o polleg;ar e o indlce }'INOS ·puoDUCTOS DE ACCEITA('.XO GEfL\L ll:'. bcmavrn'.,•:.:•,c:, o ,':i lu:.: \'erdaúir;;." Ide ambas as mãos. 
Pe. MARIANO 

A razão mystica, segundo S. 
=:::-:·-,--:_~:::::::::::::::.::::;::::=:::::::==============:;, ' Dyonislo, na sua Hierarchia 

Fabricantes: 

Carvalho & Barbosa1 
! 
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PHONE: 4-6621 
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f AÇOUGUE BEIJA-FLOR 

cPs>Mitd~t:fu'~! 

" PROJECIOR 
FAMILIAR 

P Ili 

\_;~_/,o 
·{ 

1 J.:cclosiastica, é a seguinte: 
.. I'a:;-s·:) esta abluçlio não tanto 
·.nr,:t tirar as nodoas do corpo, 
·,:10 jít for~m limpas. mas pa· 
··.i que se torne publico que a 

i ··lma ~leve ser purificada até 
• •la~ menores manchas. Por is

. ;1 o padril lava niio tocla a 
! ·1iío mas as extrE'midados <los 
) ,'::-dos.·~ 

! Emqnanto as lava. não só 
i 1. omo um protesto de sua in
j n?cencia .~rns ainda. para ÍllS· 

p1ra1· conf1anQa _aos ·neis, o Pa
; dre reza o.s .vetsicu)os . 6 a 12 

1 

do psalmo XXI 110 qual David 
<10clara qu·2, como sua viua foi 

. hoa. elle não tem motivo para 
':,mer a justiça divina: 

Lavabo. . . "Lavarei as mi
. l;as mitos como o~ innocentes 
e· rodearei Senhor, o Vosso 
.\ ltnr. ' 

Para ouvir a voz dos vossos 

o 
louvores e publicar ns Vossa!! 
maravilhas. 

Amei, Senhor, o decôro da 
Vossa casa e o lugm· onde re
sitle a Vossa gloria. 

Não deixeis, ó meu Deus, a 
minha alma perder-se coní os 
impios, nem a minha vida com 
os homens sanguinarios, que 
têm as mãos manchadas de 
iniquidades e a mfw direita 
cheia ele dadivas. 

Pois que -eu tenho vivido na 
innocencia salvae-me e tende 
misericordia de mim. 

O meu pé continua. tirme no 
càmlnho direito: e het do b.em
dizer-vos, Senhor, em todas as 
assembléas. 

Gloria ao Pae, ao Filho e ao 
Espírito Santo. Assim como 
ern. no principio, agora· e por 
todos os seculos. Amou." 

A exemplo elo Nosso Senhot' 
que llosafiou os judeus n. de!!
cobrirem n'Ello uma falta, e 
de São Paulo que fez a propria 
apologia, o celebrante põde l'e· 
zar assim . 

Entro os judeus o lavar tlM 
mãos equivale a uma clec1nrn-· 
ção de que não se tem cúlJia . 
Foi o quo fez Pilatos (Mnth . 
XXVIT, 24). Antigamente ern ,J 

tllacono que derramava a. 
agua; mais tarde passou a sér· o 
subtliacono e, hoje. eito os, nco
Jylos, excef)(o nas Missas de 
defuntos Nn que o tllaéono ou 
o sul.Hliacono o fazem. não ten
do dr, incensar o clero e O!l 

flah:, mas sômc•nto o ce\e
branle. 

* * Ess,:i. cerimonia significá 1l 
pureza tle alma que o sacer· 
dote deve ter para sacrific.ar 
e receber o Cordeiro Immacu
laclo, -- uma isenqiio total, não 
só rle faltas graves, mas de 
p-accaclos veniaes e ele todo af. 
fecto ao peccado. 

A Sagrada :i.Jscriplura, quan
do diz: Ter as mãos puras. ott 
impuras -- quer se referir ll. 
um homem ele co.stumes puros 
ou impuros, ele acções e pro
pooltos innocentes ou iníquo!!. 

Diz Guéranger qti1:i o sacer
dote. não p6de applicar n si .e!l· 
te psalmo. sinão emquanto _,re
presentante de Christo, poi11 e 
sacerdote conhece suas falta!c! 
passadas e presentes. Ao re
zai-o, elevo elle procurar por 
sua · innocencia assemelhar-se 
o mais possivel ao Divino Mo.
clek>. 

Os fieis tlevem procurar ex
citar em si os mesmos sent'
mentos, unfüdo-se com o sace!'
dote a Jesus Christo. 

i DE 

Instrue; diverte e distraf 
a petizada, 1:witand.0-
lhe o perigo da rua ou 
dos ambientes nocivos. 
Aparelho ,:!e projeção 
nítida, mane.jo simples 
e ·. segurança absoluta. 

\ Simon's School of Languages · 

i 
M. Manfredini 

,: 
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i Carnes de todas as qualidades. 

i , ENTREGAS A DOMICILIO. 
TELE~ONES 

4-5461 
4-3587 

~ánard&(I 
Rua 14 de Maio, 88-90 

1 RUA TUPY, 69i Maximo asse:H~::7:ti::;~ ! • 
1 
J....,.... ...................... ;,~ .............. ,tnl••• ....... , ............................. · .................. j,1 .. ott-•,.••••••). ' :,,P•Alil!IN!l'A~A~l-----------------------

1 ESCOLA DE LINGUAS DO PROFESSOR "SIMON" 
: FISCALIZADA PELA DIRECTORIA .GERAL DO ENSINO 

CURSO ANEXO: GREG-0, LATIM, :PORTUGUllJ.S 
Inglês, Francês,. Alemão, Italiano, Espanhol,. etc .. 
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Matricula sempre aberta. Mensalidade modica 
Pode-se começar em qualquer dia 
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Nota fn~tlcional 1 
A ~voauçãÓ da guerra 

Deney Sales 
Dois factos predominantes :podem, depois de uma semana 

de espectativa, determinar uma mudança inesperadá, talvez até 
aos que os provocaram, no scenario internacional. 

O primeiro e mais chocante é a resistencia da Polonia. 
Lançando a massa. de suas forças motoriza.das sobre o paiz, 

Anno xn São Paulo, 17 de Setembro de 1939 1 
...... ___ --

Num. 3fií 
llitler esperava dominal-o rapidamente. Suas forças penetraram 
profundamente, em condições de causar desanimo e terror 
a qualquer povo. Mas os polonezes não se atemorizaram, e con
tinuaram. A 1t1cta ferrea continúa, mallogrando os planos de 
Hitler, e se a noticia da demissão de Von Beck p6de ser falsa., 
a ameaço. pelo quartel general do führer de bombardeio das po
pulações civis em sua recte.guarda prova que se acha profun
damente irritado com o curso dos acontecimentos. 

~uatro seculns ~e Arte Sacra Pemam~ucana 
Por outro la.do, o accordo tão festivamente annunciado com 

a Russia não deu os resultados esper.ados. A opinião publica A EXPOSIÇÃO QUE SE REALIZA EM RECIFE DURANTE O Ili OONGRESSO EUCBARISTICO NACl6NIJ 
franceza e ingleza não se acovardou e exigiu de seus goyernos (Agencia SPES, por via aerea) só pela variedade das peças ex- ( 
o cumprimento dàs obrigações assumidas. E apesar da ensce- t t d 

- tal · t · d' l t· - O escriptor Fernando P1·0. pos as, 0 as de ouro, como pela naçao para a,presen -o como uma v1c oria. IJ? orna ice., o accor- , t d' 
l d apaixonado de arte Pernambuca- ccxturrªaº. maria delicadeza da fa-do impressionou muito mal e fo1 recebido como resu ta o de en-

tendimentos anteriores hypocritamente occultados .pela Russio.. na, organizou admiravel colecção 
Tanto que Berlim par;:ce preferir silencial-o, e sobre a missa.o de peças documentarias de qua- A SECÇAO DE ARTE MODERNA 
militar sovietica, cuja visita ao Reich fôra largamente annun- tro seculos de arte sacra per-
ciada, fez-se silencio sepulchral. Vendo o fracasso da. manobra, nambucana para figurar em ex-
teriam naziste.s e sovieticos preferido occultar novamente suas posição durante o III Congresso As obras que logo so0ressaem 
relações? Eucharistico Nacional, A expo• nesta secção são uma copia sobre 

Esta modifio.tção rpolitica. que comel}a a apparecer, e a resis- siçãó occupará em sua totalidade esmalte, executada por Franz 
tencia poloneza exigindo berrantemente que as suas alliadas vão O antigo cdificio da Odem •rer- Wagner, do milagre de Santo 
em sua defesa, poderá precLpitar os :acontecimentos que se pre- ce!ra de São Francisco e .foi di• Ildefonso de Rubens (1610) e um 
tendia solucionar calma,mente, talvez ,por uma conclusão simplo- vidida em cinco secções prlnci- quadro de autor desconhecido da 
ria de que a França e o Reich estão definitivamente separados escola realista, que epresenta a 
pelas instransponlvels linhas :Maglnot e Slegftled. paes: ª·primeira de arte antiga, "Morte de São José". Na parte 
=============================i a segunda de paramentos, a ter- de imagens, ha 4 que o Snr. Fer

o Bispo de Ara:guaya em 
visita ao LEGIONARIO 

A ca·techese nas Miss6es 
O LEGIONARIO teve a grata é muito perseguido pela angina, 

eatisfacção de receber na quarta- grippe, tuberculose, etc.. O in
feira ultima de agosto a amavel teressante é que quanto mais se 
visita de S. Excia. Revma. D. se- approx!mam da civilização, mais 
bastião Lustosa, Bispo de Concei- frequenteâ se tornam os obitos. 
ção de Araguaya. S. Excia. Revma. Penso que tal facto deve ser mo
após percorrer demoradamente to- ttvado pela nostalgia do ambien
das as nossas dependencias em te, pois o indio civilizado ·nem 
companhia dos directores desta sempre encontra sua caça prefe
folha. e seus redactores nos conce~ rida sua alimentação, clima, etc. 

ceira de arte moderna, a qur,rta nando Pio reputa notaveis: um 
refere-se exclusivamente á ca- ! grande Christo de talha, um cru
pella dourada e a quinta a san-1 cifixo de marfim, até então com
tuarios, mesas estilisadas e prin· 
cipalmente alfaias. pletatnente desconhecido, o pri

meiro Coração de Jesus que veiu 
A SECÇÃO DE ARTE ANTIGA ao norte do Brasil, trazido pelo 

padre Mrul.agrida e um conjuncto 
Na primeira secção éumpre des- de Nossa Senhora da Piedade com 

tacar o grande painel de Santa o corpo exangue de Nosso Senhor 
Quiteria, de colecção da Sé de Jesus Christo no colo. 
Olinda, onde apparece a Santa 1 
trajada de dama, portuguesa do i 
seculcr dezessete e o quadro 1 
"Christo perante o summo sacer
dote", trabalho executado á luz 
de vela e que data . do seculo 
XVIII. 

A "CAPELLA DOL'RADA" 

deu interessante entrevista que Os indios são, em geral, intel- A SECÇÃO DE PARAMENTOS 
passamos a transcrever: llgentes. A intefügencia pratica 

A capellu dourada que é, sem 
duvida e mais bella; rica e urtis
tic:i. do norte brasÜeiro, termina
da cm 1627, constitue, pela num- · 
ptuosidade da. talhe, uma das po
sitivas mnrav!lhas desza Exposi
ção. Desde o riquissimo altar-mor, - "Conceição do Araguaya, ..... está nelles muito desenvolvida, 

Snicia s. Revma. - é uma pe- pois teem os ~entidos muito apu
quena cidade situada no Estado rados. As crianças têm cjuéda pa
de Goyaz, occupando uma area ra a mathematica. 

Esta secção · é riquissima não 

ele cerca de l.140. 000 metros qua- Outra particularidade interes
clrados. Sua popula~ão não vae sante na vida dos indigenas é o 
além de 10 a 12 mil almas, sen- casamento. Ha rià cerimonia 
do 8 mil a 10 mil catholicos e 2 nupcial um quê de religiosidade. 
~ 3 mil indigenas. As princ!paes Os moços devem dar provas de 
tr!bus indígenas são os-caiapós e que vão dispensar bom tratamen
os carajós. Estes vivem á beira to ás suas esposas, que são cari
dos rios, aquelles mais para o in- nhosas, etc. Ha tambem a prova 
tel'ior e são eximios guerreiros. de força, que consiste em carre-

S. EXCI/J.. REViviA. D. MIGUEL LIMA VALVERDE-
. ARCÉBISPO DE OLINDA E RECIFE , 

A catechese dos selvicolas é gar uma tóra de madeira, até um 
uma tarefa das mais arduas e lugar préviamente determinado. 
difficeis a que pode ser encarre- Ha ainda uma outra prova que 
gado um sacerdote, pois requer de é a do manejo das armas. Têm 
aua parte não só muita pacien- que provar que são habeis atira
eia como tambem dedicação, cu!- dores de flexa. 
tura, argucia, valentia, etc. Quanto aos chefes, cada tribu 

Quero acreditar que tanto os tem dois, um civil e militar e ou
eaiapós como os carajós são per- tro religioso e curandeiro. Este 
feitamente civl:lizaveis. Para tal, ultimo tambem desempenha as 
porém, mistér se faz seja obser- funcções de conselheiro nas occa
vada uma, série de formalidades. siões difficeis. Os conselheiros ás 
Primeiramente é imprescindivel veires oppõem obstaculos á con
levar-se um interprete, quasi sem- versão, isto quando natura1mente 
pre um indio já perfeitamente 'as condições propostas lhes são 
adaptado ao nosso meio. Além desfavoraveis. De sorte· que os, 
deste interprete não se deve es-, missionarios conseguindo conver- • 
tiuecer dos objectos que servem ter o conselheiro, terão obtido a 1 

para attrahir os indios taes como adhesão de quasi toda a tribu, 
c:ollares, annei.s etc., tambem não mas tal caso é, porém, difficil. A · 
devem ser olvidados os objectos escolha do conselheiro sé baseia 
uteis, alimentos, etc.. na- habilidade no manejo das ar-

Mediante taes observancias, já mas, na demonstração de força, 
te conseguiu a catechese dos caia- etc., não sendo hereditaria. 
pós e carajós, e uma vez conse- A vocação dos indios tem sidõ 

·guida tornam-se optimos catholi- até o presente, bem· pouca. Até 
eos. O carajó é um excellente agora tivemos apenas duas indias 
barqueiro e ainda melhor a.gri- freiras; uma se encontra servindo 
eultor, ao passo que o caiapó tem a Deus lá mesmo, no convento do
m.ais tendencia para ser tropeiro, minicano e a outra está aqui na 
ti neste mistér é insuperavel, Capital, num convento · de freiras 

A catechese é mais intensamen- reclusas. Os indigenas não põem 
te exercida .entre as crianças. Pa- obstaculos á vocação dos filhos, 
ra. isso temos um collegio para pelo contrario, o convivio com os 
erianças indigenas, estando a ta- catechistas acaba por tornal-os 
refa de catechizal-as entregue a amigos fieis. 

A Basílica de Nossa. Senhora , do Canno em Recife., onde esteve, 
no Altar Mór, durante _ o Congresso ·Eucharistíco, o._" fac-simlle" 
da imagem de Nossa Senhora da Apparecida, offerecido pela perc-

·grínação paulista ' 

1 
· cté o tectc>, tudo se .desenvolve em 

magnifica, harr.G.oniu ness~ trr..
bulho cujos f101·ões dourados, das 
traves, dos caixilhos, apresentam 
cerca de 20 paincL5 de inestima
vel valo:·. FiniE:iimos quadros ves

. tem todao a::; sl}as paredes, entre 
os qt!~.3/i os celebres t1'8.br;Jhos 
"Fé", "Esper:.:i ... nca ", " Caridade" 

' e H Ccn.::tan.cln" ~ de autores des .. 
conhec'.dos, . Finalmente, nas al-

: faia:; da Ordem de · São Franc:sc:i ' 
ha um colar cujo valor estima-se 
em 150 conto3 de reis, sem con
tar-mos as pedra-s preciosas que 
o ornam, avaliadas. em 100 contos 
de reis. 

A DURAÇÃO DO CERTAME 

Apesar do plano inicial da Ex
·"osic;ão se limitar ao tempo de ; 
duração do Congresso, dado o : 
enorme successo que vem alcan-

1 
i:~.do, é quasi certa a prorroga- ! 
-===========· 1 

1 

Não devemos encerrar estM 
notas sem fazer uma referencia 
especial ao Revmo. Frei Mathias 
Treves, coorganizador na Expo-
sição. 
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10 irmãos dominicanos. Estas Os selvicolas se casam, em ge
erianças ne!lle ingressam geral- ral, cedo. o curioso é que desde 
mente quando ainda de tenra. ida- crianças já são noivos. o índio 
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FRA'N-Cf·Sô9 M?NTi;?l·ij,O MACHADO Num. 367 

A attitude assumida por esta 
folha no confltcto teuto-polonez 
;foi, ultima.mente ,confirmada de 

GRANDIOSl~ 
·:modo claro e posiUvo pelo "Os
iservatore Romano". 

Fazendo abstracção das ques
tões econom1cas, 11istoricas e po
líticas que possam estar envolvi
das no presente conflicto, o LE-
GIONARIO tomou em considera-· 

O que foi a cerlmonia da posse do segundo Afl'cebispo 
Significativas homenagens. prestadas ao novo Awfiistite 

Sua Excia. Revona,, Outflas 

Meitro,poffitano de São Paulo -
O díscu,rso pronunciado, por 

motas 
ção um uni~o facto, ~ue _ é ev)-1 com grandi9sas manifestações. 
dente e de 1~portanc1a tao pr1- 0 povo de s. · PfyUlo recebeu seu 
mordial que poe ~ margem quaes- novo Arcebispo domingo ultimo. 
que_r outras co~1derações: a Po- As cerimonias· da posse do novo 
loma é u':'1 . .Pª1Z cath~lico, ·vD:ºe Pastor revestiram-se de irnpo
tJ.Ual a Religiao encontrava 11 1 nente solemnidade e vibrante en-

Associações religiosas, da Acção Ias estações por que passava, e Antes de chegar a S. Paulo,·s. • 
Catholica e da imprensa. '. nas quaes se achavam, com seus Excia. ·percorr,m os 4iversos car• 

A CHEGADA 

exercic!o para o culto e plenas . 
garantias legaes para o exercício thusiasmo · 
de sua actividade apostolica; . Desde a vespera, achava-se a 
d'ora ava.11,te, esse paiz c.atholico cidade toda epgalanada par~ i·e
gemerá sop a chibata de feito- ceber festiy.amente B. Exc1a. o 
res hereticos communistas ou na- Sr. D. Jose 'Gaspar de Affonseca 
rzi$tas pouco' Ítnporta, e O Culto , e Silva. Todo o trajecto a ser per
catholico passará a soffrer todos corrido pelq Arcebispo, que cbe
os entl'aves possíveis. Em outros garia de Si.mtos no dla de sua 
termos, a entrada de tropas so- posse, tr-àjecto esse comprehen
vieticas e nazistas na Polonia dendo ns ruas entre a Estação da 
marcou para aquelle paiz o inicio Luz e a Cathedral em construc
de uma atroz perseguição religio- ção, estava ornado de bandeiras 
sa. brasileiras e.··da Santa Sé, como 

E não ha razões humanas suf- tambem, dê bandeirolas com as 
ficientemente fortes para canso- cõres do pavilhão nacional. 
lar u~ coração verdadeiramc1;te · A Igrnja . de Santa Ephigenia, 
cathol!co, de uma tal catastro- Cathedra:l provisoria, em cUja 
phe. esco.dar!Ji pl'füC1pal foi armado um 

O grande estrado para o Clero e 
Não foi outra a attitude do 

"Osservatore Romano". O orgão 
da Santa Sé, depois de historiar 
a origem da guerra oriunda 
"monstruosamente, da mais san
grenta. campanha da Allemanha", 
dirige as mais vehementes criti~ 
cas ao despudor coríl. que o gover
no , sovieti.co atacou.ALPOYO, pola~ 
co, que já se encontravà sób o 
peso da terrível aggressão de um 
outro inimigo, muito superior em 
recursos mHltares. Accentua ain
da o "Osservatore ~omano" que 
a invasão da Polonia pe'la Rus
sia representou uma abominavel 
violação dos tratados assignados 
anteriormente com o governo de 
Varsovia. 

O jornal "Italia", de Milão, 
conhecida folha catholica, tam
bem fez consid~rações analogas 
a esta. 

• 

convidadoS' de honra receberem o 
novo Ant!stite, fôra artisticamen
te adornada, tendo ainda, acima 
de, sua porta central. o brazão de 
Armas dq ac.tua,i Arcebispo. 

A Basilfoà' de S. Bento apre
sentava igualmente magnifico as
:pc1cto, com festões pendentes de 
.suas torres e das janellas do .. M<>s
tlliro. 

Marcada par:i as 16 horas, a 
chegada do Exmo. Sr. D. José 
Gaspar na Estação da Luz, já 
muito antes intenso movimento 
dav.a ás ruas do centro da cida
de um aspecto inedicto aos domin
g·os. .Eram os fieis das diversas 
Associações pelo programma cn
tabelecido para os festejos do 
dia. 

A VIAGEM DE SANTOS 
AS. PAULO 

A este proposito, o "Osserva- Ligados ao trem das 9 horas 
~re Romano" teve uma phra- da manhã, seguiram domingo 
se particularmente digna de no- para Santos dols carros especiaes, 
ta, quando manifestou sua im- com uma grande Commissão des
pressão de. que, "além dos obje- tinada a acompanhar o Arcebis
ctivos declarados da bellicosa po de s. Paulo até esta Capital. 
neutralidade sovietica, outros ha, Della faziam parte innumeros 
que poderão espalhar o fogo da repre.sentantes do Olero secular 
guerra e transformal-a, de lucta e regular, bem como jornalistas e 
politica e militar, em conflicto membros de .Associações Religio
destinado a effectuar conquistas sas. 
de caracter ideologico, moral e Conduzi·u s p 1 E 
social". a . au o o xmo. 

Assim, pois, e com evidente Revmo. Sr. Ar~ebispo MetropoJi .. 
razão, 0 orgão do vaticano vê tano uma composição especial, 
que, no actual conflicto, o aspe- fon_nada por aquelles carros e 
cto ideo1oo-ico vae assumindo uma mais tres, que trnziam numerosa 
importancia cada vez mais ac- delegação da Diocese de Santos, 
centuada constituindo um ver- comprehendendo uma representa
dadeiro ~ssalto do naturalismo I ção da villa d,, Itanhaen, onde 
pagão nazista e sovietico, ao S. Excia. Revma. passou uma lon-
mundo civilisado. ga temporada antes de ser nomea-

a do Arcebispo. 
(Conclue na 2· pag.) No trem assim formado, que 

==============, partiu de Santos ás 13,30 horas, 
acompanhavam S. Excia., entre 
muitos· outros, o Exmo. Revmo. 
D. Paulo de Tarso Campos, Bis
po de Santos, Dr. Guilherme Win-

Durante todo o percurso da' di5tjnctivos e estanda:rte_s, repr~- ros do trem em que viajava, sen
sentantes das Associaçoes rel!-

viagem, era o Exmo. Sr. D. José, giosas e Irmandades locaes, ope- do vibrantemente ovà-cionado oor 
Gaspar vivam.füte acclarnacto µe-1 rarios e o povo em i::erai, 1 todos. 

A vida de hoje 
precisa do ter, Secretario tia Viação, repre- S E · R S A b' M · 

sentando o eoverno paulista, .. • xcm. evma. o r. rce ispo etropohtano,. sob o pa]Jio, no dia de sua 
ENO 

Publicamos 
HOJE 
e ALCEU AMOROSO LI

MA - "Divorcio disfar-
çado" - 3.ª pag. 

• "Analogias entre o Na
zismo e o Communismo" 
- 3.ª pag. 

e "As tradições religiosas 
na Polonia" - 8.ª pag. 

Rvmo. Monsenhor Alberto Peque- ,,f.' solenme posse· 
no, Visitador Pontifício dos Se-., ,,r· 

~~:;~t~;~t;:E~~~?Íisctírso ~e s. Excia.R ==e,=ma.====o. ==Jnse=, ca=spa=r ~e==Af=f uns=eca=e s====ilva 
Ribeirão Preto, Padre Paulo Rol
lim Loureiro, Seeretario particular pronunciado ílÜ dia_ ,d_ e, sua 
de S. Excia., Padre Alfredo Sam
p11,io, Secretario do Bispado de 
$àntos, Moll,\ienhol' Manfredo 
Leite, Professores do Sem!nario 
Central do Ypiranga, Padre Luiz 
Rioux, Vice-Provincial da Com
panhia de Jesus, Padre José Dan
ti, Reitor do Collegío S. Luiz, Pa
dre·s Pedro Gomes e João Pheney, 
organizadores dn Commissão quu 
foi a Santos, Padres Antonio de 
Castro Mayer e Luiz Gonzaga de 
Almeidl1,, Assistentes Ecclesiasticos 
do LEGIONARIO, Conde José Vi
cente de Azevedo, Desembargado
res Alcides cte Almeida Ferrari 
e Armando Fairbanks, Dr. Cyro 
.::arneiro, Pref~ito de Santos, Dr. 
J. c. de, Toledo Murat, Inspector 
Chefe eia Polic4l, Maritima, Cotri
mendador Gabriel Cotti, Com-

posse como Arcebispo e!~ ,Sjo Paulo 

mendador Luiz . Toloza de Olivei
r~ ç C91lta., e representantes das 

Subindo os degraus do solio archiepiscop'.ü 
ele São Paulo não o fiz esmàgado. pelo temor 
ou rom a alma trepidante. ele· sustos. Cami
nhei com simplicidade, olhando pàru Deus, que 
nas estradas de minha viela t'.em sido o unico 
rumo para meus passos. 

Fil-o, porém, abysmado num grande pensa
mento de humildade! 

Nem o dom ela Fé, nem a graça do Baptismo 
merece o homem; quanto mais a plenitude elo 
sacerdocio e a successão apostolica! S·e, pois, 
neste posto me encontro, trouxe-me a elle a 
summa bondade de Deus, obi\igando-me dest'
arte a redobrada correspond-ancia aos seus ca
rinho,;;, pois, na Igreja ninguem se eleva para 
dominar, sinão para servir e servir até o sa-
crifício da propria vida. , 

Nesta verdade que se reflecte. no fundo d~ 
meu coração, iiluminando-mo de realidade a 

consciencia, posso afiançar-vos que· ü"m único 
desejo me anima: buscar primeiro a gloria de 
Deus e o maior proveito para vossas almas 
sem perder um minuto siquer para o Bem par; 
a Justiça e para a Caridade. ' 

Sentindo escoar-se a vida no minuto que 
passa, lembrado que um dia, cecl.o ou tarde. 
meus olhos se apagarão para o mundo só am
biciono viver o tempo que a Provide'ncia. di
vina demarcou aos meus dias, cumprindo in
teg1:almente minha missão de Pae e Pastor. 
Assim, transl)arente de sinceridade e transbor
d~nt·e de amor, quero apresentar-me ao cora
çao de cada um dos meus queridos dioce-
sanos. 

Do alto deste throno da Arc111diocese Pm,
dsta, vejo nossa immensa metropole; com suas 

{Con~ue na 2~ pagJ 

. . l'la Estação da Luz, á chegadt'
do trem, a Banda de Musica da 
Força Publica executou o Hymno 
Pontifício. No interi<!lr da Esta
ção, aguardavam S. Excia. os 
Exmos. Sts. Bispos da Província, 

! Secretarias do governo, membros 
! das Commlssõe,, de Honra e de 

Recepção, representantes de enti
dades culturaes e pessoas da al
ta sociedade paulista. 

Entre applausos e vivas, subiu 
S .. Excia.. as escadarias que dão 
para. a Rua José Paulino, oncic 
se formou o cortejo em direcção 
á Igreja de Santa Ephigenia, se
guindo pela Rua Mauá e Rua 
Conceição. Na Cathedral aguar-· 
davam S. Excie.. o Exmo. Sr. 
Adhemar de Barros, IntRrventoi: 
Federal, e sua Exma. cou~one. 

O CERIMONIAJ, .Dfl .POSSI!; 

Recebido ria !greja' de Santa 
Ephigenia pelo Revmo. Clero e 
convidados de honra, s. Excia. 

. ajo_elha-se ria porta, beija o Cru·• 
Clfixo e · recebe. · a capa magna, 
que lhe é imposta peio .,Revmo. 
Padre João Pavesio, Mestre: de 
cerimoni-ªs .. . _. . . 

Entra, ~ seguir 110 atrio da 
Igreja, emquanto o cõro dos Pa
dres cai-rnelítas, entõa o "Ecce 
Sacerdos Màgnus". Dirige-se á 
capena do Santíssimo Sacramen
to, onde faz uma oração, voltan
do ·depois para o Altar-Mór, onde 
entrega ao Exmo. Monsenhor João 
BaJ')~ista Martins Ladeira, Vigario 
Capit1üar, a Carta Apostolica, 
que o autorizava a tomar posse 
da Archidiocese; na ausencia das 
Bullas , que ainda não chegaram 
de Roma. 

Sóbe depois ao throno, emquan
to os Conegos Cathedraticos se 
reunem na Sala Capitular para 
tomar conhecimento da Cart~ 
Apo.stolica, sendo que os Conegos 
honorarios assistiam ao throno e 
auxiliavam s. · Excia. a revestL:• 
se dos parQ.mentos sagrados. 

Voltam os Conegos cathedratl• 
CO$, prestam homenagem de sub
missão e tem inicio o cortejo ru
mo á Praça da Sé. o Revmo. 
Monsenhor Francisco ·Bastos, de 
um dos pl.tlpitos, convida o Clero 
e convidados de hônra a se re
tirarem. Vem em seguida o novo 
Arcebispo, precedido do Colendo 
Cabido Metropolitano. s. li~xcia. 
está paramentado com os orna
mentos communs e o firmal, pla
ca de metal sobre o alamar da 
capa de asperges que é insígnia 
do ordinario. Empunhanélo o 
baculo, debaixo do pallio e tendo 
á frente a Cruz arch!episcopal, 
S. Excia. reth·a-se processiJJnal• 
mente da Cathedral proviso1:ia. 

A' porta da Igreja de i::anta 
Ephigenia, antes. de ter inicio o 
cortejo pelas ruas da cidade, é o 
Exmo. Sr. Arcebispo MetropÓlita
no saudado pelo Exmo .. Sr.. Dr. 
Prestes Maia, ""i>refeito Municipal, 
que analysa, a Carta Pastol'l:il do 
novo Antistite e lhe apresenl;a as 
boas Vindas em nome da cidade. 

. Q ~}>1tTEJO 

Forma-se o cortejo, tendo tt 
frente os Seminaristas e o Clero. 
seguidos dos Exmos. Srs. Bispos 
suffraganeos e Bispos de 01.ttras . 
Províncias, Exmo. Sr. D. Attico 
Eusebio da Rocha, Arcebispo de 
Curityba, Revmo. Conego Gitstão 
Guimarães Neves, representando 
S. Eminencia o Cardea;l D. Sebas
tião Leme, e em seguida. o Exmo. 
Sr. D. José Gaspar, sob o pallio, 
sendo acolytado pelos Srs. Conego 
Nicolau Cosentino e Conego Benc
dicto Marcos de Freitas. Atraz 
de S. Excia. veem o Exmo. Sr. In
terventor Federal e sua Exma. se
nhora, convidados de honra, Com
missão de Recepção e o povo eni 
geral, selido difficil aos guardas 
constituirem o cordão de iso·1~
mento, tal era a multidão que se 
comprimia nas ruas da cidade, 
como ainda não se viu em nenhu .. 

,(Conclue na 7,B pa,ina). 
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NEU"[RAI-IOADII 

Ncis tem11os dé gr(l.ntlé agl
,tação collectiva, como os que 
atrav-essa agora p mundo, tor

, ná-se necessario, antes de tu• 
'do, evitar os m4i entendidos, 
·os equivocas, as palavrl).s clu
.bias. Mesmo pqriJ.ue, dado o 
nervosismo reinante, tudo é 

: pretexto para interpretações 
np1-essaclas e conclusões, senão 

: inteiramente falsas, pelo me
nos exaggeraclas e compromet-
· tetloras, 

Como se sabe, o Brasil foi 
-das primeiras nações a decla
rarem sua neutralidade, em 
fac-a do conflícto que ora en
sanguenta a Europa. Para tor
JJar effectiva esta neutralida
de, o Governo tem baixado de
cretos, regulamentos, instruc
ções, entre as quaes se conta 
·o aviso <l/l sua Excia. o Sr. 
l\Iinistro da Gi1errr., d-a quinta
feira passada, em que se dão 
normas á conclucta dos mili
tares. 

Keste importa11t2 documen
to, o Sr. l\Iinfatro acautela as 
forcas armadas coptra as pos
siveis camnanJias para alliciar 
a opinião popula1· contra algu
ma elas facções em !neta, "ou 
oriental-a em c::i,mpo contrario 
ús conveniencias do regime que 
adoptamos". E', talvez, possi
vel, que haj::i, J:>essoµ.s apressa
das que interprgtem . esta ex
J.)1·essão "convenie~icias do re
gime" como 1-eferinclo-se ao re
gime político, que vigora nq 
Brasil. Ora, semelhante inte:·-
pretafão será evidentemente 
absurda. A exnressão acima se 
refera insophjsmavelmente ao 
:regime <le neµt;ralidade, adap
tado pelo nosso pa/7,. Esta con

No ban(J.ttete ele homenagem q.ue o 
Governo do Estado offereceu à S. b:xcia. 
Revmà. ,o sr: Arcebispo Metropolitll)lu 
,. ao Episcopado paul1~ta, os Chefes do 
Poder EspinLual e do Temporal tne..i
ram saudações que não podem i;a,i;a, 
sem um registro e Ulh commentario. 

. - . 
Varias considerações haveria a fazer 

em torno do discurso do Exmo. :Revmo. 
Sr. Dom Jo~é · Qaspar de AffOl}õeca e 
S!lva. A' principal dentre el'las, ent1~
tanto, áq.uella que ~- impõe em 1irimF-i-
1·a linha por se referir ao triiço cll,ractf!
ristico das palavras que o Arcebispo de 
São Paulo pronunciou, elevemos consa
i:rnr uma attenção mais minuciosa. 

se as pa 111,vras do successor de Dom 
Duar.te se devess!'lm 1·esumlr em um ~6 
vocaJmlo, este seria: collaboração. O 
pensamento centra'l tjp discurso é a dou
trina tradicional da Igreja sobre a dLs
tú1cç~o e a collaboração entre os Pode
re~ Espiritual e Temporal. E porque, cm 
nossos·· dias, no mundo inteiro, as 1•e!a
ções entre a Ign~ja, e o Estado são ep, 
caradas sob aspectos 11].Uito diversos, 
qtiiz s. Excia. Irevma. insístir p\l,rtic4lar~ 
mente na doutrinii, definida pelos Papas 
a este respeito. Eiita definição, se!ll ser 
desenvolvida em sim discurso de modo 
exclusivamente douti·inario, sé encontri
sub-jascente em todos os conceitos emit
tidos. 

· O Estado foi constit4ido, segµµdo os 
P1a110s da Providencia, para proporcio-
11ar aos nomens o bem commµ!ll tempo-
1·.al. A Igreja foi instituid;:t por Nosso 
senho1· Jesus Christo para prover ao 
bem commum espiritual. se portanto, 
Estado e Igreja são entidades :perfeitas 
mente c!istjnctas uma da outra. e11tre 
emas eleve existir a despeito disto i1ma 
collaboraçãci estricta, uma. vez que a so
berania de ambas se exerce sobre os 
mesmos subclitos, isto, é· sobre o Homem. 

Accresce a isto· que, ao perfeito cum
primento elas fi.»i!-lidad!!S de cada uma 
dellas, convem niuito o apoio da outra. 

A recu,sa q.e col!aboracão por parte do 
Estado acarreta,' parll, a: acção da :fareja, 
se bem que estl!. seja indestructive'l, 
q))ices iµn1ortantes. Reciprocamente, 
t1ma recusa de collaboração da igreja 
COll} O Éstado - O (!UC historicameµte 
jamaii, se veriHcou, aliás - teria para 
este consequenclas caiastrophicas. :J!!' o 
proprio inti,resse commum, que reclama 
de am!Jps os pqderes o. cumprime11to exa
cto de um intimo e effectivo programma 
de cot/aboração, 

• Se esta verdade · vale p;tra todl>s os 
tempos, ena tem um significado p:.rti· 
cu_l~rmente sll,liimte no que se refere .ao 
Bí·usil. E o Arcebispo de Siío PaµIo nfí,o 
ciéixPl! fica.r l1!l, peii,umbr11, esta verdade. 
se ·µa, um Paiz em cuja ~istorifl. se no
te o transborelamento extenso e abun
dante de toçtiis as vantaiens, não só es
nirituaes como ainda tenrnoraes, que de
coáem da l!.CÇíi.O d!l, Igreja, espe Paiz é 
o BrQ.si). Seria OCÍÇ)SO, a est.c Pl'OJ)Oliito. 
relemprar actuiflo qµe até mesino · histo
riadores avr.ssos a l).OS,S!!- Fé não se têm 
fa1tll,do de repetir. O que, entret.!!nto, .· 
é oppprtuno relembrar é oue est11, colla
poração é, p11rà o Brasil d.e hô'je, mais 
oppoi'tuna. é mais indispensavel qo oue 
nunca. Pelo que é memoravel o µat~·io
tismo com que. o novo Arcebispo de Silo 
Paulo, contiliuando a ininterrupta t.radi
ção de .seus Antecessores, qúiz tornai· 
i;eµs, nos primeiros dias de seu P6ntifi
cac!o, i; de forma. soleml).i.ssinia os pro
pos!tos tje harmoµia e de co1laporação 
que sempre foro..m patenteado~ ne)o :Jl)pls-
copado \)ra,sileil·o. · 

Progr!l,mm11-s çj.e colli1JJora,Qão, çenten11s 
e milhares delles j!Í, têm aflui!io ao Pa
la.cio dos Campos Elyseos, de~de que ali 
se estabeleceu o Poder Temporal. Mas 

seria in!ert'ssantc fo1Jwar seus archh·cs 
para verificar quantos. dentre eHes os
tentam dC' modo !rrecusavcl ri, nota lu
mi110sa do desinterc,s-! de seus ti utoc,·: ,. 

· Collaborar signHics, na mahr parte dos 
casos, associarcse a alguem para auferir 
,,antagens. E quando '· alg-uem" é o Es
tado. não são raros cm nossa Historia 
os casos em que a palavra "eollaborn.r ·, 
ussume um aspecto ainda mais especial. 

O Episcop[lclo 1mulista, <'nlretanto, of
fereceu uma co)'lal,ornçâp em que não se 
1wta o proposito de uma meticulosa re
ciprocidade. !'fas p,i.lavras oue a Ig!·e.1a 
nroferiu pelos labios do Arcebisno de São 
Paulo, a palavra "collaboração" tem um 
i;entido quasi unilateral, porque sifniflccc 

Plinio CORR!A D E OLIVEIRA 

Os · discu.rsos dos 
Cqmpos Elyseos 

es;w.- -iiii 

apenas o desejo de cu:nular o Paiz com 
os beneficjos superab:mqanJ;es cta acç'.,:i 
nesenvolvida pelo Catholicismo. 

Em materia 4e rejvindlcaçoes, uma có 
i:c encontra no discurso do novo Metrn
polita: o direito de prestar beneficio. 

Effectivamente, postas as coisas c1;~ 
tllese, os direitos mais fundamentaes da 
Igreja e os interesses mais sag-rados q.o 
-Estado reclamam que este não colloouc 
áquella na sit-uação de qualnuer associa
cão Orivada mas que, reconhecendo iiffl .. 
cialmente sua origem áivina, cerque seu 
arostolado de todas as garantias. de to
dos os privílegios, de todas as facilidfl.
des e de todos os recursos a: que as coi
:.as de Del.lS fazem jús. Doutrinariamen
te, só ha para o Estado uma posição 
legitima perii,nte a Jg-reja: o reconheci
mento official de su;i, origem e de seu 
caracter divino. E esse rec.onheclmento, 
pará ser lo~ico, (leve consistir. não ape
nas em honriirias, mas em disposições 
jurídicas effectivas, que proporcionam, 
cj.entro do paiz, á Esposa ele Jesus Chri~
~o. a situação a que tem direito. 

Reivindicando o estabelecimento de 
um tal estado de cojsas, o Arcebispo de 
São Paulo estaria em seu pleno direito, 
11 dentrn de uma !rreprehensiv,el confor
midade com a doutrina catholica. 

lilntretanto o illustre Prelado, longe de 
lembrar taes direitos, longe de reivindi
car em toda a sua extensão taes ampai-os 
do Poder Tempo1·al, ilisLstiu fortemente 
sobre u.m unico direitç,: o de viver sem 
eµtraves e sem pelas legislativas, com a 
11mpla liberdade de acção que o Estado 
reconlwce a tqctas as iniciativas honestas 
e. mal$ do ClUe isto meritorias. 

pe um sabio realismo, S. :Excia. Revma. 
sentiu muito bem que o regime da sepa
ração c:j.e poderes, se praticado. dentro de 
µm ambiente ele collàboração, é franca
mente preferiv!!l no momento, por rnzões 
circumstanciaes que em 11ada affectam a 
indestructivel solidez dos princípios da 
Ig-rej:i., a uma. officialirnção ou a um :·c
g-imê de concordata, que no momeni·o nfw 
serve aos verdadeiros interesses do Brasil 
catholico. 

Por isto S, Excia. Revma. não pediu 
a.o Estado senão o mínimo que este. den
tro dos quadros jur!dicos de um paiz 
ciyilizado pode dar á Ig1·eja. Mas este 
pedido de um mmimmr. immensamente 
inferior ao de)Jito total se acompanha cln 
offerecimento de um maximum de a 
de dedicação, cje acção benefica, que não 

pode deixar de impressionar os detcµtores 
do Poder civil. 

A nota ele moderação do discurso de 
S. Exçia. Rev1n!l,, 1:ão Sé fez ,sentü· com 
prejuízo da altiw:õ-propria ·a ·quem fala 
em nome da Igrrja . 

Não ha prova mais t:mgivel de altivez 
e de independencia, elo que o desinteresse 
absoluto de proventos e beneficias. Além 
de~ta prova preliminar e patente, ha ou
tra, de ordem mais delicada e mais subtii, 
que, entretanto, deve interessar a todos os 
catholicos. 

SÚmmamente zeloso da maior gloria de 
Deus e exaltação da Santa Igreja, S. 
Bxcl,i. ):«!Vffijl., JllSP)rQl.j ~u,; hiv~~.,~ç,,µ, 
não no desejo de tomai· uma attitude fa
cilmente sympathica, ma,t; na conv1cçao 
1undamentada e absoluta, de que, dadas 
as circumstancias actuaes, o Catholicismo 
pode esperar perfeitamente, no Brasil, a 
inst.J.Ul'!!ção do Reinado social de Nosso 
Senhor Jesus Christo, peio simples esfor
ço da Hierarchia - o que nunca lllc fal
tou - e da .A.cção. Catholica, coadjuvada 
pelas suas · associações auxiliares. 

Que nã.o se tofüa a liberdade da Jgrc
ja; que a palavra do Saçerdote ou em 
certos casos do catholico leigo, encontre 
carta branca pa.ra se fazer ouvir nas es
colas, nos quarteis, nos llospitaes e nas 
penitenciarias; que das funcções publicas 
sej&m arredaqos os inimigos cl:i, Fé e da 
Patria; que á Igreja não se negue aquillo 
que a tocja a iniciativa altamente benefi
ca se não recusa, e· ella, com a vigilancia 
e:() seus Pastores, o esforço de seus filhos 
(' sobretudo as bençãos de Deus, fará do 
po,:o ilrasileiro aquella maravilha de pie
dade. de grandeza de alma e de perfei
ção moral cuja antevi.são consolou No
brega e Anchieta em seus· l.abores, e fez 
provavelmente pulsar c,e esperanças o co
ração do Duque de Caxias, quando des
embainhava a espada no cjl.mpo de bata
lha, em prol ela unidade e inte1<ridade 
do Brasil. 

• Esta nota. de altivez transpareceu 
tambem, com as tonalidades- vivas de 
uma phrase de s. João Chrysostomo ou 
de S. Jeronymo, na reivindicação de ou
tro direito: o de ser franco-.. "Verbum 
Dei non est a'J)igátum ", disse o Aposto
lo. o direito de ser franco, de dizer a 
iJçlos os homens, em nome çie Deus, to
da a verdade, a Igreja sempre o exer
ceu c sempre o e;i:ercerá, ainda mesmo 
que o martyrio seja sua consequencia. 

0 
Folgamos em reconhecer que as pa

lavras do Sr. Interventor Federal, lou
vaveis por muitos titµlos, ta.mbem abr.em 
caminho a muitas esperanças para o fu
turo. o~ propositos que o mais alto ma
gistrado do Estado annunciou sãó · no
bres e suas palavras são dignas de ca -
Joroso applauso. Bastará que a enorme 
somma de poderes que repous·am em 
suas mãos seja aproveitada no sentido 
indicado pelo augusto interprete do 
Episcopado, para que os ca$.1olicos ve
jàm realizadas, na sua plenitude, su?,s 
ci.Spirações. . · ~- ··· · · · · ·-

Não tem faltado quem dlSSemme os 
boatos sinistros de que a legislação bra
sileira, orientando-se por um extranho 
nacionalismo, ao mesmo tempo anti-cle
rical P. idolatra dos moldes nazistas, i::e 
desviará mais e mais, sob o influxo de 
elementos influentes na actual situação. 
A.s palavras do Interventor em São Pau
lo, pessoa de confiança do Presidente da 
Republica,, só tem uma interpretação: 
um compromisso de honra, solemnemen-
1.ce assumido, de que tal não se dará. 

Que Deu.s faça c01werter-se em reall
dadi' tão favoravel perspectiva! E que fa
ça florescer em actos a esperança sus
citada por t:'ío bellas palavras. 

CATHOLICOS 
clusão é de uma clareza me- Corrióretn 
ritlia11a, pois que, per ciualquev EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 

JOALI-IARIA 
na conhecida 

outra, o Brasjl ja nãq seril!.! 
.neutro, e, as_ si!µ, estaria bur, 
lado o objectivo mesmo do avi-
so ministerial. 

De ràcto, se a guerra 1ia Eu
ropa começou com as caracte-
·risticas de uma re'ivindicação R U i\ 
nacional, esta feição mudou, 
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Em outro local desta rolha; 
publicamos com o devido desta• 
que o artigo d~ s. E. o Cardeal 
Verdier, Arcébisp.J de Paris, so
bre o caracter ideoiogico do pre
sente ~onflicto. Cop.stitue elle 
uma declaração imnressionante 
sobre o cunho ideologico da 
presente guerra. E esta de
claração tanto mais impressio
nante se torna, quanto até ao 
presente momento nij.o nos che
gou a noticia de um unico gesto 
de collaboração do E_p iscopado 
allemão com as actividat!es belli
cas elo paiz, ainda que seja em 
serviços de rectaguarda. :)l:' ab
solutamente certo que a Igreja, 
na A'llemanha, não estará des
cuidilnQ.o da assistencia aos fe
rjcl'os ou aos desamparados, de
ver que se lhe impõe a q.;,íswito 
de quaesquer considerações polí
ticas. Não nos chegou, porém, a 
noticia de um unico gesto de al-

. gum Cardea_l allemfto, analogo á 
1 attitude patriotica quei o Episco

pado claquelle Paiz tomou em 
1914. 

A explicação é facil. Em 1914, 
era a Allemanha que estava em 
guerra, e o Episcopado sempre 
timbra em dar o exemplo, e~n 
materia ele patriotismo. Hoje, 
pa.rece cada vez mais clB.l'O que 
quem está em guerra não é ,,a 
Allemanha, mas o nazismo. Qµan-

1 do o nazismo invadiu a Tcheque
Slovaquia, o Episcopado alle1não 
se recusou a felicitar o I-'1.1e).1rer. 
E' logico que elle tome, agpra, 
identica attitude qµanto á Po
lonia. 

• Tanto mais logica é esta atti-
tude, quanto cumpre notar que, 
deflagrada a guerra, o Sr. Hitler 
se apressou em abrir facilidade 
para os judeus que qui~zsem re~ 
gressar á Allemanha. Ma,,, como 
se a Igreja fosse mais perigosa 
do que os judeus, o Sr. Hjtler 
fez recrudescer contra ena· as 
perseguições. Por isto, mandou 
elle fechar varias Igrejas catho-

i licas, e recolher os objec/;os pre
ciosos que se encontravam em 
muitos te~'llplos de nossa Reli
gião. I_ 

A este proposito, o "Osse1·va
tore Romano" accentuou que o 
caracter anti-catholico do na
zismo fi~u ainda maL'> clara
mente patenteado pelo facto ele 
não terem sido tomadas medidas 
analogas com igrejas ele outras 
religiões, o ·que indica que a per
seguição que o Sr. Hitler move 
contra ellas se destina exclusiva-

' mente a disforçar seus proposi
tos at,thenticos, que só visam a 
Igreja Catholica. 

e 
Em seu mais recente discurso, 

o Sr. Hitler tem suas habituaes 
diatribes contra o Tratado de 
Versailles. E' preciso accentuar 
a este proposito, que a opinião 
catho1ica, como tal, não é in
fensa. a uma cardeal e honesta 
remodelação daquelle Tratado, e 
que nenhum catholico, como tal, 
é obrigado a achar que elle não 
continha clausulas draconianas e 
injustas. A opposicão dos catho
licos á politica do 'sr. Hitler vem 
exclusivamente elo car11cter pro
fundamente pagão que ella tem, e 
da inconsistencia de seu tão pro
clamado quanto irreal anti-com
munismo. i. 

e 
o LEGIONARIO já tem pre

munido os catholicos contra pre
cipitadas e infundadas sympa
thias para com individues que, 
sem se dizerem explicitamente 
catholicos, vivem com o Santo 
Nome de Peus nos labios. Em nos-

(Continua na 5." pagina) 

to~~ª~ll~~~~ct~ g~nf!t~t lt~:r~ Discurso de Súa Exeia~ Revina.,_ Dom José Gaspar de Affonseêci ,. e Silva 
~1ltre ideplpgias noliticas di-
;'Ver.s.as. PmJtanto, liesta altura (Continuação da 1.ª pag.) Destas almas, Di:i°i.ís', 1ia s11a nrnm a st,ccessão das systoles I santíssimo de Jesu~. tremes de amor nos remiu com 
à que chegamos, qµ;:tlquer con- misericordla que não se mede e clifrstoles; conduz os ventos Ante estas verdades que j11 • a generosidade infinita do san• 
sid€i·ação concernente a regi- igrejas e seus santuarios; seus porque infinita, ~onstituiu-me por todos os q~actrantes d? 1 zem perennemente no interior gue de Christo e nos destinou 
mês políticos imPHr.a, a4torna- arranha-céus e seus hospitaes; Pastor. A ellas, pois, quero dar mundo e marca as ondas o 11· de nossa consci'8ncía, pócle um ã recompensa ineffavel ela vi• 
ticamente, nnma escolha em suas habitações ricas e pobres; a pobreza ele minha viela, -que, mite branco das praias; eleva coração ser frio como as pe- são divina nos esplendores do 
4u13 se toma pi!,rtido. seus porões e seus cortiços; é a minha unica riqu-eza, por- j das raízes a seiva qu-e vae fio- dras que pisamos? Não O creio! paraieo. 

:E;sta folha, fü)l' tradição e suas fabricas e suas officinas; que são todas as minhas for- ril· e fructecer em ei:cla estação N::t vicll!. moral a insensibili- Que os incredulos fechem os 
i_,or principio, não tem :prcfe- s_eus bancos e suas casas cl-a ças, ineus sacrifícios, minhas e alimenta com fartura as aves clatle prenuncia de minutos olhos a este destino e assim 
rencias naciones, nois tem só- commercio, suas ruas e s1ws I penas, minhas alegr~as e mi- innocentes elos céus e os pei- apenas o aniquillamento. Mas, cegos prefiram caminhar pela 
mente em vista a defesa QO$ pi-aças, suas escolas e orpha-, nhas esperanças. AJucle-me o xes inquietos elos oceanos; a voz de Deus resôa para en· vida, comprehende•se, llmbora 
interesses catholico~; ora, se- natos, setis bergos e suas se,' Senhor a despojar-me de quan- multiplica a todo o momento oorajar os pusilanimes, Jevan- seja para lamentar tamanha 
gundo o Catholicisino, todas as pulturas, sua paisagem e seus to é -humano e calculado; ele- as cellnlas elo nosso organismo tar os cahi<los e resuscitar os ·imprudencia. Mas que nós, 
narm:is são igualmente chama, oéiis abrigando milhares de se- ve-me até as alturas elo s·au como vagarosamente vae for- mortos. Na fugacidacle das coi- christãos, proclldi!mos div!'lrsa
das para a. Gloria do Reino de res humài10s, todos elles re- Coração Santíssimo para. dahi mando os mais beltos crystaes sas, na rapidez dos aconteci- mente dos ensinamentos de Je
Deus. Neste sentido, que é ~fi· n1iqos com o sangue precioso falar aos meus cai-iss1mos clio- da mineralogia; move os sys- mentas, o homem é ainda im- sus é coisa innominavel, por
nal de contas o uµico l9gitimo, lie Christo l cesanos, colhendo minhas pa· tenrns planetarios e impulsiona mensamcnto foliz. porque, clen- que suppõe um grancje pecca
senclo tudo Q m:iis liberalismo, Alongando aincla a vi::1¼, lavras dos labios elo. n1·oprio a inte!ligencia humana 1iara a tro do tempo, ·pCde construir do contra a mais necessaria 
somos rigorosamente n13µtros, contemplo ;:i, que1•i(ia Architlio- Deus, Simples, serenas, calmas verdade, a vontade para o parQ, a T!lterniclatle. das sinceridades, aqµella que 
e ninguem inais do que nós. cese ele São Pa,ulo çom suas e sobrenQ.turaes, el!as vos re- amor e o coração para. a sa11- Estas verdacjes tão simples, devemos á nossa própria cons• 
Assim, julg;:tmo-nqs plenamen· cidQ,des, villas, alcleias e snas vetem, num convite affectuoso tidade! tão consoladoras, são hoje es- ciencia. 
oo .autorizados para recomnien- encantado1'as c;i,pellinhas onde nara e!-avação espiritual, os Não nos creou para ~ terra, quecidas, negadas ou ridícula- N'a nossa viela, pois, nos 1105• 

dar aos nossos leitores uma o POVQ elo sitio se reun-e pa1·a princinios elementares ele toda a onde somps simples perewí· rizadas. Urge, pois, que nós, sos actos, nos nossos pensa
grande prudencia e maior lu. as missas do1nin~ueiras ou pa· nossa felicidade a. santificação. nos, mas para Si, termo e' re- discípulos de Christo, as viva-! mentas e desejos, mesmo nas 
cltlez, para que, no torveliphQ ra a festa 1lps ;:ie\ls 1:1antos pre- Amae a Deus !!Obre todas as pouso de todas as nossas as- mos intensamente. Sorrios to-, inUmções mais intimas,· procn• 
da situação actu;:tl, Sílibam dis, !lll(ictos, rv1ais ao Jonge, flS coisas: Amac ao vosso proxi- piraçõesl dos, fracos e fortes, doentes e remos a Deus com simplicida
cernir com clarez;:i, os íriteres, nossM c;ihacarits, as nossas fu- mo nor amor de Peus. Podendo ser o Juiz lmplac.i• sãos, cultos e ignorantes, pode· de e rec:ticlão. Cultuemos sen 
sea da Igreja, que é a nnica de zenclas, as nossas sen'af! e os .Amemos a Deur,, nosso C!'i'a· vel do menor dos 11C>SSos pen- rosos e inermes, ricos e po- nome santissimo; observemos 
que podem provir a p~z e a llOS!IQS vaUes e nesta porção clor e nosso Fim, Pae e A1nigo, samiintos, preferi,, ser C> Re· bres, felizes e desventurados, suas leis justíssimas; sejamo8 
tranquillidad-a que a humanida· da terra brasileira, vivendo, tr:,· Retl-emptor, Jt1iz e Recompen, demptor dos nos~os maiores crianças, moços e velhos, ho- fieis devotados á Santa Igreja 
:le tanto deseja, estando, mais balhanclo e soffrendo o reba·j SI\! Elle regula no s!lenoio dos! crimes, lançando-os para o res- mens de hon.tem, de hoje e de I e desapegando nosso coração 
do (!u~ utm9a, afastada deste nl10 pa\11ista, fiel a Chrlf1tQ e e!rnaços a caminho dos astros gate numa torrente de sangue amanhã, filhos do mesmo Pae 
~!1~~ ' · ·· ---- ; a sua Iareja. e em);)ala, 110 CQ\'a!;ÜO do llo, que brç,t_~u c_audalo$,a do .c,or_po Celeste_ que nos i::rlou com ex-__ (Continu~ na 7,a pag.)~ .... .,.___._. .. ---.~ , . ·--.---- ---
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PADARIA. E CONFEITARIA O QUE É HEPACHOLAN? QUANTOS HOMENS 
VOCÊ ACHA QUE CONCORREMO AO CON• 
ClJRSO HEPACHOLAN? Res·ponda. para a caixa 
postal 3331 •. São Paulo ·· e estará inscrito no sensacio

Serviço Especial · para 

Casamentos, Baptisa.dos, 

Banquetes e outras Festas 
''·PAIVA'' . ·.·, 

PÃ.ES de todas as qua
li.da-des. ~osi:iuinh.is e 

àfaooitos ~spe.ciaes. 
Entrega-se a Domicilio 

Manoel de Paiva & ~obrinho 
Matriz Fl,l,iaes 

nal CONCURSO HEPACHOLAN, cujo . . 
pnmerro 
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prem10 e: NÃO HA 
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Telephone 7-4424 
São Paulo 

A"I'. 14ns de Vas.cqncellos, 673 
Tc;lephone 7-1946 

Rua :\fu:~ü~ de Soi1.za n.0 695 
Té"lephone 7-7338 

SORTEIO. Cincoenta valiosos premios. 

Palavras do Cardeal Verdier sobre a guerra .Di vo rei o disfa rca 
Koticias vindas de Paris in

formam que a "Sema!ne Reli
gieuse" publicou, em seu nu
mero de sextü-felra, o artigo 
abaixo, da autoria de S. Em. 
o Card-eal Vcrclier, Arcebispo 
de Pàris. 

Sob o titulo: "0 penhor da 
lucta ", S. Em. escreve: 

"A lucta que emprehende
mos tem uma grandeza emocio
nante, e os noss0s filhos são 
1.Jem -os defensores da mais 
santa. d·a todas a<; causas. 

"Na verdacl0, de que se tra
ta nessa 1ucta? São, sem du
vida, ambições cc,mnnms de 
ordem material que unem as 
nações, ou, melhor dito, os go
vernos, q_ue siir nesta hora 
nossos inimigos. 

Mas todos nós -~ti.hemos qu·a 
taes interesses querem, ,acima 
de tudo, impôr essas suas ideo
logias monstruosas que o gran
rle Papa Pio XI condemnon 
solemnemente· o 1:azismo e o 
bolchevismo. 

E é um facto notav·al. conso
lador até, que as circumstan
~ias tenham t.ambem pouco a 
pouco reunido semelhantes 
ic!eologias, a ponto de consti
tuiretu ambas essa frente que 
a historia denominará a "mo
derna harbaric ·•. Inimigas da 
liberclodc. da frah:m1iclade hu
inana, da civilização que ama
mos, isto é, da eivilizac;ão 
christã, ellas proclamam o adio 
entre os povos. ~ direito ua 
fórça bruta, o dt'Sprezo pelas 
attitucles de amor fraterno que 

• 
para defender nfto sómente as guerra actual ter{'. ct~ suas vi- (Copynght da Ageno111: SPES, - Rep1·oducçao, ainda que parcial, 
legitimas fronteiras c1os povos, cissitudBs. O martyno da Po· rigorosamente interdicta) 

Alceu AMOROSO LIMA 
Os filhos erguem-se, pois, 1 Como toda8 , !netas, a . . • 

mas a esse conjuncto de con- lonia p-~rmauecerá co~no _um j Esses conhecidos folhetos que Os argumentos contrarios são nossa historia, a dignidade da fa
vicções e attitudes. qu·a form,am dos nuus dolorosos episodios. os advogados costumam imprimir, fragílimos e sem qualquer funda-J milia e a lei divina: - "Não é 
a civilização ,chrrntã e que Oremos por ella. 1 com as Razões de seus consti- menta jurídico. Baseill,m-se ·num crivei que o divorcio, repudiado 
constituem o ve~·~adeiro pro- E' impossiv,JI, p~rém, que es- tuintes, passáni em regra désper- syJ:J.ogismo tambem, :rmis não só inequivo-éamente pela lei e pela 
gresso da humanwa,cle. . . ta lucta não termme J]ela nos-, cebidos fói:a dos meios estrlcta- mal lançado como falso em sua opinião publica, ambas inscnsi-

No julgamento ua h1stona sa victorla, JJOis nella se re- mente forenses. Têín uma fina- menor e portanto em sua conclu- veis á propaganda irradiada dos 
será, sobretudo', esse o aspecto unem os mais altos interesses lidade pafi5ageira ou muito espe- são: - "Que é adulterio? E' a centros cosmopolitas, consiga pe-
que se imporá á ac:miração e á da ,humanidade. clalisada e raramente ultrapa.s- viofação do principio dji, f!del!da- netrar no paiz assim mascarado". 
gratidão elos povos, na lucta Tenhamos, vois, confiança. i;am os fins limitados a que visam. de conjugal. O conj4ge desqul- , Contra essa tentativa de intro-
qu·a or~ s_u·stentamos. Unamo-nos todos iw tralJa- Ora. acabo de receber um des- ta.do não pratica adulterio e o Gluzlr disfarçadamente o divorcio 

A rn1ss,to cl<n 110:,,sos sold,a- 11 .1. lttttio lclllbt·aii ses folhetos da autoria do nota- seu filho não é adulterino" (p. em nossa estructura jurídica, co-. , 10 no aux1 10 n , · · . · . t · t d · dos, que e tarnlJc\11 a nossa, e ' ossos vel advogado Dame! de Carvalho, 34). mo ouros procuram m ro uz!l-o . . cio-nos qu·a como os u . . · . • · , · é 
JJOis, ma.gn1f1ca. ' t d s mobi-. ex-secretario da Agricultura do Por esse rac1oc11uo, como se ve. em nossos cosoumes sociaes, que 

Realmente elles iniciam uma soldados, e
st

amos 
O O I Estado de Minas e que. deixou na o desquite é equiparado ao divor- devemos pôr de sobreaviso toclos 

cruzada. cruzada pela verdà- lizados para defender O paiz € camafà renome de jurlsta· côn- cio, Pois o que realmente faz a aquelles que, fieis ao bom senso, 
<leira liberda,le. cruzada pela conseguir a victoria._" -· (a.) smmnado, que merece ultrapassar di!{E1Jenç11, essencial entre as duas .aô caracter brasileiro ou á sua fé 
fraternidade christií, cruzada João, Cardeal Verdier, Arce- esse amblto estreito e pl'Ofisslona.l. figuras jurídicas e sociaes é que ré1igiosa, sabem que na defesa da 
pela nossa ci':ilizaçiío. 1Jispo de Paríi;. para ser lido e commentado pela a primeira mantem o vinculo Familia não podemos poupar sa4 

opinião esclarecida de outros conjugal, a despeito da separação crificios. 
meios sociaes. A causa que de- de corpos e de economia, e o se- Perante o desequilibrlo que la-
fende é de tal re1evancia e tão gundo dissolve o vinculo. vra nas consciencias, em grande 

O Rev1no. Padre Ascanio Brandão. 
vae iniciar uma secção nesta folha 

grave a ameaça revelada, que não A argumentação capciosa," sobre parte provocaclo pela JilJertação 
me esquivo_ ao dever de o dlvul- a qual victoriosa e serenamente dos Jnstinctos a que falta a au
gar. Investe o sr. Daniel de Carvalho, toridade inabalavel de principi:is 

Trata-se de um recurso pará as não estabelece a distincção, e, solidamente estructurados. é n,is
Camaras }feunidas da Cõrte de confundindo as duas instituições, ter defender a todo transe a 1,0-

Appelação do Districto Federal tira naturalmente conclusões er- lidez das estructuras sociaes. Na 
de uma decisão por desempate, ,rada.s. E tão desastrosas para a hora em que o Estado e seus g;-u. 
das Cam·aras Conjunctas de Ag- nossa sociedàde com'.l em contra- pos princlpaes, como 

O 
Município 

gravas, que julgou poder o filho dicção formal com o principio ou o Syndicato, procuram tornar 
do desquitado ser con!!iderado na- constituciona1 da indlssolubilida- mais organicos e mais seguros os 
tural e não adulterino. E por- de do vinculo conjugal". seus respectivos arcabouços ,,o
tanto rcconhecivel. Ora, 0111 con- como m'uito bem .diz o sr. t>a- claes, é mister impedir que um 
traria, a lei é clara. E o sr. Da- niel de Carvalho - "a vingar individualismo serodio venha a 
niel de Carvalho apresenta os a these adversa (isto é, da não '.infiltrar-se sorrateiramente no 
seus argumentos de modo irres- adulterinidade dos filhos dos des- corpo da mais sagrada das ins~i-

.~~ . .._ 
\ Será certamente uma grande satisfação parn todos os leitores 

elo LEGIONARIO saber que o Rovmo. Padre Ascanio Bran
dão, vae iniciar regularmente sua collaboração nesta folha, 

O illustre sacerdote da. Diocese de Taubaté, cujas chro
nicas são apreciadissimas enh'c nós, acccd€1u ao convite que 
lhe dirigiu o LEGIONARIO para escrever uma secção inti
tulada "PR.EGANDO E MAR'l'ELLANDO", cujo p1imeiro 
artigo será publicado no proximo domingo. 

Congresso dos Gymnasian·os Catholicos 

,y pondivel, terminando por um ri- quitados), estará burlada a lei e tuições sociaes - ·a - Familia. 
goroso syllogismo que tudo resume estabelec_ldo por via obliqua o di- Defender a lei positiva que a 
na si1a inabalave1 estructura: vorcio no paiz. Nada mais sim- protege e evitar que interpreta. 

dão á vida o seu encanto. RIO fSPES) - Está sendo rea- A commissão organizadora, que 
De dia para dia taes gover- lizado nesta Capital o grande! tem em sua direcção o Revmo. 

:nos s-e nos revelam como apos- congresso dos Gymnasianos ca-1 Pe. Da!nese S.J., faz um appello 

"I - As pessoas <Iesquitàdas não pies do,· que estes passos: desqui- ções capciosas venham a corroer• 
podêin casar (art. 180, n.º tar no Brasil em obedíencia á !ei, lhe os fundamentos ou a contor
v, comb. com O art. 183, càsar no Uruguay em attenção á nal-a sophisticamente, em nome 
n.O VI, do Codigo Civil) ; sociedade e em seguida reconhe- do materialismo libertaria. é obra 

tolos do paganismo renascente. tholicos. ! a todos os estudantes do paiz, pa-1 "II- Ora, os filhos illegitimos 
r=============================:i ra que enviem suas theses, traba- de pessoas que não podem 

lhos escolares originaes e demais: casar não podem ser re-
Vinho para consagrar Incenso, etc. 

VELAS DE CERA PURA 
MARCA SARAFANA. 

Fabricantes: Loureiro-, Costa & Cia. 
Loja da China - Rua São BentQ, 5m 

Caixa Postal, 676 - S. Paulo 

collaborações para que o grancte I conhecidos (art. 363) _; 
certamen que lloje S't! inicia al-1 "!fil-Logo, os filhos de"'pe~ 
cance o objectivo visado. 1 desquitadàs, sen?o inques-

Sua Eminencia o Cardeal p.

1 

tionave1mehte 1füigitlmos, 
Sebastião Leme, dando a sua não podem ser reconhecl-
benção, approvou a realização des- · dos" (p. 29) 
te grande e sympathico Con- l · . ., . 
gresso. r ,TOSE' A:GOSTINHO 

Toda informação ou col'labora-1 Dentista 
ção _ deverá ser endereçada pa.ra I RAIO x _ ClR.URO'.t!\ · l!J 
a rua Senador Dantas, ll8 - 9.0 . '.DEN':t'AD'ORAS 
andar, séde da Federação Ma- R. Boa !'Vista, 127 _ 9,ó. a.na. riall!l .· _____ .,, _________ . 

cer no Brasil o filho desse casa- do mais alto e do mais puro pa. 
menta". E conclue com a indig- trlotismo. 
nação 11ue em todas as almas rec- Bem haja, pois, o sr. Daniel de 
tas deve -causar ta1 desplante no Carvalho pela sua notavcl con
modo de cólitómar "juridicamen- tribuição em defesa do Direito e 
te" a lei brasileira, a ordem pu- em defesa da ordem $Ocfal bra• 
blica, a tradição immemorial da sileira, 

--------------
AO DRAGÃO DE IN.DIANOPOLIS 

Sob a gerencia <le :r,lRN.ll;STO CINQUETTI 
V. S. cleséja ser bem ,servido? Procure conhecer a nossa 
casa, onde V. S. encon'trai'é'l- artigos clomesticos, artigo~ rara 
;p.resentes, '!Ufl.teriaes par1;1, constrllcções e artigos para pin-
. tores. O mais barateiro elo bairro. 
0

Av .. Cons. Rodrlg'ues Alves, 376-B INDIANOPOLIS 

~~;~~;1r~Fi~t~)1; 10~,n~1'~~ ~n111Jt11!:c!ls Dnt,r·e 'n~z,···smo e coú mmun,·smo ~~tff;i7:f4~]fA::;~ 
respectivamente da d1re1ta e da JI 1 1 U U U iJ U U l,g 11 li mo do nazismo, e das de Goebbels, 
esquerda, são no fundo uma e a 'I seu porta voz officia1J, ministro 
mesma cousa, filhos do materia- da Propaganda do Re!ch. 
lismo atheu, ambos negadores da bro de 1932. pouco :faltando para TERMO DESEJADO. Para_ isso. vejamos al. gumas pala-, r: a amizf\.de nazi-communista Toda a politica nazista, tanto !\ 
religião e do homem. Assim mes- Hitler subir, o que ie deu só cm Talvez, a extrema neces- vras do proprio Hitler. , se concretizou logo. Aos 28 de interna como a externa, tende 
mo, muitos ingenuos ficaram per- janeiro de 1933, realizaram-se si<lade nos UNIRA." Abrindo o Reichstag de 21 de abril do mesmo· anno de 1933, realmente para uma, identificação 
plexos ante o pacto teuto-russo; greves terríveis por toda Allema- E tudo isso com o consenti- março de 1933, portanto no ini- Hitler recebia em aud!enc!a o com a politica bolchevista. Inter. 
não podendo comprchendel-o pro- nha, onde nazistas e comnrnnis- mento e approvaçâo do redactor cio rea'J da politica nazista, Hitlei· embaixador russo sr. Chlutschuk, namente é a progressiva. expro. 
curaram desculpai-o, apresentan- ! tas' Iuctaram "lado a lado", Não chefe e director, /1.. Hitler . apresentóu como ponto de seu e uma semana -mais · tarde .assi~ priação de cidadãos ep.1 favor do 
do provas descabidas e confusas, ha o que estranhar: o partido Dessas poucas palavras de programma: "Quanto á União gnou o TRATADO DE BERLIM Estado, é o combate á religião 
pretendendo sustentar o pseudo- communista já não é o maior, Gocbbels deduzem-se innumeras ! dos Soviets, o governo do Reich com os Soviets. catholica, é a uniformização da, 
anti-bolchevismo dos ideaes nazis- seus elementos foram formar fi- verdades. 1 (que significa, DE FACTO, ellc, Quasi um anno mais tarde, aos vida, a propaganda do amor li• 
tas. Para esses que não se con- !eiras nazistas, e portanto não é Primeiro. Que, si o nazismo e HiilQr) está DISPOSTO a culti- 27 de março de 1934, Hitler, as- vre, a educação da creança excJu.., 
vencem, nem mesmo c,om a lin- estranho, que estas combatessem o communismo, de facto, na rea- v~r relações 1n·o,•citosas a. ambas signou mais Ulll tratado commer- sivamente pelo Estado, a milita .. 
guag·em eloquente dos factos, "lado a lado" com seus antigos 

1

. llda~e nã~ são nada inimigos,· as partes; E' EXACTAMENTE O cia:l com a :Russta. E continuando, rização crescente, emfim, um não 
queremos mostrar que, não so- camaradas, desde que o inimigo a s1mu:laçao de lucta não tem GOVERNO DA REVOLUÇAO em abril cl.e 1935, vemos mais acabar mais de medidas, tambem 
mente agora, mas sempre, nazis- fosse commum. E os factos de outro fim senão a apresentação de, NACIONAL que, DIANTE (la um tratado de fornecimento, pe- executadas na Russia sovietica. 
mo e communismo estiveram bem intima camaradagem se succe- f1 ambos como os dois extremos _uni- , Rqssia. dos Soviots, SE Vil: PRE- lo qual, aos bolchevistas, é con- Na politica externa, nós vimos 
proximos um do outro. dem. cos e pos.siveis; e assim, repa1·- DESTINADO para semelhante cedido um credito de 200.000.000 tratados e mais tratados com os 

Para começar; lembraremos que Mas, a symbiosc nazi-commu-: tlndo a opinião geral, absorvei-a, IJOlitica ". de marcos. Não parou ahi a col- soviets, a apresentação, ao mun. 
a geração que implantou o na- nista não se iniciou tão tarde. i o que de facto, realmente, signi- ; Estas palavras de Hitler são laboração nazi-communista. Em do, do nazismo e do communis• 
zismo foi totalmente educada nos Quando O nazismo começava a: fica unil-a, afasta~do-a ~e tod_a i de uma significação precisa. H!- 1,1"1nclplos de 1936 o Reich pro- mo como os unicos polos passiveis, 
princípios communistas; a epo- sua vida, já sabia que seu destino! e qualquer out~·a 1deologia anti-, tler fala clara~ente, ~m "~ovei:- h!bia aos seus subd!tos o paga- e ainda, o auxil!o prestado por 
ca que precedeu a fundação e estava p~ra sempre ligado ao do nazista _ou a_nt1-com?1umsta.. no da .~evoluçao nacional , d~z mento de divida no exterior, e Berlim a Moscou, quando Himm
desenvolvimento do nazismo foi. communismo. N'este sentido te- E mais adiante nos lemos. - mesmo, é exactamente o gove1- no emtanto, concedeu, em segui- ler, chefe da policia secreta na. 
para a Allemanha, a dos frequen- mos uma declaração do autori- "Com isso se disperdiçam as nos- 110 da Revolução nacional", e da, um credito de 500.000.000 de zlsta, informou Stalin, sobre as 
tes ·manifestos bo1chevlsantes o zadissimo propagandista do na- sas forças, e não chegaremos continuando, "que, diante da marcos, aos soviets, a serem re- intençõe,s do patriota Tuchats
livre propaganda do marxismo. cional-socialismo, Goebbels. Aos nunca ao termo clesea<lo ". Ora, Russia dos Soviets, se vê pre1les- embolsados em 10 annos, isto é, chewskl, para evitar a. queda do 
E, si a grande "pedra de toque" 14 de novembro de 1925, Goebbels que termo desejado pode ser esse,, tinado para semelhante pol!tica." em 1946. regime communista na Russia". 
do nazismo foi o seu anti-mar- publicou, 110 "Voelkischer Beo- que só a lucta entre nazismo e Ora, não ha duvida que lj:itler A amizade nazi-bolchevista é dé Por fim, 

0 
recente tratado teu. 

xismo, a razão unlca foi sem bachter", que era dirigido pelo communlsmo afastJa, senão um equipi\ra a Revolução nazista á tal maneira progressiva qu~ o to-russo seguido do inunediat,i,', 
duvida porque o communismo já proprio A. Hitler, uma carta abe1;_ termo final commum a ambos? communista, e ainda, que urría recente pacto teuto-ru.sso não nos inicio das hostilidades, vé!u abrir 
estava desacreditado em toda a t.a ao mais alto commissurio do Isso nos parece evidente, ambos diante da outra ·se vê predestina- causou extranheza alguma. O os olhos a innumeros ingenuos. 
Allemanha. pqvo em Moscou, carta da qual têm o mesmo fim, trabalhar com da a uma união cada vez mais "LEGIONARIO" em seu nwncró A Alle!Illanha nazista ousa inl-

_Extrahimos elo livro de J. Bauer destacamos O seguinte trecho: o mesmo objectivo, portanto, para estreita. Hitler fala mesmo n'uma de 27 de Agosto publicou mesmo -c!ar-·à guerra porque sabe, e des. 
·Reis, "O Nazlsmo sem máscara", que "se desperdiçam as nossas predestinação, o que significa des- uma resenha d0 todos os seus ar- de ha muito tempo, que tem na 
a narração de diversos factos, "O senhor e eu nos com- forças"? concluç muito Iogicamen- \inação prévia, significa que a tigos que previam a união teuto- Russia Sovietica uma alliàda que 
que se passaram na vida do na- batemos, sem que, de facto, te o autorisadissimo ministro da Revolução nazista já foi desti- russa. é um immenso reservatorio e que 
zismo, e · que vêm confirmar a sejamos inimigos. propaganda do Reich. nada a essa união; donde, o pa- Alem c!esses factos já marcados sej conservará neutra para me. 
nossa these de que communismo Mas a afinidade nazi-commu- cto teuto.russo não foi questão poderiamas accrescentar um nu~ lhor, e impunemente auxiliai-a 
e nazismo não se distanciam: 1 Com isso se despe

rd
içam nista não ficou em palavras, con- de opportunismo politico. Elle era mero infinito de attitudes dos em uma _ causa que é de ambas, 

as nossas forças, e não cretizou-se em tratados varios e fatal, predestinacto. era o "termo proceres nazistas elll. favor da que é um termo commum clcse. 
Durante as eleições de no vem- chqg-aremos nunca AO em uma. collaboração de facto. j c!eseJado" a que e.Iludiu Ooebbels. nossa_ the.se, E; não se diga ciue Jado poi· ~IWI. 

I_ 
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FAÇA · DO FRIO 

UM ,MOTIVO PARA REALCAR 

A SUA ELEG~.NCIA. 

P U L LO.VER S· ~... -- . 

Com a entr:i.cta do inverno, offf
recemos um variado sortimento de 
lindos púllovers e finos manteaih 
de estilo moderno, ,Ç,.Q'l lã ~ sed.a, 
elegantes creações dos,mais afama
dos costureiros norte-americ:anos. 
Venha admirar os·: ':ârtigos p'ara 
inverno expostos erii'.~f1pssa Secção 
de Senhoras, que podem ser adqui
ridç,s tambem cm suaves prestações 
mensaes, pelo Crediario. 

São. Miguel 
29 de Setembro 

DEFENSOR DA IGREJA CONTRA AS . SOCIEDADES :.· S~C:~E.T+I\S . ~ 
AS HERESIAS MODERNAS 

São Miguel é um ctos sete çs
pirito:; addidos ao throno do 
Altissitno, portanto, um dos 
principaes da corte celeste, e 
u'm dos ministros a quem o 

, Creador conferiu mais extraor
dinarlos poderes para auxiliar 
os eleitos nas suas luctas. 

Antes da vil).da de Christo {t. os AnJos têli.1 a. m!ssl'to ae nos· 
terra, o povo Hebreu era o es- vroteg~r de maneira especial.: 
colhido, porque melhor conser- Portanto, li.~ste momento· em! 
vara as tradições monothels- que menos do que qualquer bu~ 
tas herdadas de nossos p1•imei- tro se tem idéa do que será o, 
ros paes. Todo esse thesouro dia de aman'hã, seria espl/m
eiosamente conservado no seio elido cultivar com mais carinho 
de um povo po1• tan:tos seculos, devoçã,o tão indicada. ' 

O vropheta Daniel chama-o 
"um dos mais illustres princi
pes" e "Prütcip·a protector dos 

: .Judeus", isto é, do povo esco
,lhido como depositario da ver.
dadeira fé, do povo especiál
meµte amado po·r Deus, e ob
jecto de seus mais vivos cu.i
dai;Ios. O cuidado, pois, desse 
póvo, de qu'a devia na-scer o 
.Salv,ador, tinha -sitio entregue 
a esse At1jo. Esse simples fa
cto revela a sua dignidade e 
p~der. 

foi completado, e~ mo·do de- ~ ..•. -1 

finitivo, com a vinda de Chris-f 
to á terra. Portantó, éssà no
va ordem, estabJJlecida pelo 
proprio Verbo. Divipo encarna·! 
do é incom:(laravelménte supc-, 
ri01· á vrecedente, exigindo, 
pois, de seu celeste protector. 
muito mais desvelo. Ora, se 1 
m11 attentado contra a Lei an
tiga era til.o grave, ,que não ra-J 
ro Deus castigavii. immediata
mente quem a infringia, sendo 1· 

esse o unico méio de consei·
var o respeito naquelle ).Jovo 

. Não só. Hoje, a depositaria I material, tanto mais .grave é· 
de todas 1ts. tradições, de t_odas qualquer attentado contra a. 1,, 
as prerogativas do povo -eleito, Nova Lei, embora. o castigo não 
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~- Instalações as mais modernas de S. Paulo. ! [' 
1 ANNEXO: CASA THOME' RIOS 1! 
ê ·= a Cereaes, Conservas, F1·uctas, Molhados finos e.· ~ 
i congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria: i 
í;l Rua Alagoas, 487 Phones: 5~397 4 é 5-6529 i 
j Praça Buenos Aires S. PAULO . ~ 
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ESTE É O ASSUCAR 

QUE ACONSELHAMOS 

PREFERIR, POR SER 

O MAIS ALVO, O MAIS 

é a Igreja. Herà!!,ndo todos os seja tão prompto e tão· violen- . PURO, O MAIS DOCE. 
seus dotes, natu'l'almente Ella to. E muito tein hoje que fazer'~·=·::.·===========
rêc·abe . inais essa graça, po'is São Miguel Mdhanjo:·:t&nftà ~ \ Y 

· ... 6,antigópovo eleito não mais pâganismo moderno, 'qÍléi- ·aúé"'UM LIVRO POSTHTJMO 
à merecia. se manifeste_ sob a for~a de DE GABRIEL D'ANNUN~ 

Inimigo da mentira e do or- um ag,nost1c1smo per.n9.B't1eo, e. . . . · 
gufüo, sio Miguel venceu 'o de- incoherente, ou sou a"fórfuar;;de ZIO POSTO NO INDEX, 
monio · quando este, apesar de uma mythologw. inferioi', . ou 1 . 

Os. 
1 . ·' 

substitutos da 

espil'ito elevadissimo, se revol· ainda sob a fori:na :<1e um esta-j Por um decreto. do dia 21 dê' 
tou contra Deus. Essa lucta se tismo que reduz ,a finalidade! ,Junho de 1939, a Sagrada; -Con• 
_Perpetua. constante, ~or~anto 

I 
humana a um co.mplemento do gregação do Santo Officio con

essa paite de sua nussao é Esta·c'to (com mamscula), redu- demnou O livro posthumo de 
con~tan.t-a~eute- ,!J,Ctual. · ~orno 2indo o homem a lima peçQ in-. Gabriel D'Arinunzio, denomina
Lucifer nao ·póde ter mais a -cognita ·formadora· do grande do "Solus ad Solam" como 

f a rn iB ; a- pretensão de se igualar ~ todo, e doce objecto de seu or-11 contrario á fé e aos c~stumes. 
U O H Deus, nem mesmo de luctar dl- gulho. Portanto segundo as normas 

. rectam~nte contra Elle, procu- Grande é. o poder desses es-. da S,anta 'tgreja, incorre em. 
O Revmo. i>e. Laburu, etn de abandonar os asylos em virtü-1 indigentes ao terem alta, dos hos--

1 
p:i, se. vmgar nas ~reaturas, que/ piritas cele_lltes, princip. almente I pena de excommunl. ~ão. todos os

suas conferencias realizadas eln d~ de ultrapassarem a ·idade ma- pitaes. • 1 const,ituom o obJect~ <l~ seu do Archanjo São Migu-al, cuja! catholicos que, sem a sua de 
Buenos Ayres, vem frizando ·a xuna; tambem se acham nesse Assim, certos individuos depois' .Amo1. ~ias a conscienc1a do: mis.são é tão relevante. A de- j1 vida licença, ven1iam a lêr 
necessidade da fund-ação de "ins- numero as associações que prote- de uma longa enfermidade, como homem e um lugar. secreto,_ só: voção pelos Santos Anjos não ·qualquer obra de Gabriel D'An 
tituições beneficas" ás quaes elle gem os operarlos dispensados _dos a terrivel tuberculose,, récebem· ~?~hecldo do P_roprw.Deu.s. As-1 é. muito dese11volvida entre,· uunzio, pois todos os seus 011 
denomina,· "substitutos· da fami- seus empregos. alta nos hospitaes onde se acha- si1.. °. clemomo 1101 malm~nte nós, entret~nto ella é preciosa, tros 1iV1·os já foram condemna-
lia". São instituições creadas pelo Ha, porém, uma mod.aHdade varo internados. Precisam, entre- não pode perceber q_~al seJa o pois além de poderosissimos, dos anterio1'mente. 
Estado ou por particulares, desti- ru não mencionou e que segundo tanto, um melo de subsistencia; nosso estado de_ esputo, ~enão . , . 
nadas a supprir os cuidados dei O jornal "El Pueblo" vem toman- precisam trabalhar. comtudo, p,alas app_arenc;as extenor_es. 
familia em pessôas neceSliitadas do .. vulto na Argentina, ímpulsio- nem todo serviço convém a taés La~ça, po1~, maos elos me10s 
que carecem delles, como no caso pessoas. Além disso, esses indivi- mais astuciosos . paro nos se- E'f ~ ~ Ü e a· d lf"'/I 1111 e o m m e rc •, a·1 
de velhos abandonados, de cre-an- nada ~los Cong~eg~dos Maria- duos difficilmente acham empre- _du.zir, -dos meneios mais sub- rJ l!I ia IYl llll ' · ~ li · 
Ças desamparadas, de 3·ovens que nos. Sao as associaçoes protecto- · · h t tis mais secretos das attitu --------------------------. . go, pois a quem os ema, acre- , , -
se acham sem protecção, amea- ras dos convalescentes. seu ob-, ditando em possi'veis contagio.s. de_s na ~ppa:encia mais dignas 
çadas de ruína moral por t.erem jectivo consiste no amparo _aos Dahi, 0 gramlé a:1cance dessas e Tespeitave1s, escondendo sua 
-·- --~- - ' --· • • .._ _______________ . ..:.· 1 instituições, auxiliando esses po- malicia e nos <lpresentando 

ACCESSOliJIOS 
pf automoireis 

BICYCLETAS 

R e.e o r d a~ 6-e: ~ 
a9rc1dc1veu 
S·!•~ g,r d V d·d>e!IS 

i:,a.rct s.em-o-r-~ 
n-um fll~ 

1 P4thç-Bq 

. bres .desamparados, queiJ.~dica~- vantagens em pequenas capitu
lações, etc. . . Esse foi sempre 

do empregos leves, não: prejudi- 0 seu papel, desde que viu a 
ciâes, quer sustentando-os finan- sua força incomparavelmente 0 

ceiramente até encontrar uína superior á dos 11omens cercea-
;olução para seu caso, 

Açougue Bella Cintra 
de 

da· p-alo Creador de todas as 
cousas. Não podeu<l.o nos ven-
cer em lucta aberta, por ser
mos defendidos pelo Todo Po
déí·oso, usa de sua astucia má 
para aos poucos nos dominar. 

MELHOR SORTIMENTO 
~m,porta,:ão Dlrec-. 

ISN ARD & ClA. 

rAVIAMENTOS 
PI alfaiates 

'TODOS OS . . PBEÇOS 
TODAS AS , ·1'14'.BOU 

,~JSNARD & .CIA. . 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISBIMQ 

Importação Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 
-

-ISNARD· a clA. Crea Gilberto· A missão, pois, de São Mi
guel, de manter em respeito o 
demonio ·a de defender-nos con
tra os seus embustes, é de to-

ITOC.K CO,MP~ro 
CASIMIRAS 

Aurora - Printex - PiritnbQ 
N11.ctonaes e Extrangeiras ,_,_ 

ADVOGADOS 
Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 323 - TeL 2-7276 

Dr. Milton de Souza Meirelles 
Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 319 - Tel, ~-0035 

Dr. Vicente Melillo 
~aça da Sé N.0 2 - 2.0 andar - sala 13 

Rua 

DR, PAULO MORETZSOHN 
DE OASTRO 

da Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 - s. PAULO 

RDA lN ~ MAIO, llS 

,,,,..-___..,. 

Rua A u g u s ta, 7 1 3 
Phone: 4-3630 : 

dos os tempos. 

Consultem a 

CASA ALBERTO 
LARGO $. 'BENTO N.0 10 

CASA ALBERTO 
LABGO S. BENTO N.11 iO 

Indica P f• . • 'I ro 1ss1ona HOMEOPATHIA 
DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senadot Feijó, 205 
7.0 andar - Photie 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resid.: Rua Castr" Alves, 597 

Phone 7-8167 

DENTISTAS 
DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont .. de s. Paulo 

Cirurgião Dentista diplomado em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, Pon
tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
bada palatina. - Consultas: Das 8 .ás 
12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 
Direita, 64 - 2.0 andar - Sala· 7-7 A -
Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499 

S. Paulo 

· :Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
Pe1a Escola de Pharmacia e Odontologia 

de S. Paulo 
CLINICA D~TARIA EM GERAL 

Raios X -'-- Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação -::- Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 .:..., S. PAULO 

MOLESTIAS DO APPARELHO 
DIGESTIVO 

DR. MARCOS VINICIO MOREIRll 
Molestias do App. Digestivo e ano-re
ctaes. Hemorrhoidas, fissuras, etc. -
R. XAVIER DE TOLEDO, 98 - 4.0 and. 

Res.: 5-3332 - S. PAULO 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 
DR. RENATO L. MORAES 

Molestias das crianças 
eonsult: Rua Libero Badaró, 488 

Das 2 ás 4 horas i 

Residencia: Rua Tamandaré n.0 977 
Phone 7-3128 - S. PAULO 

PROFESSORES 
PROi•'. JOAO TRIVINO MOLINA 

pela Universidade de S. Paulo 
Aulas particulares de: Mathematica, 
Physica-Chimica, H. 'Natural, .Musica e 
demais materias do e.urso Gynm.asial. 
AVENIDA RANGEL PESTANA N.0 ~5?' 

Phone 2-5402 - S. PAULO 
Joaquim P. Dutra da Silvá 

Rua Benjamin constant, 23 - 4.0 andar 
• Sala 38 .. Phone 2-1986 - s. PAULO DR. VICENTE BALZANO 

MEDICOS 
GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Bal'l'os J.)R. .FRANCISCO P. REIMAO 
HELLl\lEISTER 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
Elala 3 - Phone 2-7299 - S, PAULO 

DR, CARLOS MORAES DE ANDRADE 
;ª~, ~~njamin çon9tant, 23 - 4.0 andar 

~~11§!}-

Raios X - Cirurgia - Diathermia 
Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 

Telephone 2-1346 - s. PAULO 

JOAQUIM SERRA 
Cirurgião-Dentista 

ESPECIALISTA EM DENTADURAS 
Rua Manoel Dutra, 105 - Phone 7-5969 

..; 
. ,.1:3 .. J?,~VLO 

CLINICA GE~AL 

Dr. Celestino Bourrôul 
Rcsiclencia: LARGO S. PAULO N.0 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: RUA QUINTINO B,OCAYUVA 

N.0 36 - Das 3 ás 5 l1ora.s, .J 

Cirurgia - molest!as de senhotas 
Cons.: Rua senador F.eijó, 205 - II.º 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sab.bíiQOS, l<\~11 . 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA ·DO PRADO'·. 

Engenheiro Architecto 
Architectura religiosa, collegios,. tesiden

cias conectivas 
Rua, Libe~:~ ,B~d1w:ó,. ~.U..,'."'."" São Paulo . 
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EVANGELHO 

Jesas 
Noutra ··õccasião, 

;interroge.do, e o mo 
nesta, acerca dos 
m:eios para obter a 

;vida eterna, propuc 
zera o Mestre a 
mesma d ou t r i n :i, 

com que agora. 1·es• 
ponde. Daquella fei

ta, o dontor da Lei 
para se justificar 
.p~diu uma eluciàa
ção -sob1-e o · signifi· 
e a d o da palavra 
"pro:ximo", quaes os 
l10mens a quem de· 
vem o s considerar 
nossos proximos. J e• 

. sus, na parabola do 
b o m samaritano 
most.rou-lhe e o m Q 

Christo, Filho de Del2s 
De~irt10 S~timo lJ-Ornutgo deJ>ois de 

Pentecostc& 

São Matheus, XXII, 36-46 · 

N~q·uelle tempo, perguntou a Jesus um doutor 
da Lei, tentando-o: Mestre, qual é o grande man· 
damento da Lei? Respond'eu-lhe Jesus: Amarás 
ao .Senhor, teu Deus, de todo teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 
Mas, o segundo é semelhante a este: amarás ao 
teu proximo como a ti mesmo. Nest~s qols man
damentos se encerra toda a letA, os ti~ophetas. E 
estando juntos os pha.riseus, pe:rguntou-lhes Jesus, 
dizendo: Que vos p-areee do Chrlsto, de quem é 
elle Filho? Responderam: de D.tvid. Jesus lhes 
replicou: como, pois, David, em espirito, lhe 
chama Senhor, dizendo: Dh;sc o Senhor ao meu 
Senhor: as!ent.a~te á minha direita, até que ponha 
os teus in·lmigos per escabello de teus pés? Si, 
pois, David lhe chamou seu Senhor, de que modo 

·é elle seu filho? E ninguem p6de responder-lhe 
uma só palavra: nem alguem desde aqucllc dia, 
se atreveu a interrogai-o~ · · 

ele quem e 1, 1mo, -
Tinham todos prom
pta a resposta. As 
Sagradas Letras o 
·haviam vaticinado 
varias vezes: Elle 
seria o filho de Da
vid. O a que não at-
tendiam GS phari-
seus é que esta fi. 

liação era uma face 
apenas daqu-elle ·en-
viado especial 
Deus, que salvarü: 
seu povo. Tinna. el
le outra filiação, en
trnvista pelo mesmo 
propheta rei, mais 
intima, e mysterio
sa, que o collocava 

.todos os homens, amigos ou inimigos, have
mos de ·ter como nossos proximos. Desta vez, 
esp.ontaneamente, quiz o l\lestre completar~sua 
c1outrina, ensinando-nos "quem é Deus". fã? 
recorre a parabolas, porque a natureza não 
offerece um simile que lhe po~sa esclar-ec13r o 
pensamento. Verdade transcer@ental, é na re· 
·1elação que ella se encontrJJ E falando a 
Jud-eus podia bem appellar paj,,a a autoridade 

acima de 
fazia Senhor de seus paes, e de 
prophetas, ·que. lhe conferia do~into 

David, o 
todos os 
sobre, to-

<lo o universo. Por ella o Messias não era um 
homem, inas ô Senhor .dos homens. 

Era Deus. 

Foi o que Jéstis declarou aos seus interlo

cutores, chamando-lhes a atten,ção para o Psdl

mo 109, em que David canta as glorias do Mes

sias, seu Reino e seu sacerdocio etarnos. Q3 

Judeus calaram-se para não se declararem 

vencidos. Não lhes sigamos o mau exemplo. 

Reconheçamos em No590 Senhor J'êsus Ohris-

dos Livros Sagrados. 
Jesus ahi €stá no meio de; seus inimigos: 

Quem é Elle? 
- O Messias. Bem que todos o não pro

clamem, é esta a persuasão ~eral, ainda da· 
quelles cujo orgul!ho os força( a negal-o. E o 
Messias, o Christo, quem é - dond-a vem? -

to, o Messias promettidõ, o Verdadeiro Deus, 

a quem consagramos todo o amor de nosso 1 
coração, todas as energias de nossa vida. 

li J s "cl '!"'/. {} ii!!! gf:B,!JjjfJfUTBf!J_fU. Q e e -.~a Ur.1 Ira 

. ~· 
,,,,.,.,- Realizoú-se· A.a· feira u.ftima, 20 do corrente, ·a inauguração officiaf da nova séde da: 
Juventuâe .Feminina ,,Catholica á Rwa Condessa·. de São Joaquim, 215.. P'l"esid1u a solemni• 
dade O ' Exmo. Rcvmo. Sr. Dom José Gaspar del Affonsec~ -~. Silva, Ai'eebrspo Metropolltano, 
alie enthronizou o Sagrado Coração de Jesus,, no salão qobre do edifício. Numerosos con• 
ida dos. e representantes dos diversos sectores·· da AcçãQ·. ~C.athoHca compareceram ao acto, 

qÜe significa um notavel e auspicioso progress_o ~os trabatlíos que a Juventude Fe~inina 
Cátholica vem realizando entre nós. O nosso clrche apresen't:a um aspecto da nova sede da 

J. F. C. 

Lêr e propa~ar 
ti:iik 1NkMNI iiM!fürifoiWSMt½#nFIBPAA!Nill 

LEGIONARIO 
tf!ttt!M@&WrttWiMiltriP &kW 

E' DEVER DE TODOS 

.os CATEOLIC)O S 

Como nos annos anteriores, a te de Santa Therezinha - Mis• 
Parochia de Santa Therezinha sas rezadas ás 6, 7, 9 e 11 horas~ 
(Hygienopd.lis), e o mm emorará A's 8 horas, Missa de Commu. 
com festivas solemnidades a pas- nhão geral, celebrada pelo Exmo. 
sagem da festa liturgica cta gran- Sr. Arcebispo, D. José Gaspar de 
de thaumaturga do Carmello. Affonseca e Si!lva. Missa solemne 

Desde o dia 21 do corrente mez ás 10 horas. A's 20 horas, reza, ===================================""-'========:::::::::::::..._,...:;:,=:=;:===:;::====1 está sendo realizada a Novena de panegyricocda Santa e benção do 

Critica Cl.n' e· m· · a· · t· · ·o ~ri· ~ ~· , ª'flfJ1 ~ ~ ·. . . ' . : ,' .. (:,Ç;y Jll'···:,:, ,,: 1.1' f:'1 /:i ... w ~ r,<.r,,:;;i 
. . ..... ·. . . . ~ ...,. • .,,,,~, í,j Çj ~i.:,:.:· 

· Orientação moral 
60 ANNOS DE GLORIA MR. MOTO NA ILHA DO 

TERROR 
)r 

\;(l,,S. 

isso não convem a crian- rtacteristicas do lugar. Embora 

(dã R. K. O., com 
Anna Neagle e Anton 
Walbrook). 

(da Fox, com Peter 
Lorre e Amanda Duff) 

Filme policial, c•Jlll as aven
turas do detective japonez, 
desta vez deslindando contra
bandos de diamantes. Apresen
ta os mesmos inconveni'antes 
dos filmes do genero, dois as
sassinatos, !netas, tiroteios. 

VIDROS E 

Cotação: - Aoceitavel (me
nos para crianças). 
TERRA BRAVA 

(c1 a· Columbia; com 
Carlos Lopes) 

Este é um filme mexicano 
distrihuido pela Columbia, to
mando por thema a vida de 
uma fazenda de tabaco, e apre
sentando canções e scenas ca-

VITRAES 

pudesse nrnrecer pequenas res
h'icções, o conjuncto póde ser 
considerado como passa tempo 
inoffensivo. 

Cotação: - Acceítavel~ 
HARAKIRI (A Batalha) . 

(da G. B., com Charles 
Boyer e Merle Oberon) 

Um nacionalista exaggerario 
'tudo sacrifica para a Victoria 
das forças navaes de seu paiz. 
Além dessa these. um suicídio 
japoncz (harakiri), e infideli
dade· conjugal de personagens 

. principaes, são motivos suffi-
cien tes para que restrinjamos 

Santa Therezinha. A procissão SSmo. Sacramento. 
que se co.stuma effectuar todos Dia 1.0 de Outubro - A's 15,45, 
os annos, está marcada para benção do novo estandarte · de 
dómingo 1.º de Outubro. O Exmo. Santa Therezinha. Solemne pro. 
~~. Arcebispo Metrqpolitano cissãoc'-ás 16 horas, com a Ima
celebrará na Igreja de Sarita The- · gem de Santa Therezinha percor. 
r~a, á rua Maranhão; no dia rendo as ruas da Parochfa, ha• 
3(} te Setembro;: reallzando'~se vendo ao recolher, sermão, "Te 
aírtda os outros actos discrimina- Deum" e benção do SSmo. Sacra. 
tios no 'programma que foi assim mento. 
organ4zado: Dia. 3 de Outubro - Missa fes. 

Solemne Novenal'io em prepa-, .ti~,. ás 8 horas, .por intenção do:, 
ração á festa. - De 21 a 29: To- Bemfeitores. 
dos os dias, ás 7 112 horas, Missa Os fieis que estejam confessa. 
com canticos. A's 20 horas, ora.: dos e tenham commungado, visi• 
ções proprias da Novena, sermão tando o Santuario de Sta. 'X'here. 
p.or notavel orador sacro e ben- zinha no proximo dia 30 e rezan. 
çiiô solemne do SSmo. Sacra- do ahi pelas lntenções do Santo 
mento. Paélre, poderão ganhar indulgen. 

Dia 30 - Anniversario ela mor- eia plenaria. 

Filme historico :rememoran
·ao os sessenta annos de reina
do· da rainha Victoria da ln· 
gle.terra. O enl'edo e as scenas 
desenvolvem-se correctamente, 
resaltando particularmente a 
affectuosa dedicação da rainha 
e do princip·a consorte pelo po
vo. Ha ainda edificantes sce
nas de affecto conjugal, bem 
como dos paes para com os fi
lhos. E' nm filme, pois, que 
póde ser visto por todos com 
proveito moral, Ili Galliano & Comp,. o film'<l a pessoas de criterio •' 

formado. 

Nunca,e tardeqpa-
ra se demonstrar ), 

Cotação: - Bom. 

1

. .... . . . . .... ... ···1 
Dr. Durval :Prado 1 

Ocull11ta 
R. Sen. P. EgydJo, .15 · S, 

5131H - H a 17 horaa 
Telephone 2-7313 

., ..... ,,.,...,,..,~,.,·- --

DANSA DA PRIMAVERA 

(d a M,G. M., com 

Maureen O'Sullivan e 
Lew Ayres) 

JiJntrecho frívolo e leviano 

. VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

VITRÂES AR T I S TI C O S P A R A 

RESIDENCIAS E IGREJAS 

QUADROS E E SP E L H OS 

Cotação: - Restriéto. 

FILMES QUE SERÃO APRE· 
CIADOS NA PROXIMA 

SEMANA 

MOCIDADE SEM i..AR 
f Acceitavel para adultos p-eia 

j 
Legião da Decencia". · 

FLORISBELLA - Acceita-
. , vel pela., "Legião da Decencia". 

RUA DA LIBERDADE, 590 -TELEPHONE: 7-0544 MÃE; POR ACASO - Accei-

---------------------------- 1 tavel para adultos pela "Legião da· Decencia". 

O Cardeal Van Roey lança a pedra 
fundamental .duma nova coionia 

de ferias jcttista 1 ~ias em revista 
,focalizando pei·ipecias amoro- Compareceram no domínio jo- Tomando a seguir a palavra a 
sas entre estudantes. São fo,·- cista de Tou1,neppe, afim de rea-1· srta. Arnould fala mais especial· , (Conclusão da 2.a pag.) 
temente reprovaveis as exces lizar um projecto que datava de mente do caracter da J,O.C. e I sos dias, é este um dos disfar
sive.s liberdades entre rap::u:e::, 7 annos, S. E. Cardeal Roey · affirma os sentimentos de coope- ; ces preferiveis dos lobos, quando 
e moças, collegas da m'3sma seguido pelos ·sr. ministro Marc~ · ração da juventude feminina. 1· elles resolvem tomar a pelle de 
escola. Embora es<;as liberJn· e governador da província de . ovelhas; para mais facilmente as-
d - ttl · Usa da palavra O sr. Jacques: sa1tar o aprisco do Bom Pastor·. es nao a n3am graves conse- 1 Brabant, e numerosas personali- M t · 1 
quencias no filme, é assaz darn- dades. · _eer que em poucas phrases ex- · Disto é uma prova muito elo-
noso .o exemplo que podem ,h,r poe os deveres e o papel da J.0.C, quente o Sr. HitleL Cada vez 

Após ter percorrido os arredo· Diante da assembléa, s. Em. 0 que elle pratica algwn grande 
aos jovens. Considei·amri;; a res, S. Em.. diante de grande SI\ Cardeal agradece aos jocistas attentado ~ontra os direitos da 
pellicula como prejudicial ao;, massa popular, lança a pedra pela sua acção. Declara-se encan. Santa IgreJa d~ Deus, costu1:lla 
adolescentes. Póàe ser vista fundamental. Terminada esta ce- tado de sua visita e agradece . elle fazer um discurso em que m-
por pessoas adulta.s. rimonia, s. Em. 0 cardeal Van , ª voca o seu Santo Nome. 

pzesença das diversas personaJj.. Assim, disse O che.fe do nazis-
Cotação: - Acceitavel para Roey regressou a Bruxellas, sen- dades. Terminando sua oração, mo, em recente allocução: "Ro-

·adultos. do por esta occasião offerecido S. Em. retirou-se, sendo objecto gamos a Deus Todo-Poderoso que 

MOCIDADE DE LINCOLN 

(da 20th. Century Fox, 
com Henry Fonda e 
Alice Brady) 

um banquete na séde joclsta. de commoventes manifestaçõe~. abençoe nosso povo e que illumi-
Foram pronunciados ,_di~s ============== ne nossos inimigos, mostrando que 

discursos e o sr. Deschuffeher estão luctando pelos interesses de 
guerra". 

apresentou um relatorio sobre a Parochia do Divino Espi- . Pouco nos importa a questão 
vida do movimento jocista. • S dos "negociantes da guerra". p 0 • 

Segundo o relatorio, o total de rito anto da Bella Vista rém, não podemos deixar de ma-
jocistas eleva-se a 80.000 e é nifostar nossa profunda dôr, ven-

1\"a tela, úm trecho ela vida uma das organizações mais po- As associações religiosas do profanado de tal modo o San-
cl e Abrallão Lincoln amante e tentes do paiz. desta parochia, promoveram, to Nome, de Deus. · 
defensor do direito e da jus- Descreve o methodo. de forma- dia 17, domingo passado, uma Lamentamos •Pro fundamente 
tiça, luctando para 1n·ovar a ção e constata que a JOC é an- communhão geral de todos os que o Consulado francez no Me
innocencia de doii:: accusados. tes de tudo uma "escola" de for- parochianos. xico esteja acceitando recrutas 
Ha, no decor~r desse filme, mação para a juventude opera- FJsta communhão foi offerc- communistas daquelle Paiz, 

d t t· "d d · Outr'ora, a Primogenita da scenas e cer a erno ·1v1 a e <l · ria de 14 a 25 annos. cida pelas intenç:õíls de Sua Igreja se defendia com a espada 
um· assassini.tto. Comtudo, não I Após uma breve revis!ío sobre Excia. Revma. D.· .José Gaspar de Joanna d'Arc. Não terá ella, 
chegam a pérturbar o seu des· 1 os resUltados da J.O.C., 0 sr. 1 de Affonseca e Silva, Arce- 11oje, el~mentos de defesa melho
envolvimento pelo assmnpto Deschuffeher te.rmina pedindo[bl.spo. Me. t .. ropolitano de São res do 'que a espada dos adeptos 
serio e· final reparador. mais uma vez á' J.O,C. 0 unice Paulo 0 pela felicidade de seu de ·Moscow, daquella mesma Mos-, 

Cotação:. - Bom par a 1· caracter da Acção Catholica: Fi- governo na Archidiocese da ców communiSta que inflingiu a 
sua diplomacia a mais cruel das 

adult~.a.. d.elidade ~):~ubll).W~O, . .._ ,111:1.at é. o Pastor • ..,. iesillusõe~? l 

•· .•• ~ ' ,1. .. 

~ a gratidão. ·~ 

Curityba, E. do Paraná, 28 de novembro de 1935. -
Ao Laboratorio do "GALENOGAL", Pelotas - Rio Grl:lllde 
do SUl. 

Exmos. srs. 

Ha muito deveria ter cumprido com o dever, . imposto !: 
pela minha consciencia e pelo sentimento da gratidão. : , 

Mas COMO NUNCA E' TARDE PARA SE DEMONS- ~ 
TRAR A GRATIDAO, aqui estou para positivar uma gi;an- (1 
de victoria do seu incomparavel "GALENOGAL". 

Casado ha dois annos, sentia-me muito fel:iz e mais 
ainda, porque já no primeiro anno foi o meu lar brindado 
com uma menina, que se tornou desde logo o enlevo· dos ,, 
paes. Infelizmente, porém, no.ssa alegria foi em' pouco des- >' 
apparecendo, porque nossa filhinha, desde que nasceu, apre
sentava phenomenos extranhos que nos deixaram apprehen
sivos, Olhos, nariz, ouvido., - supuravam, supuração fé. ~· 
tida! Que desgosto! '\ 

Chamado medico amigo, logo diagnosticou: syphilis her- J 
dada. Iniciou-se o tratamento, aliás delicado, está visto, da- 6 
do o tenro organismo da criança. Pois caros senhores, foi f 

uma aucta titanica de oito mezes; sem se adiantar um 1 
passo! A descrença e o desespero já nos assaltavam, e não 
só a nós, mas ao proprio medico, que é um grande amigo, 
A grata noticia para os sen'.1ores segue agora: Foi o pro. 
prio medico que comprou na Pharmacia Minerva. um vidro 
do "GALENOGAL" e nos trouxe iniciando a expericncia 
com wna colherinha de café em um pouco de leite, uma 
vez ao dia, durante uma semana. O resultado foi estu
pendo! Na segunda semana uma colherinha de chá, tambem 
uma vez, ao dia. Completa e radiante victoria! Nossa filhi
nha está perfeitamente curada, com uma lindissima pelle, e 
nós, o que dizer-lhes, senão ... muito e muito obrigado e os 
mais sinceros parabens. 

O medico por motivos particulares, occulta-se, mas nó~ 
enviaremos, ,dentro em breve, nosso retrato junto á nossa 
idolatrada filhinha. 

.Octavio Santos de Figueiredo 
(Firma reconhecida pelo 3.0 notaria Homero Ferreira do 

Amaral\ 

o "GALENOGAL" enc·ontra-se em todas as drog'arias 
do Brasi!l e Republicas SuI-Americanas. 

N. 37 Aps/c L. D. N. S, P. - N. 963 
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.O novo codigo de 
processo civil 

O Presidente da Republica 
tlssignou o -decreto-lei 1. 608 ap
provando e mandando execu
tar o Codigo de Procesl!o Civil. 

O novo codigo contém 1. 052 
!lrtigos e está dividido en, 10 
livros. 

A materia está assim distri
buida·: 

Livro I - Disposições ge
ra-es. Ahi se enconti°am os dis· 
positivos referentes .aos aetos 
e termos judiciaes, prazos, fé
rias, valor da causa, distribui
ção e registo, despesas judi
des, custas e multas, ás -par
tes e aos procuradores, litis 
consortes, interveucão do ter
·ceiros procui:-adores,-ao juiz, au
xiliares da Justiça e serventua
rios da Justiçia e aos peritos. 
· Livro II - Comprehendendo 
ti capitulos trata do -processo 
'em .geral. 

Livro III - Contendo um só 

FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GHANDE T0NICO 

dencia do Ministro da Justiça 
a · commlsRão enc.arregada da 
organlzaçã~ do seu program
ma, estabelecendo que haverá 
dia 16 d-e Novembro parada de 
todas as forças de terra e mar 
do Rlo do Janeiro e delegações 
dos Estados, uma exposição al
lusiva á data, espectaculo de 
gala, e uma serie de confere11-
cias sobre o feito. 

A commissão deliberou tele
g-rap11ar a todos interventores 
solicitando sejam realizadas 
commemorações em í:odo o 111-
t-erior, nas escolas primarias e 
l;,ecundarias. 

O Departam<into de Propa
ganda organiza1:á um filme re
constituindo o , acontecimento 
em quadros. 

Pelo Ministerio da Guerra 
'j será organizado um concurso 

de cantos marciaes, a serem 

1 

julgados por uma, commissão 
de literatos e i1.rnsicos oppor

l tunaniénte designados. 
A commissão delib-erou re

unir-se novamente em breve. 

Lançamento de no
vos navios 

capitulo trata do procedimmitô Realizou-se dia 15 a cerimo-
em geral. nia do lançamento ao mar dos 

Livro IV - Em 38 titutos re- navios Caravellas, Cabedello e 
fere-se aos processos esI)e- Camaquau, e da incorporação 
ciaes, venda a credito com re- á esqua<ira do Car.ioca e do 
serva de domínio. lotea\nento Cananéa, tendo sido -ella pre
€ v-en<la de immoveis a prest<t· sidida pelo Presidente da Ra
ções. IJUblica, com a presença dos 

O Livro IV, dividido em 23 ministros e altas autoridades 
t.itulos, traz importantes inno-j civis e militares, tendo discur
v'.1ções1 P:'incipa1mente no que 

I 
sado o. Ministro da Mar!nha e 

diz respeito aos actos prepa- o Pres1deute elo. Repubhca. 
ratorios ela acção. 

1 

. 
O livro VI, regula a compe- 2 ° C t · • d. 

toncia originaria dos tribune.es • en en,ario e 
0 está dividido em 4 titulos. (_}ampinas 

O livro VII é consagrado aos r· 
'!'ecnrsos. O livro VIH dividido . . 
em 6 títulos, regula a execução. Prose?1~1ram -em Camp111a~ 

O livro IX trata do juízo ar- at; fest1v1dades commemoratl-
bitral. 1 vas do 2.° Centenario da Ci-

. o livro x, consagrado ás dis· l dade, iniciadas a 3 do corren-
1)osições filmes e transitarias, 

1
1 

estabelece que o codigo entra
rá em vigor no dia 1.P de Feve
reiro de 1940. 

Missão Militar 
Argentina 

Chegaram a esta Capital, ~m 
'\'isita official ao Estado, os 
membros da Missão Militar Ar· 
gentina, que representou sua 

PRECISANDO 
DÉPURAR 

O SANGUE 
TOME Sô 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

patria nos festejos de 7 do Se· te, que deverão prolongar-se 
. tem.bro. até fins de Novembro. 
· A Missão, chefio.da I)eló gc- Durante a semana os festi-
neral Guilherme Mohn, foi re- jos s-e realizaram na Escola 
cebida pelo representante do Normal •·Carlos Gomes", Con
sr. Int-erventor, secreta.rios, servatorio Musical, Collegio 
commandantes da 2.ª Região Progresso Campin&iro e Gym
.:\Iilitar e da Força, Publica, al· 1 nasio Diocesano S11.nta Maria, 
tas patentes e autoridades, dia Theatro I\Iunicipal, por Con-
18, ás 16 horas. certo Publico no ;Jardim Carlos 

Os illustres visitantes reaU- Gomes, e festas esI)ortivas no 
. zaram numerosas visitas ao estaclio do "Guarany". 
Instituto de Pesquizas Techno
Jogicas, Instituto de Hygiene, 

. Butantan, Museu do Ypiranga, 
obras da~ Light, Escola Normal, 
ã 2.a Região Milite.r -e Quar-

Administração 
Municipal 

teis das Forças Armadas, ten- 0 1 t • F d 1 
do quinta-feira se realizado O • sr. 11 erven,or e_ era 
banquete offe1·ecido pelo gover- i ass1gnou o decret<;> 10. ~9D, re
no do Estado aos membros da gula~1do. a aclmhustraçao cloi, 

LEGIONARIO 

BRASIL 
tos á assist~ncla technlca e fis
calização financeira do Depar
tamento das Munic'lpalidades. 

O decreto prevê todo.s as ne
cessidades da administração 
municipal, afastamento e subs
tituição de prefeitos, materia 
oconomica e financeira, cetc. 

Commtssão de 
Abastecimento e 

Producção 

Notas economicas 

O Conselho Technico de Eco
nomia e Finança emittiu pare
cer fü:terminando que o Insti
tuto de Technologia estabeleça 
os diversos typos de carvão 
nacional a serem lançados no 
mercado, que o Lloyd e a li:. 
F. Ceutral do Brasil fixe se
mestralmente o prnço das ven
das aos particulares, que o 
Banco do Brasil facilito ás em
presas de transportes e indus
trias o credito destinado ao 
equipamento paro uso efficien
te do ca1·vão nacional. Propoz 
tambem que o governo tome as 
medidas necessaria,; á installa· 
ção de usina de fahricação de 
gaz, coke, etc .. com carvão na
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ní finalmente victoriosa, com 
a ajuda franco-britannica. 

O que de mais importante se 
registou nos mares. foi o tor
pedeamento do I)Orta-aviões 
britannico "Courageous". O 
vaso ele guerra foi a pique, 
tendo sido inutilizado o sub
marino germanico que o torpe
deou. Este é a primeira uni
<lade da marinha de guerra 
britannícv; qu-a ó afundada, des
de o inicio do actual conflicto. 

Muitas novidadf's são espe
radas nesta semana. Crescem 
cada vez mais as perspectivas 
dum choque de le.rga enverga
dura na frente occidental. Ha 
indicios que p-armíttem entre
ver uma invasão do territorio 
belga por parte das tropas na
zistas. 

o e atholicisrho na 
IA llenianha 

O governo allemão justifica 
sua deliberação, affirmando 
que cera .dictada por medidas 
de ordem -ecoriomica, advindas 
da actual crise. 

Foram ainda obrigados a. 
cerrar suas portas. todos os 
templos catholicos situados fo• 
ra ela zona protegida. 

Contra estas mecíido.s, o "Os•, 
servatore Romano" se manifes• 
tou. Diz o jornal pontifieio não 
comprehender que por motivos 
d-e ordem economica sejam. fe• 
chados unicàmento os jornaes 
de orientação catholica, sendo. 
permittida ao mesmo tempo e. 
circulação de todos os outros 
jornaes. Sobre o fechamento 
das igrejas tambem se mani• 
festou contrario o "Osse1•vato, 
re", · segundo Informam ai 
agencias tclegraphicas. 

2 Noticias 
do Mundo 

1 FRANÇA - O governo re• . . 
affirmou dia 20, · o propo-

sito de levar a .actual lueta .até 
a completa auiquillação do 
hitlcrismo. 

O Presidente da Republica 
assignou um decreto-lei insti
tuindo no Ministerio da Agri
cultura. a Commissão Regula
dora do Abastecimento e da 
Producção, composta ele um re
presontant-e de cada mil)isterio 
e da Prefeitura, afim de pro
mover o estabelecimento das 
medidas indispensaveis á re
gularização do abastecimento 
nacional e da defasa dos inte
resses da producção. 

cional, visto estar a fi11dar o 2 RUSSIA - o general Vo• 
contracto da companhia con- Foram fechados por or'(lem • rochifoff foi 11omeado com-
cessionaria, que ';1_,Poie o a_ug- do gover110 todos os· jornaes mandante em chefe dos exerci
n\cnto da proclucçao carbomfe- catholicos que circulam na. AI- tos vermelhos que operam na 
ra, e finalmente que seja cria- le111anha, com excepção de 5. Polonie.. 
do um imposto sobre cornbu;;-, 
~~~:~1 1~:;~~~;~~~nf :i~: ~~=~~i1~ ==.= ... =.=.=.=~ =.=.=.= .. =_,,::::;_.=.=.,,=.= .. =.=.=_=_ .=.=.=.,.,..=.,.=,= .... = ... == .... = ... =...,.,...,.,=== ... = .. = •• =~= .. = .... = •. =.= .... = .... = .... = ... = .... =.,,..== .. =,=~:: 

A' Commissão competirá 
acompanhar a oscillação dos 
stocks, regular o consumo in

mento ela producção carbonife
ra, criando-se um orgão para 
estudo e orientação das qu-es
tões referentes ao assumpto. 

terno, cohibindo a <especulação, * A exportação citrícola cm 
promover o desenvolvimento Agosto elevou-se a 469. 953 cai· I 
da I)roducção e sue. defesa, in- xas, contra 307. 645 em . igual 
quirir o custo da producção 0 pet·iodo ele lll38. De Janeiro a 1 
da venda, e tomar as m-edidas · , 
necessarias ao justo cquilibrio Agosto a exportaçr10 foi eh· i 

7ô3. 774 caixàs, contra 956 .119 : 
entre a exportação e as distri- d 1 
buiçõcs para o consumo in- em Igual pcrio o e o nnno pas-1 
torno. sado. ! 

O decreto-1ei estabelece pe- * A exportaçíío de milho po; 
nalicl-a.cl-es e multas, autuadas, lo porto de Santos, de :lfaio a 1 

summariamcnte as infracçõos I Agosto, elevou-se a máis de 11 I 
sendo os casos de reincidencia j milhões de kilos. sendo os 
communicaclos ao 'rribu'!ial de I maiores importadores a Belgi
Segurança para a necessaria 11 ca, .Tapão, Inglaterra -e Alie-
acção penal. manha. 

DO 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 

SÃO PAULO 

EXTERIOR 

TES 1 • 
PROCUREM A TRADICIONAL 

Tabacaria Felippe Caruso 
-DE--

ú~'Z:flJJ!aOS CARUSO & Cia. 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 260 

PARA ~SCOLHA DE: CIGARRE~_RAS, 
CHARUTOS, CIGARROS, FUMOS PARA 

CACHIMBOS E CIGARROS 
PITEIRAS - CACHIMBOS - BOLSAS 

E DEMAIS ARTIGOS 
PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA ! 1 

l 
solemnidades tiveram inicio 110 

. dia 13 do corrente, prolongando• 
(Do nosso correspondente) · se por 14, 15, 16, 17, devendo en• 
Semana Mariana - Comme• 1 cerrar-se dia 18. Os festejos 

morando o seu 9.º airniversa- 1 têm alcançado o mais co1i'Ípleto 
rio, a Congregação :\!ariana lo-! exito'. premio aos esforços des
cal realizou diversas solemni- l pendidos .. 
dadas clurante a ultima sem:,-1 S. Excm. Revma. o Sr. Dr. 
na de Agosto. nos dias 19 ai i'tst!? ~ibera! Pint~ chegou dia 
27. Dentre os principaes actos 1 ' 1Stnbumdo O .... anto Sacra-
clestacaram-se: terços em con'. mento da Chrisma, e rea~izando 
juncto, Hora de guarda. ao San-1 ª bençã_o do novo sino e re!ogio 
, is"imo i·ec··, n,-.~10 <'~ l,w<~M· " da lgreJa matriz, realizações do 
0 "' • ,.;,,,, • · • Revn P A to . 
congregados n·um totuí de 23 no- . 10

• . e .. 11 mo Marques Mo-
vos membros, a visita da,; l;ou-' reira, Vigano de Bariry . 

JUNDIAIHY 

A guérra européa defeudem com grande ardor. greg,ações Marianas de Itatiba 

Na madrugada do dia 17, tro-

A noticia da invasão russa e l\Iorungaba, conferencias do 
causou grande contentamento dr. Justino PitomhÓ e r'lr. 8 . 
na Allemanha. Dia 18 as tropas A. Fonseca, congregados da Ca. 

AMERICANA 

(Do nosso correspondente) :pas sovietfce.s atravessaram a 1 · 1 r 
fi·onteira,da Polonia, sob a al- allemãs e bolchevi«tas estabe- Jllta. \Omenagens ao Rev~10. 
legação de que ern ))reciso de- lcceram o primeiro contacto, i l~e. Dlr~ctor, ao Revmo. Viga- Dia de Recolhimento - Reall-

ao contrario do que foi insinua·, rio -e á imprensa local, etc. 
fender os interesses russos em j TT 1 f z:m-se dia 3 de Setembro, um do por alguns t-i!lcgramrnas ele. ema notave inlciatiHl oi . 

Missão. mumcip1os. 
Hontem, ás 10 horas, a Mls- . ~ ~ecreto _ dispõe que os mu

.f!ão Militar Argentina seguiu 111c1p1_os serao_ governados_ por 
de automovel pe.ra Santos, de pref~it~s de hvre uomea_çao :-

qualquer eventualidad·e. O gü· j dia de rec~lhimento para a Con-
verno russo justificou sua atti- origem franceza e ingleza. P.?stª eni. . pratica, _e desde ei~- gregação Mariana na matriz des-
tude, affirmando que a Polonia Os allemães animados pelos/ t~o tem .s1'.10 mantida: . é ª vi- ta cidade. Constou do ,seguinte 

• ~contoci1ne11tos, f·o1·a111 liem ·1· sita c_lom1111c_al ao _Hosp1t_al e á Mls 

regresso a sua patria. dem1ssao do chefe elo execut'.-
. vo estadual, s-endo elles brasi-

f}incoentenario da 
Republica 

Preparando as commemora
~ões do cincoentenario da Re
publica, reuniu-se, sob a presi· 

leiros natos. 
Compete aos prefeitos expe

dír decretos, organizar o orça
mento, nomear funccionarios, 
abrir creditos, autorizar despe
sas e praticar os a.ctos neces
sarios á adminlstr!lção. 

Os municiplos ficam sujei-

illlDIIIIIIIIIIIIDIIIIIHlllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffllllllllllllttlllllllllllhllllllltllllllClllllllllllH!lllllllllllllw 

1 Alfaiataria "Esperança" 1 
~ $ 
~ T.ERNOS em Casemiras nacionaes e. extrangeiras e 1 elegantemente executàdoSL, _sob medida em i 
! 10 PRESTAÇõES sem alteração de preço j 

Rua do Consola! 840 (antigo 156) f 
º Tel. 4-7034 - SÃO PAULO 1 

. ~mmua1111111.11111n11111m1111a111111111111011111111unauu111mna11m;: ........... 

já nao tinha um governo cons- ""· e 1 programma: sa e Communnão 
Sllccedl.clos ª .. 1 (]tl'"º-., 1- todos civ. ,

1 
,ac úla Publica. _re.it.a_ pe_los con- 1 d 1 it 1 ·t · tituido e que o presidente da ~.. " ·ª gera , uas e uras esp n uaes 

Republica e demais ministros ataqnes contra aG po:;ic;iks J)O·: greg<tdo,c; num cx~i eSsivo ?es- com commenta1•ios. Hora Santa, 
haviam abandonado o paiz. loneza~. E.,t,~_13tanto, Varsovia to ele~ compre1ien~ao da car1:!ª· 'Cla maior santificação das e. M. 

continua en1 no,1e1· ,1,os· polo11e- de, !MO só natu_ia_I, mas_' p1 m ·o -ot il f . d O embaixador polonez elll •• , ' , i l t ,.., ·as , con erenc1as os con-
z-es, q11e p1·eteNde1.11 t1,· ~e11del-," c pa 111~ 11 e, espiritua_l, carlda regad N 1-0 N M t· 

Moscou contestou com -ene1=ia "'" " l .. os ª" r ·· ar ms e "' até exgotta1· todos os rec·.1·11·so·.>. e e que pensa nos cmd_ ados · de Tosé p · ·11· · · · pe B -
as affl·rn1aço-es 1·11ssas, ao n1es- , t aciu 1• ves ras e ençao corpo, mas em a preoccup'.l.· l s 1 t · 
mo tempo que pedi.a seu passa- Dia 19, falando <'lll Dantzig, ção essencial •• bem ela o.lma. · o .s. Sacra1ncn ó, com tempos 

l d · b o chanceller Adolf Hitler pro- üvres para meditação. 
porte e e os ema1s mem ros Assim teve uma realização pra- Dia 11~ "'illta de Ma-r·ia _ D;~ 8 1 b · a.d gres nunciou importante discurso, t· b ·ih ~ ~- = ( a em a1x .a, que re sa- 1ca. a r1 ante commemora- de Setembro, cónsagràdo a Nossa 
ram a sua patrla. dizend0 que ª Allemanha e a ção do 9.0 anniversario da Con-

A França O Inglaterra avisa- Rus~ia estã:_1 em perfeita har- gregação l\Iariana. . - Senhora da Apparecida, real!zou-
dtts do occorrldo, protesturam 1110111a e nao pensam em se se em Camµinas, séde da diocese, 

o "dia da Filha ele Maria", cons-
junto ao governo dos SoviBts. l hostilizar. B A R·I R y tando de diversas solemnidades. 
Entretanto, não declararam Na frante occidental os fran- Houve um tríduo preparatorio, 
guerra a Russia, como a Polo- cezes .annunciam que falharam (Do nosso córrespondente} preg·adó pelo Revmo. · Cgo. Emilio 
nia havia solicitado. J todos os ataques germ;micos José Salim. Desta cidade foram 

A acção militar sovletica, _para desalojar O inimigo de Festa da Padroeira - Está se á Campinas, 20 filhas de Maria 
causou I)rofunde. impressão a suas posições. realizando a festa de N. s. das que, representaram a Pia União 
todos os paizcs da J<Juropa, O ))residente l\Iosciski, acom- Dores, Padroeira da Parochia. As local. 
prlncípalmeute a aquelles mais I panbaclo de todos os ministros, =============================-• 
d!rectamente ameaçados. 1 atravessaram as fronteiras, "i:u- , ................ ....,., .... .., ..... ..., .... _ .... .., ..... ~ ...... ~,,...,.,.,_.., • .., ............. , ............ .., • ..,.,,_,._ .., ... J' ... ~ ....... ,.._,..,4 ... ._ __ .., ........... .,.._ ... .,. .. .,.,.., ... ~,,.. ..... ._ ................ _ ..... , 

A Invasão communista tor- 1)1a11do para a Fran,a. Ainda 
"NOS"1S0 PA-0" nou muito critica a sitnação da 11i\o s0 sabe ao certo onde fi- ~ 

Polonia, que já difficilmente se carão installados os governan- ,,1, casa. preferida. pelas melhores familias de São Paü 
d-efendia contra a superiorida- t-es ela Polonia, se Gm Paris, ou PÃO _ DOCES _ BISCOITO~ _ UASSAS 
de allemã. Os polonezes depois I se em Londres. Ao deixar seu ...,, ••-1-
de offerecer alguma resisten- · palz, o presidente da Republi- --[)- · 
ela ás tropas vermelhas. tive- ca lançou uma proclamação ao Largo do Arouche, 51 - Fones: 4--3228 4-3737 
ram de recuar. se localize.ndo I povo, concitando-o a trabalhar Praça Marechal Deodoro N.º 426 _ F·one 5-4229 
em algumas cidades. qu-e ainda pela cau~~~a..X~!.9H*!..J!ll'L.~- .,.u-v,-""~-.,...-::::---·,::::uu :º·~ 
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Grandiosas manifestações de Fé CatholiEa ~ 
Concíusãó ââ 1.a 1iag,) vo Ar~eoispo dá1 'fãn~Üas-,do AU• Já, ei'Õ: · noite quancto S, Exclà., Luiz recepção âs fall'lfüas p~ul!is- ~ . . ;;' li 

tomovel Clube. · terminadas as solemnidades, dirl- tanas, que, em grande nume.9 o- 'f · : · _ Dl!l _ ;j 
giu-se para o Palac!o s. Luiz, ram cumprimentar a S. Exc1a. e t (! .. -

n1a outra manifestação, s.té o dia acompanhado de grande massa receber suas bençãos. ! A. ALEXA . . 1'..TDRE SIMÕES· 
de hoje. • NA l'Jt~Ç,A. IM- SE' 1 s E . . 1 a pé No dia immediato, deu-se a re, ! . J. .. ~ ~ i 

Segµravam as varas do pallio popu ar. · xcia. segun ' cepção á imprensa e á magistra- t j 
1 Ao chegar o Exmo. Revmo. Si·. sendo sempre arrastado pelo po- tura, ambas no Palacio s. Luiz, a f -

os Vigai·ios da Capita • Arcebispo na Praça da Sé, todas vo tal era o numero de pessoas . 
20 

h • COMPLJETO SORTIMll)NTO PE GENEROS ALIMENTICIOS ,~ 
Fechavam 

O 
cortejo as associa- as associações religiosas já oc- qu~ 0 ladeavam com vibrantes ac- primeira ás 16 horas e as o- ' DE. J .ª QUALIDADE, RJi;CEBIDOS DIRECTAMENTE DO$ 

ções éollocacu,.s ~p.tre a Estação b s to ras a segunda. t . . . T·ooms COM OS MELHORES PRE~od . Sa t h' cupavam seus lugares, so as or- clamações a s. Excia., ao a~1 Finnlmente llontem, sabbado, ;_ ~iORES PRODtTC '""' . "&" ~ da Luz e a IgreJa de n a Ep 1- dens do Revmo. Monsenn.or Er- Padre e a Jesus Christo Rei "' 
gepia.··., a saber: Pirculos Operarias · d p la d da 1 · · ·1 ·. s ·L · pela manhã, o Exmo. Revmo. Sr. ! .d do • il• Ped"d 

. nesJ;o e au , a s pe o mi- Ohegando ao Pa ac,o . uiz, •. 1.,,,, ... is· po conferiu ord. ens. sM. ras r Bntr-e"'as :rap1 a,s a . mie 10. l OS C1>tl!-0Uco,s, ~l)OSWlado da Oração, 1 d · i h · · opal S " " " f "' · 
hi i crop wne · res1 enc a ar c 1 episc , · n diversos seminaristas do Semi- · · ~,.,,,. ç r:. "·320 !li Liga Catholica, Are confrar as e Emquanto o Côro da cathedra-1 Excia. deu a benção ao povo e re- ~ 

1 
ltz d s ~~ ,,.o.ne: "· .,., · ! 

Confrarias· cantava o "Ec.ce Sacerdos Ma- nnJ"-u-se, dis' persa11do-se entr,o, nario Centra ' rea. a.n o-se ª 1 
,. • vv u,:; cerimonias ás 7 30 horas. j i 

Os membros das outras asso- gnus" s. Excia. era quas1 que já noite avançada, a immensa ' . d t a R Bar:l-o de Jund1'ahy n ~ 16-4> ! 
ciaçêí:es, collocadQ$ 1:ntre o Lar- arrast~do pelo povo para a Ca-1 multlqão. :N'a o dia d~ hoJe, ura~a~ e • Ua "" <+ . . . . . · . . . • . ·;,, '!', 
go cí~ Santa Ephlgenia e a Praça thedral. Agitam-se bandeiro(as e Os meios officiacs de S: Paulo ~-!~~~çã~st:os~~ecta~-f

0
; 1~'t l Pae. i f,APA -- SAO PAULCI ~ 

da Sé sob a direccão dos respe- lenços, dando um aspecto mte- d_cclararam-sc vlv~menteº 1r.~11_1~c~-, lo. os quaes deverão levar tambem f . . , . . .. ·. .. • 
ctivos Assistentes- Ecclesiasticos ressante á immensa praça,· com s10nados pela puJ:-'.1~ª, d~ }D'~Ja, 1 su;,.3 )irmen.a~_PI> ao .~ovo Arce- ª™.' Üll[ú. wl\!IJ\tjllllf/AIJlfo.lAIIIWlHllj~11IDr~ .. ~ 
ou Pirectores, começavam a mo- suas cq.es variadas. E' impossi- e pe:la esponta1w1c-aue \1goros!l- bispo no Palac10 s. Lmz. ~~~-~..,.s,2~~ ~.. · . · · ·· · · ~ 
vimen~11,r~se ;3.brµ:i.do o prestito vel manter o silencio, pois 1µal das manifestacG.cs ao novo clleie 
que se formava, em cl.emanda q;i, são ouvidas as orpeps tran&mit- da christanda!ic pall'listana. 
Cllitluldr:iJI ém conet1·ucção. Eram ti4!!S pelos alto-falantes, tal é o 
cries os fieis perte11.centes ás Or- ep.thusiasmo popular e a força 
dens Terceiras, Irmandade do /ias acclam:i,ç~s. DUll,A.NTE A SEMANA 
SSmo. Sacramento, Congregações Relativo si'lencjo consegue esta-
J\i1tri11,nas, Pias Uniões de Filhas beiécer-se para ser cantado o "Te No q.ecorrer de tocta a semll.na 
de Maria, Associ.ção do Profes- neum",' de autoria do Maestro fi

nda, S. Excia. Revma. 0 Arce-· (Conti:1L1ação: da 2.n pag,) coni t~u irmjio! YAPE PRJU$ o :110111-em. Mas ,Tes11;; }lfQs .con .. 

lliscurs3 ~e S. f xcm~ Hcvma. D~ José Gasp3r ~e Af funscca e Silva 
"ft J t "~ e tll l' '"'a F h' · bispo Metropo'Jitano de s. Paulo I' '<lCQN'ClLI.ARf F ,-, ,A T RI test~. soberanamente 1

1
0 sua ,·o sara...,,, uven u...,,, . a. o ,ca iv, s- Furio rancesc m1. i•ecebeu innumeras pessoas de to.. "~ . is . "' ' 

.culin;i e Feminin11, e CoJLegios ca. Após o ''Te Deum", S. Excia. das as classes sociaes, conforme dos prazeres pecciiminosos er- TUO! sermão da montanha: BE:.\1-
thoficos. o Sr. D. José Gaspar, jú, no alto o programma que fêra determina- gamol-o vara o alto nesta 11,1- Passam os céus -e a tena, as AVENTURADOS OS POB:RES 

No decurso cj.o trajecto foram da escadaria da ca
th

edral, occupa tjo préyiament.e. cta quotidiana com que, ven- gcraçõ~s e os cesares, as cons- EM ·ESPIRlTO PORQUE D~L-
co)locados poderosos alto-falantes 

O th
rono, emquanto se fazia ou- Segµnda-feira, ás 8 horas, ce- cendo a nós ll1C$11lO$, caminJia- tituições e ok imperios, a glo- LES E' O REINO DOS' CkOS! · 

t•llllllltlllllClltl!lllllltltllllll!IIIUICllllllllllllltlllllJlllllllllJllllllllllltlllllVlllll!mlllJIIIIIIIUIIIIIHllllltllllllllllllltllt lebrou Missa na crypta da Ça- mos para o Bem, para a Ver- ria e o infortumo, n1as não Exasperam-se contr.a. o. pran-
= "' thedral, por alma do Sr. D. Duar- dade e para a Santidaqe! passam as pdÍavra·s à{'Jesus to, blasphemam contra a dôr ~ OS 11-YELHORES PRECOª ê te Leopoldo e Silva. A crypta foi que recebem do tempo l_}OV/l. e que vive no homem como som• i;i_ . 

1
u . · . ~ -.:::t , ~ magnificamente ornamenta.da pe- ,

1 

Só assim aniaremos a Deus 
OR QUALIDADE esplenclida consagração. bra occulta, mas Christo que ~ E A MELH . . ' ªª=-· la Juventude Feminina Catholica, · ve1•dadeiramente! 

SI tendo~sc feit<;> ouvir durante a ce-1 A lei de Ohrlsto vac porém, O odio, de todas as miserias se encarregou d'fl enxugar ca• 
ti 1· t· · v· , F · F t S ê nmoma o coro do Saiitu.ano do . , ~ :. que os homem amam, é a mais da uma, das lagrimas do nosso 
g . Generosa 1men 1c10s, 1ni1os, 'rios, 'ruc a · • • ~ coração de Mar/a, sob a reg~1i- mais longe. N,to nmar:amos _ ª esteril e miseraveí. Se elle é 1·osto, diz ~inda agora como 
= Bis·coutos = c~a do Revmo. Pacj.re Crescencio. Deus se éfo nosso proxHpo na? divino quando i,e concentra no sempre: BEM-AVENTURA, ~ · === A solemn1·daa·e for· ir1·ad1·a. da pela con.sagrn. ssen. 10s tambem can-
ÊÍ •• peccado e no mal, voltando,se DOS OS QUE CHORAM POR; - EM p O R J Ü MONTE N EIG R O ~ Rad!o Excelsior dnde. Amae-vos, uns aos Ol/· contra os semelhante., é sat11• ,,...UE SERÃO COiYSOLADOS. 
§ .. · · _j .., iil Pela manhã ~stíveram no Pala- tro~. preceituou-nos o ~1estre nico porque infern11 a "vif:ll!, ini• dontra os prazeresª\»e Jamais i lf,JJA Al]GUS'l'~, 1.559 msn, Ç. Lui,z;;Ç11eJhl)) -- Phone 7-8635 ~· cio s. Luiz os Exmos. Srs, Bis- Divino. miz. a os homenis e ciestroe .e cl- aqq.letam as aspirações b.uma• .': , _9 pos da Província Ec.clesfastica, o A · t a d · 
=: AR IA A V ENJOA ::: Einno. Revmo. Sr. D. Attlc.o '/E. da Q enunciar es e m n a- vilizacão. De;;ter.remoH> cjo nas, antes e.s !leser;peram co1n i ME R e E . . . .· i_ Rocha, Arcebispo de Curityba e mento de ChriSt o quanto me mund~, que o amor constrµjríi sua fnsaciahilídade, Christo 
i!ê E f te igreJ11, .., o Exmo. Revmo. Sr. D. José Ka1- c1,nfr;mge O coração pousar os sozinho a paz ~ a cpncordia en• premuniu os set1s, voltando-
iii AV. BRJG. LUIZ ANTONIO, 
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-;- < '!11 ~·en il- §! las, Arcebispo de Tripoli ora en- olhos no map_rrn politi~o do uni, tre os homens! Ílles os corações para as altu• 
H Innu:i,eulacla Cotliiei~ão) ,- fHONE 

7
-
5453 

a1 trenós, aos quaes o Exmo. Revmo. versp e ouvir os ru1clos ~om Neste instante de magua ras: BEM-AVENTURAPOS O$ 

1 dist.ril>uidores d:i. ã Sr. Arcebispo de S. Paulo offere- q_ue os homens_ faz~m a h1sto-. rnundial para tpdo coração sen- QVE Tf)M FOME E SEDF.l D:rn 

GA "B"·A<NDEJ DANTE" E ceu um almor.o. r~a .. O mundo e hoJe ~ma ara siV'.el, sejam os agrlJ.decimentos JUSTIÇA PORQUE ELLES MANTE/ :ít,_' i Í'l § A' tarde desse alesmo dia, ás tetr,ca onde se qu~r ,m~ola_r do vosso Pasto1·, uma exp.orta, SERÃO SACIADOS. P11ra o ã 15 horas, realizoU1,C pa Curia t h nidad 
1
nte1 ·· 

~ , (A nata das manteigas) s Metropolitana a annunciada as- crua~en e ª um~ · e • ção á caridade, á 1miiio, á con· utilitarismo !lo secll!O :XX com• 
r,!j != sembléa do Clero secular e regu- r~. So O sangue rnnoce!;te sa- cordia, ao sacrjficio, á fideH- miserar-se 40s que spffreUJ. é 
~•IUIJll)IIJIIJIUJIJIIUlflllPllllllllflllllllllllllllllUIIIIJl/llllltlllllJIIIIIIIUllllllllllfltlllllllllllll1<111111IIIIIIIUHJJIIIIIIIIN• 

1 

lar. S:rndaram o Exmo. Revmo. c'.a certos paladares. Nao pre- da.de, á 1iobrer,a de ,1Jma, á san- fl.mesquinhar-r;e porq1lanto ca-
(J.Ue fa:ciiam chegar a todo o povo vir a leit1.1ra d.a C~rta _Apostol!ca, sr Arcebispo O ~vmo. 1'.'adre Jo- ç,so_ rele~brar as scen.as que tidade ql!e 110s approximam de da um dev.e hastar-se a si pro
as ordens cios· locutores, emquan.- que ao terminar e dellrantemen- se Mana Monteiro, Vigano de os JO~mili5tas narram todas as Deus e con'ffaternisam os· ho- prio, Jesus assim responde ao 
to a Radio Excelsi.or, tran~mittia te ovacionada. ,N:ste mo1~ento, rtu', em nome do Clero se~u!ar, manhas. mens. egojsmo: BEM-AVENTURA-
para toqo o Bra1,j'l um relato das elevasse da mult1d~ um so bra- e O ~xmo. Revmo. D, Donungos Vangloriamo-nos do progras- i\Iuito se tem feito para. aba- DOS OS MlSERICORDIOSOS 
soiernni.dades. Oçcupavam. o ffii7 dQ, portentoso e' imponente, como de Srl.os Schc_lhorn, Abb~d_e .de so e somos escravos da intran- Jar 

O 
prestigio do esph'ito em PORQUE ELLES CONSEGUI• crophone, para d!rigir as cerimo- se h.Ol!Yera sido ensaiado, S. Bento, em nome dos rellg1osos. 

'Aias; os Reymos. co11ego Manoel O Colendo Cabido Metro~lit~- Nessa occa$1ão, foi o Revmo. Mon- qui}ljclN)O e elo horror. favor da mataria, Elle, porém, RÃO MISERICORDIA. 
Corrêa de Macedo, Monsenhor no e o Clero prestam obed1enc1a senhor Ernesto ae Paula nomea- Entretanto, sobre os campos resurge sempre mais domina- A lascivía, a ,luxuria,. ã' ele• 
Ernesto. de Paula Au.xiliar do Vi- ao Pasto1·, que em seguida pro-1 do e empossaq.o Vigario Geral d,1. afflictos do mund.o, devastados dor do ·que lHlllCU, sol>re os vassidão, aliadas ao dinheiro, 
gario Capitular 'e Padre Eliseu nuncia uma Oração a Nossa Se- Arci/i!fiocese, como noticiamos pelos bombardeios aereos por tragicos resultados de Slla au- emprehenderam a derrocada 
Murari. Estavam esses micropho- nhora, descendo depois á crypta, noutro lug;ir · entre as fumar11das e os des- se11cia. 1 dos lares, o dessoramento dos 
ne/$ ip.stal!a.dos no Largo de San- para venerar os _despoj_o.s de seus I A's 20 llo,as, no, Pala.cio dos troços, luzem os olhos doces Tenhamos sempre a, coragem I caracteres, seme;rndo a discor
ta li]phigenia, np, Praça Patriar- antecessores. Ahr, ° Coro da _ca- ?ampos ~lyse?s, foi real!z~do O de Christo. Para Ell!!l se er- de nos professar uma nação J dia, o crime, o suicídio. Apon• 
ch!l, e nà Praça \ia Sé. thedral a 

4 
vozes iguaes entoa 

O
I J1ª~!ar ºtf..erecido P1 elo Exmo. Sr. guem as vistas qrnsadas, os iiarti.·d. aria ardorosa c.lº. espiri.-1·t,,ndo este monturo de lnlqul• Revestiu-se o cortejo processio- "Libera .me" composto pelo Maes. ! n.,._rve11 or Pedem ao novo Arce- ,., 

nal de uma grànde imponencia tro Furio Franceschini para as bisp~ e ,aos Exmos. _Srs. ;aispos da rostos feridos, os br;iços emma. to contra o imperio elas eoisas djlde, para delle nos tJfastar, 
e de caloroso enthusiasmo. ver, exequü)s do Exmo. Revmo. Sr. D,, frov1n?1a Ecclesiast1c;1. de S, Pau- grecklos e os cori-ições agonill· pereciveis, da religi(io contra\ nosso Mestre nos promette a . 
dadeira mole humana ondejava I Duarte LeopO'ldo e Silva. . . ; lo. F11,aram. o Exmo. sr. Inter- dos. Ha dois mil ann.os qµe EI- o athelsmo, do amor contra o: m.ais bella recompensa de uma 
pe)~s ruas da cigaq.e, cmquanto 

1

. Voltando da crypta, S. Exc1p.. e I ventor Feciei;il e, agra(iecendo, o !e nos ensina e ~ Pobre hu- odio, da justiça contra a ln'l!• 

1

, vida virtuose): 81:'.M•AVENTU• 
das janellas dos predios as accla- sauda~o pelo Revmo. Monsc:1hor; Exmo_. 1:evmo. Sr. Arcebispo. m;;inidad!!l .,.,- nem os p;ilvores talidade. RAOOS OS PUROS DE CORA• 
'.11acões faziam écho aos vivas e 

I 
Franc,~co Bastos e pelo Dr. Abnei· · Plstiveiam presentes ao acto, da ~l)eJ·ra nos !ºr. naram mais I Unisonos, llestefl dias de. ÇÃO PORQUE ELLES VERÃO 

palmas dos que seguiam ou assis- Mourão, agredecendo com bellas e' alóm do_s ~xmos. ~vmos: :Jais110.s doceis e aprove1:ados! . guerras, respondamos aos in-1 A DEUS. 
;iam o grande cortejo. tocantes palavras c.alorosamente, dit Provmcia, 0 Exm,o. Revmo. Sr. Seus 1-iJ)ios sao os ,un. 1cos 1, cendiarios com o preceito de Os bellicosos prc,gam ó ex• Todas as camadas sociaes esta-. applaudidas. 1 .1\-rcebispo de TrlpO'l!, os Revmo.s. 
vam ·representadas. Desde os ope-/ No alto da cathedral, cumpri- Mo11se11nm· J. B. Martins Lar.te/- que ppdem fala. r e _co 11d4z,r <?~ 1 Jesus uos l.abios e nos cora- i terminio dos povos fracos.. a 
l'arios, .representados em grande mentou tambem a s. Excia. o r;,., Monsenhor Francisco Bas.tos homens IIO entendimento e , a ções: AMAE-VOS UNS AOS guerra como ideal progressis• 
numei:o, até pessoas da alta só- Exmo. Sr. General Mauricio Car- e Padr.e Pitulo Rotlim Loureiro. coni;prdia. Ol!vi a sua recom- OUTROS. Amemo-nos uns aos ta de uma nação. Mas- aos C0-
ciedàde de s. Paul.o. Calornsaj doso, commaridante da 2." Reg'ião No ~ia. s.eguinte, no $emina,io l'lJ.~.nçijp: outros como Christo nos amou. sares de hoje, Jeeus ainda ·ro• 
manifestação foi prestada ao no- Militar. do Ypiranga, effectµou-se O al- ''SI:. ESTlYERJ::S DIANTE Esta será a nossa mentali- p-ate a santidade rle mia dou-

~.~RESENTA AGORA 
''O .INVENCIVEL'~ 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS, 
.. . UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODOS~ -· 

• 
Peçam demonstrações sem compromisso a 

A,MERICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.° anda.r 

7'elephone: 4 - 4 4 2 3 

moço offerecido ao Exmo. Revmo. DQ, ALTAR PARA APRl::S(::N- dada, a nossa formação, por- trina: BEM-AVENTURADOS Sr. D. José Gaspar de .l).ffonseca · 
e Silvil pelo Clero seculr.r e rc- TAR A TUA OFFERTA E TE que esta é a fé e a religião da OS PACIFICOS PORQUE EL
gular tja Archidiocese. Saudou o LEMBRARES QUE: TEU IR- gente brasileira. 1 LES SER_:;;.o CHAMADOS Ff
novo antistite o I?,eymo. Monse- f.1Ã0 Tl:'.M ALÇrUMA QUEIXA OH1anclo a curiosidade uni-, LHOS DE DEUS. No emt;into, 
nhor J. · B. Martins Ladeira. CONTRA TI, DEIXA A TYA I versa! para este . hemisp.Iierio carissimos dipcesanos, ningucm 
Agradecend<J, o Exmo. Revmo. OFFERTA AO Pt PO ALTAR do mundo e vendo, vigilantes está isento da perseguição e 

1', Sr . .A,rcebispo recordou os saucl.o- g VAE RECONCI 1-IAR -TE e disciplinados, nas fronteiras/ tanto mais sujeito a ella quan• 
sos dias do Seminario, terminan- PRIMEIRO COM TEU IRMÃO; e nos mares, as forças arma- 1 to mais perfeito fôr. Jesus qtrn do por depositàr nii.s m/i,os do seu 1 
velho amigo e hoje collega no E DEPOIS VEM úFFERECER d.as do ara.si! que n~nca des- sabia quanto é duro soffrer in
Episcopado, 0 Exmo. Revmo. sr. TEl,J SACRIFICIO ... (M.:it, 5,23) embainharam a espada contrai nocentemente, prom-attou a t

0
• 

o. Alberto Gonçalves, decp.110 do VAPE PRIIJ!:> RECONCILIAR! o direito mas sempre !clm de- dos os perseguidos, por causa 
Epi,scopatjo nacion;i'l todos os FRATRI TUO", A':,, mes<!s elas fesa da Patria; contemplando 

I
do seu nome, o doce acolhi

seus sentimentos. conferencias assentar<1m-se va- este povo extrenrnmente bom, mento do paraíso: BEM-A VEN-
A's 19,45 horas desse dia gran- rias ve;zes os homens do seculo e qtN só se vence com uma I TUR.ADOS OS QUE SOP

dc pµmero de fieis, sabenqo da XX para concertar a Pi!Z- En-

1 

;u·ma: coração; aclmirando o tr;i- • FREM PERSEJGUIÇ40 POR 
partida ctos Exmos. Srs. progeni- - 1 - li 1 · CAUSA DA 
tores do novo Arcebispo de s. trar.am, porem, para os sa Q~s ha 10 que rea 1zamos em pau-/ . JUSTIÇA POTI-
)?au)o para .A,raxá, sua terra na- arrastando espac!ae... Assim cos seculos cje historfit criando QUE DELLES E' o REIKO 

l tal •. compareceu á Estaçto da Luz, <1rmados de ' ferro mortifero, uma nação livre onde não vin- DOS CÉUS. · 
afim de prestar-lhes uma home- com a alma eriçad<1 de espi- g.aram os preconceitos de san, Pestas alturas do sermão era 
nagem, tendo a Fecj.eração Maria- nhos e o coração repleto de gue e raças; avaliadas a tena- montanha, como ê bella, gran-

í na Femiqi.Pa leva,:io á estaçãp 'rancores, escrl)veram em cen- ciqade que todas as energias de, nobre e serena a vida cio 
bellos ramalhetes de flores. A Li- tens1s de tratados a palavra da Patria empregam para nos, homem·, capaz de f<!zel-o feliz 

1 g·a do Professorado Catholico of-
paz. Mas a paz não raiou para educar na disciplina e na bon- no tempo e na eternidade. 

'ertou á progenitora do Exmo. Sr. o mundo! As mais sérias con- dade, na tol.erancia e na serie- GAUQETE ET EXUL.TAT"", José Gaspar um artístico car- . .,_ 
~\. ''! prata com expressivos· di- venções foram farrapos de pa- qade, na liberdade e no deYer, QUIA MERCES VESTRA CO• 
zerel!I. rei na ponta das baionetas! na justiça e na caridade, na PIOSA EST IN CQ::LIS. ALE· 

Ainda na terça-feira, á,s 20 ho- O' fieis de Chrlsto Senhor hoilra e n/il. fidolidade, no cor-
1 

G R A E~ VOS E EXUL TAi;:, 
ras, S. Eii;cia. deu no Palacio S. Nosso, ha dois mil annos que po ·a na alma, perguntará a PQRQUE NOS Cê:US GRANOE 
Luiz uma audiencia a que com- Jesus ensinou os preceitos que, cqrjpsidade universal: Quem I SERÃ A VOSSA RECOM• 
pareceram representantes da alta t· l t · · · 1 PENSA . ,mciedade paulistana, das com- pra 1cac os, man enam a con, gum, e eusma e orienta esta . • 

, missões de honra e recepção, ma. cordia entre os povos e condu- gente? Trabalhar para vos man'tel' 
. g·istra(los e altas autoridades ela ziriam 08 inclividuos pelo cn- Do alto do Col'covado, abriu- i11flexiveís 11.i doutrina do Mes• 
l Q.(lmipistração. minbo do progresso moral e . do sobre a immensid11de elo tre, nos ensinamentos da San• 
· Qu!lrta-feira, 20 do corrente, mate)'ial. paiz a immensidadc do~ g~qs ta Igreja, nossa Mãe, na doei• 
S. Excia. compareceu á Curia Me- H~je, nestas horas çje melan- braços acolhedores e qq-a tra- lidade aos Summos Pontifice~; 
tropolitana, assigna

nd
o 

O 
seu pri- chol1;1 profunda, sua palavra çam na terra a sombra .te uma promover entre v6s a car'1dad~, meiro expediente e dahi se diri- ~ . v 

g)u :i. nova séde da Juventude resôa sonorosa advertindo ás cruz, Christo responderá por intensificar a fé, amp.irar a es
Femin/na Catholica, á rua Con- rações: SE queres viver tr;,1n- todos 1i6s: EU SOU A. V.EJi- perança, afim de ·que· possaes 
dessa de S. Joaquim, para presi- quilla cjentro d;is fronteiras DADE, O QAl\'IINHO. E A VT· levar vida santa e perfeita, eis 
dir a cerimonia de sua inaugura- que a Providencia te deu, vae, :PA. P,\R,A ·o POVO· BRASI- a que vem 

O 
vosso Pastor com ção offlcial e dar a sua benção. 'I' 

Das 16 ás 18 horas, recebeu, no reconci ,a.te com teus irmãos. LEIRO ! . .. . . os olhos fixos nos céµs, com ·o 
Palacio s. Luiz. as homenagens VAD!ã: PRIUS RECONCILIAfH Sigamos a Christo com to!'la coração Junto ao peito de 
das assp(liações catholici1s e ésta- FRATRI TUO! Em cada mn a sinceridade do CJ\le somos Christo Senhor Nosso, para· 
belecimeptos de ensino. de nós, no fundo c1a consci011, capazes, nos nossos ponsamen- vos entregar suas forças, Sf:lU9 

Q1.1intll-feira, 21, as Religiosas eia, cchôa o mesmo aviso divl• tos, nos nossos actos, nas nos- braços, seus sacrificlos, seus 
não reclusas da Archidiocese s · 1 · til · t • 
com.parecer!l.m tí, Curia Metropo!i. no: e queres- virer c iris • sas m ençoes. ·suores, sua vida, por que se 
taua, afim de prestar homenagem mente, antes da communhão, Os que O negam gritam af. salvelll vossas almas querida!!. 
e submissão ao novo Pastor. A's antef:l das orações, antes dos firmando serem as riquezas a 
!.~ .hm·1u1. tot ,l,iad.\h i:v• Palacio s, trabalhos. vae, reconcilia-te unica fonte de felicidade par::i. (Conclue na s.• PJa,) · 



A Impressão uil.ànime _ dos ol:i~Vs.cloi'es • mternacionaes ,é de que 
e i:Zolch encontrou, na sua nova a-lliança 1'USS!t, o parceiro capaz de li :::e.; 
vcncel-o em ~us methodo:, politi'cos. Anno xn 

A,Jós éspefar que r.., forças polonezas. estivesse:qi. violentamente 1 São Paulo, 24 de Setembro de 1939 1 Num. 361 . 
emn2nhade.s na lucto. contra o w.vasór- allemão, os soviets atira
rn1;.-se com toda rapidez pelo stil da. Ptilo:Qia, :!ttteroeptan~o aos 
n8.zistus a front,elra rumena e o ca:rxti1':thp tia Ukrania, ceitas de 
c,ue, empenhado o Reicl1 na guerra occldentall, terá que concordar 
com. os lúnites impostos de facto ao seu a,va,nço. 

Ao m~mo tempo os ipvieiis raaffb:mam sua neutralidade, fi
cando ass1m com a liberdade de amdliar o Reicti ou recolher•se 
nrudentemente, se lhe comi:rer. 
- A manobra russa parece ter sido feita a tempo, pois o assassi-

As tradições reli íosas na Polon1a 
. '(ESPECIAL DA LEGAÇÃO DA POLONIA PARA O "LEGIONARIO"); 

;1io de cal!rrescu, já agora tallvez inµtll, poderia ser o pi;etexto para Quando o Papa Pi0 IX desig
a intervenção germanica na Rumalil:a, cujos campos rertels, grandes nou a Polonia '· semper-fidelis", 
productores de trigo, e productivos poços pe~:roUfm-os são ha muito traduziu nessa sentença n. 
cobiçados pelo Reich, e ~gora, mais que nunca, seria extraordum- substancia historica do grande 
riamente citeis para sua nmmitenção na guerra que toma, sobretudo, paiz, onde o fulgo:· do catholi
um caraeter economico. cismo se confunde com a . pro-

A impossibilidatle de qualquer tentativa nesse sentido vem pol' pria ,historia. 

imagem de Nossa Senhora Mi· i11.terior e no exte:r-ior de. Polo· teiros, seus monumentos, at• 
lagrosa. 1Ha todo -seu fulgor rú-i-taculoso. testam atravez Of! lances mais 

Confirmou dest'alte Sobieski No J)àssado serviu de esti- memoraveis da historia, a in• 
a tradição polon"eza, que con-· mulo ,ws patriotas na.-s horas quebrantave1 fé dos polonez-es 
sistia em só iniciar as bata- das tempéstailes nacionaes ';) e neHas se conservam · seus 
lhas, após preces invocando o hoje, é ainda sob a invocação santos e martyres. ' 

o Reich mais a mercê dos sovlets, para seu sustento dUrante a Nesse momento, em que as 
apoio de Deus e sua benção. pi'edosa de Nossa Senhora, que A ~ctual g;1>,ração poloneza, 

. Deus sempre ouYiu a Polo- as armas .-iloneza.s se lev~n- com especiaiidad~ 8: j~ventu• 
nia ue· durante um milennio tam na defesa . ..do solo patrio, de, guarda no mais mtrmo re
de 'e:ii:st~ncia, jamais tomou invadido e depredado pela bar- 1 cesso. d<: ,:spirito ª" mais bel~ 
fas armas para rmpre,hénd-e'.r· barla de um povo, q11e se ar- las tlad1çoes e ~le todas ái 
guerras de oppresGâc, mas, pe- rog~ defensor d~ cultura. . maior é aquella ~El f_undir. n~ 

guerra. e.ttenções, do mundo se acham 
Para sahir dessa situaçã'o desagradavel o que os observadores · voltadas para a tragedia, que 

t€mem dê o Reieh um golpe de força contra os paizes neutros, o 
,ftle causa tanto alarme na. Belgtca, na Hollmda e na SU!ssa. 

E mais que nunca procut'atn. os neutros pôr as barba.s tle mo
\ho, pois todos sentem que níio se podem continuar indefinidamente 
nesta g,uen-n. parada, e qualquer surpresa. deve surgir, de um mo
_mento para outro. 

A EMBAIXADA I DA 
POLONlA AGRADE,. 
CE AO LEGIONARIO 

lo cohtrarlo, sempre fel-o em Nao menos vene;ado, na Po sym_bolo, Deu$ e latria, a fo~ _ 
1•61 ·de justas causas. louia, é_ o quadro !19 Nossa S~- ça mquehrantavel _que as ant• 

l) • • nhora de Ostra Brama, cuJa ina na defesa do sülo, e de. ex-
A rndole substancialmente reniota histori~ data do seculo pressão moral, que ella repre• 

f!oconduzldo ao cargo de Vigario 
r:tcff'~B o Reuerernt isslmo Monsenhor 
~---Ernesto de i aula 

Da legação dá Potonia, 
no Rio de· Janeiro, rece
bemos um éxpressivo of
ficio de agradecimento 
pela attitude assumida 

réligios~ do povo polonez, não XVII. Nelle a Virgem é apre- senta para cada polonez, que 
se mamfestou, unicamente, nos senroda com as mõ.os cruzadas tem nesse momento, em cada 
mo1:1entos d_e duras provas pará I sobre o peito, expressando os uma das mãos, uma espàda, 
a v1<1a nacrnnal; nao se e:,t0· ma-is sublimes sentimentos, im~ que he. de galvanizar, com âju• 
riorisóu apertas nas ,:ticcasioes pressas na face pelo autor des- da do céu, todo o património 
de g:uerra, lJ'Orém for sP.-m.pre I conhecido dessa maravilha d que conquistaram em gestos de 

Geral, uma sal
va de palmas 
echoou em todo 
o salão, repleto 
de Sacerdotes. 
Foram palmas 

por esta •folha contra. a 
invasão totalitaria da ex· 

e:lchuberante durante a paz. arte religiosa, na Polonia. nobreza que lhes · têm valido 
Seguro_ teé'temunho · temol=õ Cracovia, Gniezno, ,vnno, a admi;ação do mundo. , 

trema direita,., e da extre
ma esquerda. 

na pluralidade de conventos e Poznan, toda a Polonia, emfim, Com Deus e pP,l:l, Patria, a 
igrejas, que tanto contribuíram atravez suas igrejas,'-'seus mos- Folonia vencerá. 
a elasticidade da vida catholi- · ______ ' 
ca na Polonia. 

A primeira nomeação feita pelo 
i'::xmo. Revmo. Sr. Arcebispo Me~ 
trnpolitano no que se refere á al~ 
t:1 direcção da Aréhidiocese, cau
sou um contentamento difficil de 
se ães~reve\·, tal a unanimidade !) 

o enthusiasmo com que el'le Ee 
manifestou nos mais variados 
circules. 

No decurso da recente reunião 
do Clero, S. Excia. Revma. inves
tiu nas funeç~s de Vigarlo Ge
ral ela Archidiocese o ~]:xmo. 
Revmo. Mons. Ernesto de Paula, 
:iue já havia exercido esse alto 
~argo s_ob o pontificado do gran
ie Dom Duarte, e que, durante 
, vacancia da Séci.e, foi Auxiliar 
:io Exmo. Revmo. Mons. Vigario 
Capitular. · 

Quando o nevo Arcebispo an
trnnciou o nome de seu Vigario 

ardentes e insis- ensanguenta_ .. à_I~uropa, nada São esses monumentos paci-
tentes, que cons- mais opportuno do que reme- ficos, com sua finalidadé hu-1 
tituiram uma ex- morar, que a Polonia, ,além das mana, os mesmos, qne hoje es-

1 pressiva e caloro- caracteristicas espirituaes, qne tão á mercê da investida do 
sa consagação. lhe são proprias, tem sua Cons- neo-paganismo nazista. que 

Vehicuiada de- tituição politica votada em no- num gesto "heroico" os des
pois a noticia me de Deus e consequentemen- tro-e com bombardeios incle
nos circulas do te, o Estado unido á Igreja. A mentes, que não chegam para 
laicato que mfü- Igreja e suas leis têm assim, arrefecer a fé, incrustada des
tam nas associa- se selo elo no9re ))ovo, um pe.- de seculos na -essencia ela Na
ções catholicas, 1 pel e uma significação da ção Poloneza. 
caúsou ella o I maior releva11cia nac!_onal. Nenhum testemunho mais 
mais respeitoso Desde os tempos mais remo- concludente do ardor dos Po
contenta me n''·o, tos couraça contra a invasiio 

I 
Jonezes para com a re'igião, do 

graças á admira- pagã na Europa. a Polonia, que as pn!avras elo Sarito Fa
ção e á estima que adaptou o christianismo drc Pio IX aos p;:;:-egrinos é!a 
que lhe tributam 
toçios os catholi
cos de S. Pau1o, e 

a este sentitaento não foram 
alheios mesmo outras espheras. 

O elogio do novo Vlgario Ge
ra!l está, todo inteiro, em uma só 
phrase: é um Sacerdote modelar. 
De uma intelligencia clara, viva 
e singularmente pratica, de uma 
pe1<spioacia pouco commum, de 
um trato affavel e dign", de uma 
energia ram, tem elle todas as 
qualidades- requeridas por seu al
to cargo. Sua piedade, sua leal
dade, c sua bondàde attrahem 
promptamente para el~e todas as 
sympathias. Assim, pois, é elle 
para o novo Arcebispo um auxi
liar precioso, não apenas para a 
direcção das actividades dos so
dalicios catl1ollcos, mas ainda pa
ra o contacto com os elementos 
exponenciaes de nossa vida so
cial, e com todos os sectores de 
nossa população. 

lladio Educadora Paulista 
.=======-- -:r~,.,,..,,_,,.. ,_,,,,======: 

CIRCULARAM, NESTES tlLTIMOS DIAS, ALGUMAS 
NOTICIAS SOBRE IRRADIAÇOES PROTESTANTES QUE 
ESTARIAM SENDO FEITAS PELA RADIO EDUCADORA 
PAULISTA. 

ESTAMOS AUTORIZADOS A INFORMAR, QUE. TAES 
NOTICIAS SAO TOTALMENTE INVERIDICAS. AQUELLA 
EMISSORA PROMOVE EXCLUSIVAMENTE, EM MATERIA 
RELIGIOSA, IRRADIAÇOES CATHOLICAS, COMO FACIL-

MENTE PODERA O VERIFICAR OS SEUS OUVINTES. 

t, 
.do, Mosteiro de Jasna Góra onde se venera a, imagem da, 

· · Virgem de Czenstochowa. 

~iscurso ~e S. Exc~a. Revma. D. Je~~ Gaspar 
(Conclusão d;,. 7.ª pag.) fieis de Christo se:n distinccão 

e tranquilla e piedosa vos seja alguma, ricos e pobres, patrões 
a existencia. e operarios, sãos ou doentes e 

Ha 400 annos atraz, não 'lon- aos que embora não catholicos 
ge daqui,· µo )?ateo do ICollegio, me tendes acompanhado com 
em cuja éeroo floriam as pri- sympathia e amizade, meus 
meiras rosas paulistanas, plan- votos e minhas preces pata 
1 adas pelas mãos de Anchieta, que Deus vos paguE' com a vi· 
,•epetia o intrepido missionaria da eterna. Ao abençoar a mi
<tos indigenas a mesma &u- nha querida Archidiocesa eu 
trina que vos estou recordan- me elevo para bem perto do 
do. Era então um São Paulo Coração Santíssimo de Jesus 
nascente, cuja modesta igreja para deste pulpito ardente de 
de taipa, vista do Anhangaba- amor e sinceridade dizer-vos 
hu', se afigurou a Eduardo com toda minha alma: 

ÂQCJELA/ 

Prado, uma navP id-eal, pres- Desçam sobr-a vós todas as 
tes a partir para o infinito, bençãos de Deus: sobre a nos
mas ancoràda ainda ho oceano sa Patria idolatrada, sobre o 
espumoso da neblina. Não era nosso Estado progressista, so• 

l então uma parochia e •hoje é bre nossa 'immensa metropole, 
uma florescente Archidiocese, sobre nossas cidades mimosas, 
graças ás bençãos ele Deus, aos sobre nossas villas e fazendas, 
trabalhos elos seus pastores e campos e serras, encantadores 
,í. fidelidade elo povo christão. de poesia e quietude; sobre as 
Assumindo-lhe a dirc.cção, que- casas dos ricos para que per· 
ro agradecer as vossas 110me- severem no bem e sobre os 
nagens, as vossas e.cclamações tectos dos pobres para que não 
e as orações piedosas que of- desesperem ll!l,S affiicções; so
ferecestes a Deus pelo vosso bre os corações alanceados pa
Arcebispo e as palavras since- r.a qti:e encontrem conforto e 
ras e affectuosas dos oradores sobre as almas venturosas pa· 
que me saudaram. Aos Exmos. ra que não se esqu,!)çam de 
Srs. Ar.cebispos e Bispos, meus Deus; sobre os grandes para 
irmãos e collegas, o meu cora- que não se ensoberbeçam e so
Qão fraternalmcnt-o reconheci- bre os pequenos para que se 
do. Ao Exmo. Sr. Interventor não revoltem; sobra os fieis 
Federal, á sua piedosa censor- para que dia a dia progridam 
te, ao Exmo. Sr. Presidente do na piedade e sobre os que vi: 

-- ,.. . 
.,(,a~k 
/}~ 

C~SIMIRÁ/ 
• 

MONSENHOR JOSE' GAWLINA - Bispo-Capellão do Exercito 
Poloncz, gTavemente. ferido no momento cm que abençoava as 
tropas que partiam 1iara os combates que se reriam perto de 

Varsilvia. 

desu-c o arrno 96G, sempre ma- Polonin., quD lhe vediram re
uifestou seu apego ao catholi- liquin.s. - "Ao envcz ele vol-as 
cismo, atrave7, as mais _elo- dar, poderei receb8l-as. Trazei-
1uentes formas. me um pouco da vossa terra, 

Com propriecla,le ella foi de- embebida do sangue dos mar
nomíne.cla "muralha da clwis- tyres: ahi estão as mais sagra
tandade '', e se 1ior óutras for- das entre as vossas relíquias." 
mas não houvesse 'justificado Frizantes exemplos, exem
o honroso epitheto bàstaria, plos edificantes são a vida de 
vara comprovai-o o facto his- Santo Estanisle.u, Bispo; San
torico da d-efesa de Vienna, to Estanislau Kostka, São Ja
emprehendida pelo rei ela Po- cyntho Odrowaz, o André Bo
onie., João III Sohiesld. bola, e finalmente Santa Kin-

A 'profunda fé das tropas po- ga - rainha da Polonia. 
1onezas chamadas a Vianna, Os mais vivos sentimentos 
,elo imperador da Au~tria, Ma- religiosos dos Polouezes são 
ximiliano, foi expressa nas pa- manifestos nas peregrina:ções 
lavras de Sobieski: "cheguei, seculares aos logares santos e 
vi e Deus venceu'. entre esses pzestccchowa é o 

A piedacl!l do glm.·ioso rei:se, de maior expressáo. 
manifestou no facto de qµe, A effigie de Nossa Senhora 
antes da batalha, acoi:npaJ?.Jl\\~- pintada, conformo a 1-egel},da, 

l
. do de seus guerreiros, oroui,a't: em taboa de chipre pelo Apos

~OliOlil~Ul!;lnte, genuflexo ante a . tolo São I.ucca.s. irradia, e.o 

Tribunal de Appellação, ao vem fóra da Igreja para que 
Exmo. Sr. General Comman- logo encontrem a estrada de 
dante da Segunda Região Mi- Deus; sobre os nossos semina• 
litar, aos Srs. Secretarias do ristas para que cresçam para 
Governo, Juizes, Militares e o sacerdocio e sobrE! os nossos 
demais auxiliares da adminis- padres afim de . q;ue fructifi• 
tração publica federal, esta- quem para a vida eterna; so• 
duài e municipal, á. imprensa; bre os governantes e governa• 
e aos sanUstas que me acom- dos, sob're toda a qu,erida Ar· 
panha.ram, 1:néus agradecimen- chidiocese e sobre t.odo' o Es
tos cordiaes. Aos meus padres tado afim de que, dentro da 
s.eculares e. regulares, aos paz, da cancordia e do amor, 
meus seminaristas e religiosas, prospere no bem a grande fa• 
ás associações piedosas, ãs :fa- milia paulista.. 
miliaa paulistas e a todos os Disse. 
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Dentre as 1üunerbsàs l10me
nagens d.e que tem sido obj-ec
'.o o Exmo. e Revmo. Sr. Ar
iebispo :VIetropolitano não po
Iemos deixar de accentuar 
:om pa:rticular carinho a gran
de ,manifestação operaria que 
se realizou no Palacio São 
Luiz, bem como a que, 'hoje á 
tarde, offerecerão a S. Excia. 
Revma. os criados, lixeiros e 
·outros elementos pertencentes 
.íis classes mais modestas da 

NA CAPITAL DA POLONIA1Est!dando 1r.11~eja de 
Cbrnsto e a sua historia 

Jiopulação. · 
Já se tem dito com muita ra-

2ão que o esforço do apostola
do no Brasil se deve dirigir 
preferivelmente ás duas clas
ses mais trabalhadas pelas 
doutrinas deletereas, ·e mais 
afastadas da influencia da 
Igreja, que são r~spectivamen
te a alta sociedade e o opera
riado. A isto acresce que nin
guem ignora existir, no cora
ção do Arcebispo de São Paulo, 
uma corda particularmente 
sensivel para os operarios, que 
:por sua vez já soubei;am com
prehender toda a delicadeza 
dos sentimentos que lh-es de
dica seu Pastor. 

l A CO~I;'ECÇM) "UNAM SANctAM"· 

Foi dito que o seculo vinte volume quadragesimo oitavo ·um·a 
sera o seculo da Igreja. Tornar- sclecta dos n·clhoi;es trecho,, 
se-á realidade tti,l prophec!a? Não -~tpreseniad?s e t1aduzidos, 
sabemos; é certo entretanto que E.ste volume, ertre todos os ,,s
ass1s1llmos em diversos campos c-1 ipt-OS sobre a Igreja nestes ul
um renovamento da idé! de Igre- tlmos aniaos, é cutaraente o mais 
ja e do prestigio da Igreja ca- claro e o mais uti:l, 
t-hol!ca. De um i.ido se volta pa- o quarto volume d11, c-ollecção 
1•a EJ!a como a uniqa capaz d.e. não necessita de esc1areo!mento3; 
reall.Zar a m.,1ião de todos os ho- 0 nome de seu autor, Mons. P. 
1ni3ns e 1evar o mundo para paz.. Batiffol. l)asta para garantir o 
De outro lado m~m se fala; não ·seu valor. Mons. Batiffol, faileci
ha movlrt'l:!mto dt:. Ac~o Catholí- do em Janeiro de 1929, deixou 
ca que não a inscreva em seus alguns estudos inedfctos, defen
program,na:s de estudo; semin~.- dendo o primado romau9. Estes 
ristas e sacerdc-\eG procurnm a'yi.. estudos, junto a Qutr.os já pUb11-
ciament<" os !i,•ros que tratam cados e ora de:sappai-ecidos, io
d'Ella; mais de um theologo pu- ram rem1idos sob o titulo ''C:aA 
bl!oou nestes ultimas annos es-- _tbedra de Pedro. Estudos da ~~
t.t~dos de valor sobr:) o trabalho toria Antiga da Ig;rejii,'' e publl-
da Igre js . · cado·s na "Ui::tarn Sanctam". 

Por ~ste motive, 0 Revmo. Pe. ··, ·Na pri.n).eira parte o autor d~-
monstr-a como realmente existia Congar O. P. e seus irmãos do- . i 1 d rg· reJ·a,, 

minicanos da ·'Edlti0ns du Cei:f" nos prmre ro.s se.cu os a 
o prµna-clo romano_ pensa.mm que cr€ando uma cal

A convergencia destas cir
cumstancias d.eu á manifesta-: 
ção <los operarios, e dará á 
manifestação de hoje, uma no
ta affectiva que não póde dei
xar de abrir as maiores espe-
1·ança,s para o futuro. 

lecção ãe obras dedicadas ao es.. Na segunda parte, no setimo 
tudo da Igreja, àe ma natureza, cap_itulo dos titulos latinos, . estu-

ESTATUA DO CH:RI-STO NA ENTRADA DA IGREJA DE SANTA CltUZ, UM DOS de: :::eu espirito, de sua vida, vi $ o uso historico do titulo prin-
PRINCIPAES MONUMENTOS DE VARSOVIA, E>'[ ESTYLO BAR.OCO, SEG. XVII. ria ajudar este movimento e fa. cipal oncte se encontra expresso 
AO FUNDO VE-SE UM DOS PALAÜIOS DA CIDADE DO SEC. XVIIl. EXISTIRA' o primado da Igreja de Roma:: 

STRUID PELAS zcr utna obra util para a camm, prl·nci·n<>tus _ ecclesi·a p1.;ncipa-AINDA ESTA IMAGEM DE OHRI:STO, OU TERA' SIDO DE A .,.. • 
BOMBAS. INCENDIARIAS NAZISTAS? de Christo. !is - sedes ap.ostolica - prin-* * 

·-=~ =~-=~-=-=-;:-:~:;-=-=-=-=-=-=-=""==-:-:::-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::::-::-=-=-=-=-=-=-;;-=-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;==D=e=t=o-=d=a=ess=a=c=o1=1=3c=ç=ã:::_J>:,:' ';l1=ª=' ·=n=o ç~ps apostolorum, etc .• Entre as muitas outl'as ma- .. ._ Por fim, na terceira parte, tra-

;!if!!tfs~~;;·eie:~~;~e~~i~si~x~ P rª me m ,~ Co:ro ~re~s~ Mod"1ficados os ,estatu'·,J..l'O-- S ·;:la~º~ x:ra;:lhi:ªi::::i~ç!~:ª! 
Sr. Arcebispo, teriamas d1ffi. 1 V ~ · l " Oriente Christão durante o pri-
culdade em accentuar as mais C D t _. I B ,. IT .... : -- , . · , .. ·. -m.eiro seculo e. por occasião das 

!=~--~-~ii(i~j~t~i;:9:~t~f~~:~a~\,1:, .,, !-, ~ • : ... ~-'-'ª'"·"'· r_~Jª.t-,J~J~º·' 1 :
1:'da _' ~crão (atholica ·ltaiiana :::;:~n~i~~~r~l-~!~~~~\!~ 

de da 2.a Região Militar, cons- _ Realiza,;:~:ª em Novembro do u Dr. Plinio Corre::-, de Olivei· 1 · · 1 '~, · · ' prescindivel na bibliotheéa. de to-
tituindo e-Orno constitue, um d1·recto· r do· LEGIONARIO, re- Um dos primeiros actos do São assistidos por S. Excia. dos os que se interessam pela. 
acontecimento talvez inecdito c.orrente anno, no Rio de Janeiro, ra, . . _ pontificado de sua Santidade 

O 
Monsenhor Colli, bispo de Parma, historia da Igreja, do primado. 

nos annaes do Brasil republi- o Primeiro Congresso Cultural cebeu um off1c10 da Comm1ssao Papa Pio XII foi a nomeação de por um sub-director e um legado romano, e das relações da Sé de 
cano, merece um tal destaque, Brasileiro, sob os auspicias do Organizadora, convidando-o para uma commissão de tres cardeaes admi-nistrntivo que formam com Roma com o Oriente Christão, e·, 
que não podemos deixar de lhe Exmo. Sr. Presidente da Repu- relatar a seguinte these: - A in- para a direcção da Acção Catho- elle o "Bureau" central. a todos os que se interessam por 
clar o devido relevo. blica, seu Pi·esidente de Honra, e fluencia religiosa na formação da lica na peninsula. Existe ainda , um conselho de- quaesquer assumptos historiem,. 

Já se tem mais de uma vez Em torno dessa nomeação e da nominado de "Consulta. geral" Mons. Batiffol consagrou quasi f h • · · · t· do Instituto" Bra nacionalidade brasileira, escripto nesta ol a que o Bra- ,-or imcia iva - reorganização que significaria, formado pelos assistentes eccle- toda sua vida e sua actividade em 
sil pad-aceu, durante toda a silelro de Cultura. ============== agitara·m-se innumeras noticias. siasticos e presidentes. defesa da Igreja contra os ata-
'historia da Republica, de dois Organizado, dirigido e executa- Q "L · · n t ad I Actualmente, após uma reu- Em cada diocese o Bispo pre- ques dos historiadores protestan-
males que herdamos do Impe- do pelo referido Instituto, esse eg1onano Í U• niãó a Commissão directora da side pessoalmente ou por delega- tes, principalmente de Harnack. 
rio, e que depois de 89 se ag- ºd . h li d Acção Catholica Italiana publi- do a Acção cathollica. Elle nomeia o acolhimento feito a este livro 
gravara singularmente: a ques- Congresso tem por fim balancear ZI o para o . o an ez cou as.modificações dos estatutos. os assistentes ecclesiasticos e os posthumo é, sem duvida, a me-
tão religiosa e a questão mili- e compendiar os índices da cul- --=====- º, Estas giram em torno de tres. presidentes diocesanos que for- Jhor recompensa ao seu traba:lho 
tar. tura nacional, desde o descobri- (r pontos - direcção geral da Acção I mam, no' plano diocesano, um de bom e fiel servidor, 

Infelizmente, os elementos mento até hoje através de todas Do Revmo. Pe. Pedro Catholica, sua organização nas orgão semelhante ao Conselho Voltemo-nos sobre outros tres 
empenhados em· destruir as 1 ' . . K b dioceses e insígnias e bo!letins de, Gera!. 
tradições catholicas do Brasil e cada uma de suas act1v1dades . oop, rece emos um pe- dh • 1 volumes publicados ha pouco na 

t· t· t· t· d ido de autorização para ª esao. • . ,· Na parochia a Acção Catholica collecção "Unam Sanctam". Obra 
trabalharam sempre no senti- scien ificas, ar 

18 
icas e pra icas. ser traduzido o LEGIO- Sabe-se que ª Acçao Cathol!ca encontra-se sob a direcção do pa- de um sacerdote da diocese de 

do de indispor o Clero e as for- Em seu interess!l,nte programma NARIO para O hollandez, Italiana fundada directamenté rocho · Châlons, feita durante sua esta-
c;as armadas com a população, esta·o dJS' tribuidas theses sobre o e divulgado pela impren- j por Pio XI estava -sob sua direc-, · . . - . d! R . t d te 
quando na realidade elles são "áo_ immediata. Assim competia Emf~ em relaçao ás msignias a na uSSla, an es e uran a 

sentido e o grau de varias activi- sa catholica dos Paizes ., d A - c th li é guerra, e que são consagrados á dois baluartes da segurança do á Sua Santidade a nomeação dos a cçao ª 0 ca ~u uso es-
Estado. um representante de d.ades brasileiras. Serão estuda- Baixos. j presidentes. Actualmente a direc- estricta1:11en1:_e repudiado. Outras vida e á obra de um theologo lei-
Deus, fonte de todo o Direito. das as directrizes, os methodos Este honroso pedido çãà compete á comissão compos- denommaçoes capa~s de ?on- go, russo-orthodoxo, Alexls Ste-
0 outro representa e. força or- novos introduzidos entre nós, e as exprime de modo claro ª ta de Suas Eminencias os Car- fundir com a techmca pohtica panovitch Khomiakov, fallecido 
g~ni~ada para servi: o mesmo i contribuições do Brasil, em rela- :~~~;ont~e i~~~~~=~:~à :~ deaes Lavitr~no, arcebispo de Pa- das org~nizaçóes foram abolidas em 1860. 
D1re1to. Se estes dois sectores 1 . á . . N t So lermo, Boetto, arcebispo de Ge- ou trocaaas. Na obra de Khomiakov, o lei-
da sociedade são, como foram, çao s sciencias ª uraes, - LEGIONARIO. nova e Piazza, arcebispo de Ve- O objectivo das modificações tor moderno encontrará idéas ri-
em todo o Occident-e civilizado I ciaes e Philosophicas. Não foram '} neza. havidas é patente. Trata-se de 
e tambem no Brasil, objecto de! esquecidos tambem os aconteci- ~. =============== evitar qualquer entre-choque com cas, profundas e actuaes sobre a'l• 
um trabalho de impopulariza-' mentos e os homens notaveis do -============== as organizações fascistas, abdlin-- guns problemas que o preoccupa-
ção muHo profundo na opinião Brastl A Religião o a Patria em face do todos os pontoo, que sem se- ram paTticularmente: relações en-
publica - os que conhecer,am • rem essenciaes, possai:n ser abo- tre catholicismo e cultura, cons-
São Paulo lha 20 annos pode- Todas as theses serão reunidas das ideologias modernas lidos. tftuição catholica da nação e da 
rã.o contar a historia ainda não em volumes, traduzidas em fran- ______ A modifioação. da direcção SU• familia emf-im problemas actuaes 
muito remota, do anti-clerica- cez e inglez, para serem divulga- prema da Acção Catholicq. Ita-, . 

1 
'. ' 

lismo de encommenda - não Carta Pasto•al do E.xmo. e Revmo. 1iana virá equiparai-a ás dos de- da greJa. das, pelo Ministerio das Relações • ' te ~ ód 
I>óde o Estado deixar de vac- S A b . d ·p f · A, . . mais. palzes, isto é, collocal-a sob Eviden mente nao se P e ac-
cmar sobre suas bases. Exteriores, nos grandes centros r. rCe ISpO e Or O ,egre a dependencla do Episcopado. ceitar todas as idéas do pensador 

l culturaes da America, Europa e Fomos distinguidos com o Estado fascista e nazista, A como tambem o estão as Acções russo, todavia, encontrar-~-á 
(Conclue na 2.ª pag.)" Asia, recebimento da Vigesima Oi- selecção racional e a concep- Cathollcas dos outros paizes. nesta obra, não só estimulo effi-

=============================• tava Carta Pastoral da Su-a ção c'hristã, A pretensa supe- A organização diocesana virá 

O Arcebispo de São Paulo 
recebe as -:lasses operarias 

.... 

Excellencia Reverendissima o riotidade ele raças, O .racismo dar mais mobilidade de acção e 
Sr. D. João Becker, Arcebispo fascista e a Igreja, A força vi- facilitar as relações da Acção 
Metropolitano de Porto Alegre, tal da Igreja, etc. Catholica com os poderes loçae.s. 
que tem como thema: "A Re
ligião e a Patria em face das 

caz, mas ainda, conceitos que 
podem ser uteis a nós Ca,tholi
cos do seculo vinte. -i~ 

ideologias modernas". 
·...;; Em sua e-arta Pastoral, diri, -· 

Realizou-se domingo ultimo, como haviamos annunciado, 
a, audiencia concedida por S. Excia. Revma. D. José Gaspat 
de Affonseca e Silva ás classes operarias de São Paulo, que 
se . fizei;am representar por trabalhadores das · mais diversas 
profissões. Compareceram incorporadas as dive1;sas associa
ções catholicas que englobam em seu seio os ·operarios de São 
Paulo. Ao novo Arcebispo prestaram homenagem e pediram 
as suas bençãos os socios dos Círculos Operarios e membros 
da. Juventude Operafla Catholica, cuja secção feminina es
teve no Palacio São Luiz devidamente uniformizada, tendo · 
cantado os hymnos da J. O. C. 

O dia de hoje, será tambem consagrado por S. Excia. 
Revma. para. receber os trabalhadores e os pobres da. Archi
diocese. As portaJ do Palacio Sã.o Luiz estarão abertas ás 17 
horas para mais uma. audiencia publica que será dada, desta 
vez aos empregados da Limpeza Publica, jornaleiros, empre,
gadas domesticas e aos pobres em geral. 

gida· ao Revmo. Clero e aos 
Fieis de sua Archidiocese, S. 
Excia. Revma. D. João Bec
ker expõe os mais importan
tes problemas de nossa época: 

Publicamos , . 
no1e: 

religiosos e educacionaes, po
líticos nacionaes e internacio
naes, economicos e moraes, 
mostrando mais uma vez a pro
fundidade de seu saber e · as 
suas qualidades de apolog-eta. 

Os assumptos ventilados sfto 
elos mais actuaes, destacando
'·se dentre elles: - A concep-\

1
, 

ção christã do mundo, O actual 

• 
• 
• 

Pr~sando e 'Martftlla~do 3.a pag . 
,inalidade da Accão Catholica 
Discurso do Revmo. Pe. Luiz Gonzaga de Almeida - 3.a o. 

Freud-sua doutrina, se~s· erros - 8.a P 
regime polltico do Brasil, A~-'-\-· 
educação nos Estados totalita ;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;::;;:;;; 'i:~;==::l:'============~~=========:-.Jr rios, A religião e a familia :il. _ 
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t;;EJHANARIO CATHvL.1GO CO;\,l l tenha publicado, no Brasil, um impor• 
. tante telegramma que forneceu ao "EI 

\l»PROVAÇÃO ECCLESIASTICA o-Ptieblci-", o grande diario catholiéo de 

Direcção: 
R'Ua Quintino Bocayuva, 54 
.Sala 323 - Phone 2-7276 

Redacção e administração: 
ftua lmmaculada Conceição, Si 

Telephone í5 -15.36 
Caixa Posta1, 2849 

;f\ssignaturas: 

rJ1'n"1·1-c;·· l54'. 9QO, ;' 
p ;~·'.'f•··~~~ :P-

>1 .exté'rioi'. :,; • • • .25'$ú00' . 
~~IU~lffr.e ,., , ! :.; ,. .ir. . fo$00O'. ;; 

:,i ~it:e'rioq ,. ,.,, ;i:riooo, ' 
il'l'ijrµero avi.tl~ó ,•: ·• ~ j,,, . . ~2JO · 

.ftogamos aos hossos .ass,g• 
i)ii:intis communícarem .a mu
}pifn~a µe seus e!'JdereçAs para 
'f~ _Çaixa Postal 284~ . 

~rinunciosf ' 
:.l'~iiâin fa))e'IJa, sem co1npromisso' 
. N.'.ã'o J:lUblicamos collaboração 
i:!.é p-essôàs ~tran·has ao _nosso 
~'i.ta'dro de redactorea. , .-
. O LEGIONARlO tem ô m:1· 
itíÍno prazer em récebé~ vilfitas· 
.ás installações de sua redacç(i.o 
~ offlcina, mas pede g,Ué não' 
fsejam tts mesmas feitas nas· 
_i2as., 3a.s e 4as. feiras, :por exi
;.gencias do serviço. 

COMMENlANOO •••• 

DIVORCIO?, 

'A co11enda quarta Caii-iara 
li.o Tribunal de AJ)pellação de 
8ão Paulo, composta dos srs. 
Desembargadores A. Cesar 
\Vhitaker, Theodomiro Dias e 
i\Ieirelles dos Santos, proferiu, 
em 2 de Ago:Jto p, p., tun ac- · 
corclão, publicado no ,; Dia rio 
Official" de 27 do corrente, 
que não podemos deixar de la
mentar, não só por motivos 
inspirados na doutrina catholi
ca, como tambem pelo despres
tigio com que se procurou en
volver as leis n.arionaes, que 
t iio xubiamente consagraram a 
indissolubilida(le do vinculo 
conjugal. 

Certo subdito allemão 'casa
ra-s0, nesta Capital, com uma 
hrasil~ira. Des.te. consorcio ori
ginaram-se alguns filhos. ,Uai,; 
tarde, o casal veiu a desquitar
se. mudando-se o marido para 
o Urnguay, onde contrahiu no
vas nupcias (Os celebres casa
mento;; no Uruguay .. ,) Dahi, 
tJOVOS filhos. 

:\fais tarde, veiu a fallecer, 
ectni em São Paulo, o referido 
allernão. Immediatamente, sua 
segunda mulher quiz incluir os 
filhos desse segundo leito na 
successão, em concurrencia 
com os filhos legitimas do uni
co verdadeiro casamento. o que 
não foi permittido pelo l\IM. 
Juiz da primeira instancia. 
Não se conformando com -esta 
decisão, recorreu ao Tribunal 
de Appelle.ção, que não teve re
media senão confir1'nal-a, em 
vista das disposições claras de 
nossa legislação; mas o fez 
-~Ôs seguintes t-ermos: 

Buenos Ayres, ,Entretanto, se bem que 
a Historia da Igreja seja vinte vezes 
secular e tenha conhecido as mais va
riadas vicissitudes, o documento que 
aquelle telegramma ence1Ta, se não é 
unico, é ao menos muito raro nos an
naés da Santa Sé. Contem elle, effe
ctivamente, a proclamação clara .e pe-
1-emptorla de que a Santa Sé não é 
neutra no presente con:f'licto. Trans
.crevamol•o, porque nossos leitores cer
tamente terão o maior interesse em to
mar conhecimento delle: 

"Cidade do Vaticano, 7 (Havas) -
O "Os.serva.tore Romano" esc1·eve em 
um editorial: "Nosso diario está ao ser
viço da verdade, de accordo com a · na
tureza, o caracter, a posição e a mis
sjio d11, Santa Sé. A verdade para to• 
dos, tal é nosso programma; mas esse 
progr,amma não é synonymo de indif
ferença, de insensibilidade nem de neu
tralidade. Significa, pelo contrario, uma 
vontade determinada de fazer t1;ium
phar o bem, a justiça e o direito, em ver. 
dade e por meio da verdade". Accres
centa o communicado que o "Osserva
tore" 4JVitará qualquer attitude que des
toe da missão de apaziguamento e de 
app1·oximação, qu~ toca á _sa~tat Sé." 

•• 
Os leitores mais perspicazes notarão 

facilmente uma _apparente contradicçãó 
no communicado do . orgão of!icioso da 
Santa Sé. De -um· lado, proclama e'.lle 
que o Vaticano não é 1J,eutro no confli
cto europeu. De outro lado, reivindica, 
para o mesmo uma funcção apazigua
dora e de approximàção. Como explicar 
tal attitude? 

A explicação cabe, toda inteira, den~ 
tro de tres palavras que se · leem no bi'a
zão de armas do Santo Padre: "Opus 
justitiae pax": à 'paz é fructo da jus
tiça. 

A respeito de paz, ha duas attitudes 
doutrinarias inteiramente diversas, que, 
infelizmente, o publico costuma confun
dir: 1) a pósição da Igreja Catl-iolica, 
que considera a paz como um bem ines
tima vel, ma.s admitte a guerra em cer
tos casos como um direito e em certos 
casos até como um dever sagrado; 2) 
a posição dos pacifistas extremos, que 
consideram a guerra cómo um mal in
superave1, e por isto mesmo a paz como 
um bem que a qualquer p1·eço sé deve 

·conservar. 
Não pretendemos, neste artigo, tratar 

senão por alto, e a.Iiás com um inte
resse theorlco, da questão da leg!timi~ 
dade da g·uerra. Demos, porém, dois 
exemplos classicos. Um é 9 da legiti
ma defesa. O outro é o da guerra sa
grada. 

No caso da legitima defesa, a guer
ra é um direito incontestavel. Admitta
se um paiz que, como o Brasil, -se com
põe de muitas circumscripçõe~ territo
riaes. E' obvio que se uma potencia in
vasora nos arrancasse o Terr!torio do 
Acre. nem por isto o Brasil inteiro pe
receria. Ninguem, entretanto, ousaria 
neg·ar que . estariamas exercendo um dl-
1·eito, se pegassemos em· armas para. es
corraçar o invasor. 

No caso da guerra sagrada, não exis
te apenas um direito, existe um dever. 
Um exemplo característico de caso de 
guerra sagrad!i . SEl ,.verificou no seculo 
passado. A maçonaria italiana conce
beu o projecto criminoso. de despojar o 
Papa de toda a soberania temponrl, de 
supprimir todas as· fontes de renda de 
que vivia o Vaticano, e de aproveitar 
finalmente alguma opportunidade fe-
llz, para extinguir de vez o Papado. 
Este projecto, Leão XIII, em suas En
cyclicas, o descreve retrospectivamente; 
com uma precisão extraordinária. Ora, 
atacada a Santa Sé de modo tão vio• 
lento e tão criminoso, era a propria 
Igreja que se feria no que ella tem de 
mais essencial e de mais santo; era a 
propria Civilização, que se att!ngla no 

que ella possue de mais fundamental; 
eram, pois. todos os povos da terra, que 
se sentiam duramente' gol1;eados pela 
iniciativa perfida das lojas. Para todo e 
qualquer paiz catholico, era umri obri
gação imperiosa accudir em defesa do 
Papado. E a maior nodoa da Historia 
da Europa foi incontestavelmente a at
titude covarde das grandes potencias 
catholicas, que assistiram de braços 
cruzados á consumaçã9 deste nefando 
crime. Graças a Deus, porém, não fal
taram catholicos das mais variadas na
cionalidades, que se reuniram em um 
pequeno exercito de voluntarias e de 
martyres, o qual, tanto quanto possivel, 
se oppoz á investida das forças garibal
dinas. A honra dos governos ficou 
maculadà. Mas a honra dos povos foi 
salva pelo sacrlflcio esoontaneo deste 
punhado de heróes. 

• 
Estes os pril)cipios da doutrina ra

tho'lica. Elles se synthetisam todos em 
mn -l~ll§ll.nWnto de Santo Airnstinho. 

Plinio CORRiA DE OLIVEIRA 

A posi~ão, 
do Vaticano 

.1 "' !MMMfüM 

Diz o grande doutor que, ao contl:ário 
do que já no seu tempo era uma im
pressão geral, o mais g·rave dos males 
da guerra não está na mutilação ou 
na destruição. de corpos perecjveis, que, 
dias mais dias menos, hão de se cor
romper dentro das entranhas da terra, 
na sombra humida de uma sepultura. 
O grande mal da guerra, mas maior 
do que todos os males, está na offensa 
que Deus recebe com clla. Porque não 
se póde conceber um conflicto em que 
àmbas as partes sejam inteiramente in
Iiocentes. Ao menos uma dellas, ha de 
ser cuipada. E a offensa. que· Deus re
cebê com a injustiça do aggressor, é, 
no fundo, o maior mal que uma gue!'rp. 
póde causar. 

Ora, se a; offensa que Deus recebe 
com uma aggressão injusta é grande, 
que dizer-se da offensa por Elle rece
bida com a vlctoria do aggressor, e 
com a transformação da ·injustiça em 
uma ordem de coisas estavel e dura
çioura, que se· constitua em permanente 
injuria á Majestade Divina? A paz que 
tivesse como ·fructo evitar a guerra e 
perniittir a pacifica e incruenta con
summação da injustiça, quando esta po
deria ser evitada pela reacção das ar
mas, .essa paz, sel'ia uma summa inju
ria aos olhos de Deus, e os restos do 
povo avassalado pq1·ém inconformavel 
com a desgraça ciamariam vingança 
com a mesma vehemencia pathetica 
com que clamou por vingança o san
g·ue ihnocente de Abel. 

Assim, pois, imaginar como imaginam 
"á out1:ance ", que é preciso a todo o 
custo evitar a guerra, ainda que a paz 
assim obtida signifique o desaj:Jpareci
mehto· ·de povos inteiros, e a injustiça 
campeando como supremo principio da 
ordem internacional. não é outra coisa 
senão oppôr á doutrina catholica o des
mentido mais formal que se :lhe possa 
oppôr •. 

• 
Na sua prudencia muito sabia, a San

ta Sé, se jamais pactuou com alguma 
injustiça Jrtternacional, evitou de se 

pronunciar esponlaneamente sobre os 
litígios em que, razoavelmente, se pu
desse suppôr que ambas as partes ti
:-:llam un,a parcella de. razão. ,1'7 Ói este 
o caso da guena de 19'14.'1918. Abstra
cção feita· elas circumstancias- já duvi
dosas que provocaram a guerra na qua
lidade de causas proximas, as causas 
remotas que nunca se podem deixar de 
lado quando se trata de apreciar a li
ceidade da guerra, eram 'tão confusas 
que,. em sã conscienci!l,, ninguem pode- . 
ria sustentar ser evidenteménte injusta 
a attitud'.! de qualquer das duas facções 
belligerantes. E' tambem esta a attitu
de tradicional da diplomacüÍ. brastleira 
que sempre evitou de se immiscuir em 
guerras de uma liceidade oÚ illiceidade 
duvidosa, desde que nenhuma relacão 
taes guerras tivessem cóm os interes.ses 
do Paiz ou da civilização. 

No caso do conflicto teuto-polonez 
ao qual se referiu o '' Osservatore Ro
mano", a situação era iliteiramente ou
tra. Porque, mesmo se ·abstrahirmos de 
tudo quanto se pudesse dizer, e do que 
o proprio "Oss_ervatore" d.isse quanto á 
aggressão allemã, uma razão muito mais 
forte subsistiria. A guerra que a Polo
nia sustentou foi uma guerra santa, pe
rante a qual o Papado não poderia per
manecer indifferente, porqüe, em ulti
ma anailyse, ella foi ao menos tão aggre
dida quanto a Polonia. 

Ninguem tem difficuldade .em. com- · 
prehender que a Igrej·a tehhà' p1·\igacio 
diversas cruzadas contra o Islam, quan
do este ameaçou o Santo Sepulcro de 
Nosso Senhor Jesus Christo, e a liber
dade religiosa das populações., christãs 
alli existetnes. 

A situação da Polonia, para o' Vati
cano, foi identica. De facto, o comÍnu
nismo e o nazismo são absolutamente 
tão hostis ao catholicismo, quanto o Is
Iam. E, se na Polonia não está o Santo 
Sepulcro do Salvador, alli estão os Ta
bernaculos do santíssimo Sacramento, 
nos quaes o Corpo do Senhor repousou 
de modo não menos real do que no Se
pulcro de Jerusalém. Para quem tem 
Fé, a violaç.ão de taes Tabernaculos, e, 
o que é peior do que isto, das proprias 
Especies Consagradas, é coisa que dóe 
até o amago da alma, até aquella re
gião mysteriosa de nós mesmos, summa
mente intima e secreta, que São Paulo 
denominou a juntura da alma e do es
pirita. 

Ora, como haveria de o Vaticano ser 
neutro perante esta situação? 

• 
Mas se a Santa Sé não é neutra, 

como se col'loca na posição de apazi- · 
guadora? A resposta é simples. Foi o 
amor á .1ustiça e á Verdade que a faz 
tomar posição no conflicto. Entretanto, 
ella continua a desejar ardentemente 
uma paz que, desfazendo as injustiças já 
feitas, venha indemnizar os paizes le
sados, reparar os damnos inflingidos á 
Religião, e estabelecer no mappa eurc
peu uma ordem profunda, cuja tran
qui:llidade possa ser authenticamente 
chamada de paz. 

.No momento em que escrevemos, as 
noticias teleg-raphicas falam de duas 
propostas de paz, uma da Salita Sé, ou
tra do Chanceller allemão. Não conhe
cemos a deste ultimo. Mas, a se dar 
credito ás versões que circulam sobre 
a proposta do Papa, já se pódé affilmar, 
como aliás a . priori se poderia suppôr, 
que o que o Papa deseja é uma paz 
que signifique, antes de tudo, a restau
ração da Polonia em condições tacs, que 
seja impossível impedir dentro della o 
livre exercício da Religião Catholica, e 
violar sua soberania. 

E' passivei que, de outras fontes, ve
nham propostas bem diversas, tomando 
como facto irremediavel a consumma
ção do extermínio po1itico da Polonia . 

Esta paz, que não seria fructo da jus
tiça, não é a paz do Papa. E' mais do 
que duvidoso, é certo que tal paz o 
Vaticano não a acceitará. 

======:;::::::============================:# 
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Por outro lado, uma forma· 
ção positivista minou a fundo 
nosso Exercito, e o herissou de 
prevenções para com a Jgro
ja, completando assim este 
triste panorama. 

Graças e.. Deus, a situação de 
tei11pÔs para cá j{t se alterou 
sensivel!IÍ-ente. E á visita que 
a pffiéiâlidade da Região fez 
ao Exmo. e Revmo. Sr. Ar· 
cebispo l\Ietropolitano é uma 
prova de que a comprehensão 
começa a reinar cada vez mais, 
e que podemos ,,sperar uma ef
fectiva cooperação com as for-

' ças armadas, para a grandeza 
espiritual e tc,mporal tlo Brasil. 

* * EYidentemente. se situa em 
um plano impar a visita da 
J\fagistratura do Estado ao Ex
cellentissimo e Revmo. Sr. D. 
José Gaspar (la Affonseca e 
Silva. 

As augustas funcções elo Po
der .Tudiciürio tornam cada vez 
mais conveniente, nos dias que 
passam, o Direito e mais do 
que nunca conspurcado pela 
força e do terreno internacio
nal este ambiente s·;, projecta 
sobre toda a sciencia do Di
reito, que a Magistratura fir· 
me cada Yez mais sua autori, 
dade nos verdadeiros princi-

i pios que a fazem decorrer de 
Deus -e só d'Elle, e que por is
lo tornam excelsa e inviolavel; 
a dignidade elos juízes. 

Graças a Deus, o Poder Ju-
1 diciario tem, em São Paulo. á 

1 

sua testa a figura culta e dig
na ele um Magistrado que em 
muitas circumslancias t 0111 af-
firmado desassombradanwnt-3 u, 
verdade que ennunciamos. 

* * Bternamente preoccupa<los 
em fechar os olhos ús mais 
evidentes verdades, ha muitos 
·espiritos que suppõ·mn que o· 
communista, se pi;ega doutri
nariamente a supP.ressão de to
das as patrius, é, entretanto, 
no terreno pratico, um hom pa
triota, capaz de pegar em ar
mas ))ara morrer JJelo seu tor
rão natal, no campo de halaHw. 

Para desfazer esta rom.ant.i
ca balella, chamamos a atten
ção de nossos leitores para o 
movimento que se eslJo"a niL 

i França pelo fel'hament,; do 

1

, P,trt.i~o commnnist;.1, sol> a al
h,gaç-ao de que esl e, chulo e, 
1rncto ieuto-russo, é · inteira

i mente sympathico á Allemanhn 
nazisttc, e trabalha contra os 
interesses da França. 

Este movimento, encabeçado 
por elementos ela mais alta 
responsabilidade na politica 
franceza, representa virtual• 
mente H vlolação da tradicio
nal "union sacré·a", o que não 

1 teria sido feito, se os commu
nistas não tivessem dado mo, 
tivo a isto, por seus manejos 
criminosos contra o proprio 
paiz em que nasceram. Sirva• 
nos esta experiencial 

morte Edi'flica:r.te 
do sultão cio !Ja.,,,, 

go Victoria 
:\Ioneu recentemente o sul, 

tão Gabriel, grande chefe oo, 
tholico entre os incligenas da 
ilha Ukerewe, na parte sul do 

"E' esta uma ·das questões 
que mais vivamente tem apai
xonado os juristas patrios. Af
i_h•:mam uns a adulterinidade 
.<tos filhos do desquitado com 
-~:1#1-Júi qi~e n\i,o Ji seu conjuge. 
($p~t~nta'.iiJ ou..tJ'\JS, pelo c~mtra· 
1'tô·, que tal ,prole não .está con
,j:~fu:i!i,:;t(l(i: ,da,queÚa ma.éu1a, sen- · 
i4i, :p.o:rtp.:n,tó, :sJisp~ptivel de 
i~tç:q:µ:ii,_eçi;i:nen.W i~Hdo, Estés 
';l,W'UJ.iram.:$1 ,i:,spe:tJ.Wwent.~ na 
:f~i;l:çlencta, :~)3irl Wfiicfa. ~lguma 
;l~;ü:v,p.vel, dâ: h]JW.ii;:níza.ção db 
:<rti.ie\to, qu~ busi!i:i impedir qüe-: EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Pre-sentes na conhecída lago Victoria (Africa), 

O sultüo Gabriel, depois do 
20 annos lle condnc;ta exemJ~~or\31.11:\3:s :veiihant íi. i,Up:ppr

i~~t· /1 _puni,çito ·H-~ J,Ima falta qúe 
.;nM :9pm.etterífm:. . 
: :Jl)l(â~ .p.ó Mi 1i.fio' e cla<lo' 4is
,'!:i'in~;'tr na lei. E} :revellinqç, o 
'.diteifo br_M11'.eir9 i:J füv<?mfo a 
;-V.W,~J?,lp, p~ra q.ctoptá1• t~o sõ
: ~~.nte o desq;mte, soJuçao hy
brtilit, hypocrita e cimtrarJ.a á 
ij.~~ur\)za Jiumana, forçoso ao 
jüi,?; é acceHal,.o, etc., ~te." 

(>ride está. ••hum.~11ização do 
direito" antes déver-se-ia ter 
p~sto "animalização"· s·e a ins
U.(tli!;ão juridi,çp. do casamento 
não úver .ó caracter de indi
s6iuvel, servirá apenas para 
garantir ;:i.lgutis direitos dos fi
Jlios. :Mas, se os filhos adulte
riÍi.~s tambem -puderem ser re
conJ10cidos, o· casamento já 
n~d terá p.tilidade a~guma, e 
•e-rá melhor s(l1>i>'r,irtiil·o. 

.ifo:s não ~ no~sa. fMenção 
~~aitJr:.~s:}11.zõjs ,~m··que .se 

. 'JOALHARIA 
plar, d·ascambara inesperad,-1-
mente para uma vida escabro-CAS,A C·ASTRO 1 sa, nociva á propria fidelidade 

i conjugal. Entretanto. regene
. rou'.sc de maneira ndmiravel, 

RUA 15 DE 
tJnicos 

baseou o accordão. São velhis
simas, e já foram muitas' vezes 
refutadas; fazei-o novamente 
seria cahir em lugares com
muns. Nosso 1.mico fito é .avi
var e. attenção dos catholicos, 
para verein que não estamos 
assim tão livres do perigo do 
estabelecimento elo divorcio, 
uma vez que. pessoas de res
ponsabilldacl-e ..,_E1anifestam • se, 
em documento publico, favora· 
veis " #Ua ado.Pcã~ .e~}te J1f>s. 

OFFICINAS PRO~RIAS 

NOVEMBRO N.º 26 
concession~rios dos ÁF AMADOS 

(Esquina da Rtm Anchieta) 
relogios " E L E C T R A " 

j arrependendo-se elas immorali• 
dad,es que pratic~ra -em detri· 
menlo do ])em conjugal. Por 

1J U ·s Tr~A. 
~ No dia. 27 p. passãdo, a. Revma·. 
Madre Maria Hermetta, das Ir
mãs Vic.entinas de São Paulo, Rio 
de Janeiro. e Matto Grosso, com
p~etou 60! annos de idade, tendo 
recebido innuineras e effuslvas 
manifestações de apreço por par
te dos fieis da nossa Archidiocese. 

Varias agrremJ,ações caiholicas, 
como as Filhas de Maria, operll• 
1·iai catholieis,• desde do!W_~ro 

ultlnio, lhe têm manifestado to
do o seu enthusiasmo, toda a sua 
admiração pela sua vida e,xem
pla1· de trabalho e piedade, 

Quarta-feira, celebrada por s. 

i.s~o, escreYeu uma carta-aber
lü·;· ·em que, humildemente, pe,· 
dia perdão a todos catholicos 
pelos esoandalos qÚe comette-

homenagens, o LEGIONARIO se ra em 10 annos de comporta, 
fez re1iresentar 1,or um dos seus mento irregular. 

Sua ultima vontade - a de 
redactores. seu,, sepultado no cemi.terlo dos 

A Revma·, Madre Maria Der- m:fssionarios catholicos, foi 
metta foi nessa occasião agracia- ci.iniprida, apesar de forte O!J• 

da p~Io governo belga com a posição movida pelos el-emen
commenda da Ordem da Corôa to.s 1.o paga~ismo, cles.~jos·os 

Excia. Revma. o Sr. Arcebispo de 
São Pa.plo, teve lugar uma Missa 
de acção de graças, á. qual com
pàreceu grande numeto de pes. 
soás. que lb;e foi en~~-~·gue p_e!~ 

:: . · de que elle tivesse o mesmo 
C~n,s~I .. t{tn <iti$. tiveran1 seus 'paes·:pa-

.~ãos •. · ·· ·· · · · · ·· · · A ~ª~s .~~ta~_ ~iL~ e __ Ju~j~s ~- B.~l&i~ 

'. 
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SANTO ROSARIO 

Prctaando 
.11arte11ando 

'º Origem - Effícacia ... Nlez do Rosarto· -~- lntiuUgefieia$ 
Para o catholico não é ques-, dador dos Pregadores que aos talvez nenhum Pontificc tenha;· 

tfw de preferencia, pendor ou Padre-Nossos e Ave - :\farias, mais· se estendido em lôas ~ 
sympathia, muito menos de I jU11tot1 a meditação sobre as recon1nlendações a este exerci•' 
sentimelltalismo, ser devoto de alegrias. dôres e triumphos ela cio devocional á SS. Mãe de 
Maria. E' questão de vida ou' Virgem Mãe. Deus do que Leão XIII, de' 
de morte, pois que se trata de saudosa memol'ia. No proximo' 
querer ou não efficazmente a CONFIRMAÇÃO CELESTE nu111ei'o traremos trechos de 
salvação eterna. Si é verda.l'Wl No seculo XIII os Albigenses suas encyclicas sobre o Santo: 
que o unico mediador necessa- infestavam todo O norte da Rosarlo, em que demonstra co
rio entre o céu e a tel'ra. ó Italia e sul ela F'rança, afas- mo esta é a devoção catholic.:i. 

Querem me dar a honra de 
uma collabor<1ção assidua no 
LEGIONARIO. E acceitei des
vanecido este cantinho. Vae 
com titulo original e talvez a 
muitos pareça aggressivo: Pre
gando e martellando ... 

Pregando se· doutrina. Xüo é 
o jornal pulpito moderno? Fiz
me jornalista para ser mais 
ouvido e Iuctar pelo reinado de 
Christo K osso Senhor. fü ... 
prégo. :\Ias, como não se préga 
sem martello ... Martello ... Von 
martellando ..• 

Um dos Pontífices mais sa
bios e illustres da Igreja foi 
Bento XIV, o celeb:·e theologo. 
Dizia elle esta verdade tremen
da: "Uma grande parte do gc
nero humano 'se condemna pe
la lgnorancla religiosa." 

Pesa sobre todo christão 
uma responsabilidade - a de 
conhecer e praticar a doutrina 
de Jesus Chrlsto. Se não a 

E vamos adiante. Como ia Nosso Senhor Jesus Christo I talldo os fieis da Igreja e col- por excellencia. 
E pregando e martellando vão dizendo, ou escrevenclo, accei- é tambem certo que nenhum;, locando-os n? caminho d_a pei·· 

sa!hindo as verdades. e verda- tei desvanecido este cantinho graça -se communica ao .homem\ di?ão. Em _vao pregou Sao Do· o· MEZ bO ROSARIO 
des verdadeiras, como dizia no LEGIONARIO. sem a Intercessão da Virgem l m111gos contra os erros d.a hc- Foi Leão XIII que instituitt 
Jackson de Figueiredo.. . por- Isto aqui ha de ser variado, Santissima l\Iãe de Deus pois I resia. Um dia em que orava e obrigou a p1·atica do mcz do 
que ha· verdades diminuidas, meus leitores. O estylo é sin- que assim aprouve á Pro~den-J angustiado __ á Virgem ~ã_e dei Rosarlo, ou seja a recitação 
aquellas de que fala o psal- gelo. Briguei com os adjectivos eia Divina dispôr a ordem so- Deus lhe 'iesse em auxilio na: quotidiana ao menos elo tl,rç·i 
mista: Dlminutac sunt verita- sonoros e dlfficeis. Um ponto brenatural. 1 sua campanha P_ela _ Ig1:ej~ -e I durànte o mez de Outilbro. re
tes... . de doutrina,_ u_ma bicad-:i. um'.i Importa, pois, muitissimo ao pelas, alma,s, Mana Sanhssuna; citação que se· deve fav.cr J)el~ 

Estamos no seculo elas ve1- yota .Irnmonst1ca, alguma co1- fiel 'honrar a Maria Santíssima appateceu-Ihe e ordenou-lhel manhã durante o Santo Sacn
dades diminuiclas. E eu as de- sa tambem piedosa e cci.ifican-1 com devoçfw terna filial soli- q~e propngasse o _Santo Rosa· ficio da Missa. ou ú tarde, de· 
testo, porque são ellas insepa-, te, eis a'hi o programma do da utilizando os ' meio~ que no, como ar~1~ -smgular con-; ante elo Santíssimo Sacrnmcn
raveis da heresia matreira, elo: meu Pregando e Marteil,;rndo, m~llwr contribuam para man- tra erros e v1c10s. E realmen- to exposto, 
liberallHmo ~orride!lle, e sobrP;-1 Deixemo-nos então de pream- ter em sua alma os sentimeil· te, ~ reza ~º- S~. Rosa.rio _at- INDULGENCIAS 
tudo _do mau; perigoso_ elos lt- bulos. Demos fim n :st,a mas- tos d-e amor verdadeiro 0 ve- trahm os !te1s as_ medltaçoes 
bcraJ15mDil --- o cathohco. sante auto-apresentaçao. neração profunda á Santa Mãe Idos _n1yste1•10s da _vida d~ J~sus O mesmo Romat10 I'ont1rico 

d · D É t t . Chnsto e de l\iana Sant1ss1ma, e111'lqtt€Ceu de indulgencias es· 
tholica adorando 

O 
mysterio da :_ eus .. 'n r_e es es, na opi-, rezados pelos <l.!blgenses, me- te piedoso ,exercicio, indulgen-

mao arcluabal!sada dos Roma-, 1it - ff.l a. · i c1·as qt1e 0111 successivos dec1·e-Trindade: Jesus Maria e José , . , 1 . 1 e açao e c z, pois segu u-se, 

1 
FJ num só Deus verdatfoiro em nos 1 ontificcs av:1 ta smgu ar- lhe um reflorescimento dá Fé tos da S. Penitenciaria Apos-

~ 
níl o na~"'~~! a tres pessoas distinotas! Zola mente a . re_cltaçao fr~_quente e melhoria dos costumes. Tor- tolica ficaram estallelecldos da 

.

! ·i·-,· '~--, l~J-"' ª"_,, .i ; .. lHr,:1 
_J· "· . arranja em seus livros, misEa ~lo Sacrat!SSlll:,º RoSal'lO, col!- 110\l-se entãó O Rosario a de- maneira que segue: 

~ , ás quatro da tarde e descreve Juucto d? oraç?es _mental e v~- voção popular, o A B C da sal-\ "Aos fieis que, durante o 
Leão XI 11 entrando na Basili· ca~~. cuJa. ~ff~?acia ~xtraor~i- vação para os illetrados, o I m~z de Outubro. publica ou 
ca vestido 11ª 11ª ª 111stº11ª se mcumbm compendio prodigioso dos SS. 1w1vadamente, recitarem com 

R
,. 11! 11 com d: s~!~a :eº!:~~~ia... d_e demonSlrar. Sempre deve O Evangelhos e da vida catholi- piedade ao menos a 3.R- parto 

~,: ej :, 1· ~',;_,·-1· 
1
Uíl1-. s-.·-.. ªtl···. E não vamos longe. Aqui ~::it~·e;~\lo~~r:~enoso t:ri~rça ca para todos os fieis. ~~d~l~s8~rio (o Terço), são con• 

meGmo o sr. Coelho Netto, por d d · l I F·Av.O"ES OBTIDOS · e um mo o, porem, espec a · n I d . 
conhece não a pratica. E !:i exemplo, não fez O Menino Je- convem consagrar a -esta devo- Depois da conquista dos al,, 

1 
n ulgencia de 7 annos, ca-

não a pratica se perde. Donde SlJs se queixar no exilio da ção o mez de Outubro, -espe- bigenses, a Santa Igreja: sem-! e a vez; 
se conclue: O estudo da reli- t.==========:::::::::::==:::::i triste sorte que Deus lhe deu? cialmente dedicado á Nossa pre tecorreu a esta arma po- i lt1dulgencia plenaria, s<' no 
gião, direi melhor, do catecis- E não arranjou uma freira a Senhora cio Sacratíssimo Rosa-, derosissima cot1tra todos 08 · clla ela festa ela Bcmavcntura-
mo, é mais do que simples con- dar a communhão a um enfer· rio. Para avivar mais est(t dlJ· s-eus inimigos. Além da Victo- da Virgem :\Jaria do Hosario 
se lho ou advertencia materna I e é capaz de abrir uma b~cca I mo? Alguns jornalistas _escre· voção nos nossos piedosos lei- ria ele l\iuret cotltí'á os albi· (7 ele Outubro) e durante to, 
da lgi·eja, é questão de vida ou do tamanho da bocca da noite ... · vem cada uma! A proposito de tores. recordemos brevement-a genses (121a). JJrotegeu O Sâl1- ela a oitava. praticorem o nws
de morte, de salvação ou de j E em religião, no emtanto, uma missa de acção de graças as origens da mesma e os fa- to Rosario as armas catholicas mo cxercrrw ele 1>iedade, -e 
condemnação. I em catecismo, puros _ana_lpha- disse uma folha carioca certa vorcs que a Santa Sé houve contra os Turcos em Lepanto além disso confessarem os 

Já sentiram aiguns paes e [ betos! Combatem, ridiculizam, vez: por bem annexar-lhe. (7 de outulJi•o ele 1.57-1), em seus peccados, receberem a 
educadores a sua responsabili-, desprezam o que complet;i- "A missa foi celebrada pelo Vienna (1683), em Zettta Sagrada Commun11ão e vislta-
dade cm face desta questão. mente ignoram. Dizia Tertulia-! Padre X em honra do Dr. Fu- ORIGENS DO $$, ROSARIO (1697) e em outros pontos. rem alguma Igreja ou Orntorio 

Quanto homem de barba,; no aos. pagãos e philosophos' lano, e ao evangelho o i Ilustre Segundo al~uns autores a l publico; 
qua~to mocinho bonito de bi-' pCehr~etg_u1d_ores do _seculo til: "0 sacer~otedcelhebrante fedz ~. pa·j devoção do SS. Rosário' re- A PALAVRA DOS RR1, Indulgencia plenaria, se de• 
godin~o de Hitler, quanta pro-; . ri_s ianism~ _exige e em ~ t1egyriç_o º. o~enage_a o, monte. aos primordios da vida PONTl~ICÉS i, pois da oitava do Sacratissimo 
fessor1nha mettida a intellec-i d1~e1to de :x1g1r d: v6s _uma so ~ ate hoje ainda ~ao enc?n- 1 monastica. E' opinião cl-astes Estas successlvas victót'las Rosario, ao menos durante 10 
tu~I e encharc~da de philoso-: co1~a: - e que nao s:J,ª .~om- tre1 no. catalogo ag1ograph1~0 ! autores que Santa Brlgidà, p.a- foram ontras tantas occa~lões dias, praticarem O mesmo exe,:
ph1a, todos livre-pensadores,. batido sem ser co_nhec1c.o. . da Igreja o tal santo en:' cuja l clroeira da Irlanda, já 110 sa- é!Üe os Papas to11ia1·am pà1•n ciclo, bem como a sagrada 
:irgulhosos do progresso e do· E' o que precisamos dizer honra se celebro_u a missa e culo V costumava contar com recommendar e enaltecer esta Confissão e Communhão (S. 
seculo das luzes, com sorrisos ~os que hoJc combatem a I grc- se fez o panegyr1co ! . IJequenos globulos de li.lO.dei1'a bellissima devoção. Depois de C. Indulg. 23-VII-1898 e 29. 
:Je ":'natolc, a contemplarem a Ja e_ os dogmas e a moral ca·, E como _estes, meus l:1tores, ! ou pedra as ora ões impostas São Pio V, que instituiu a fes- VIIl-1899, s. Pen, Ai1. 18-III· 
lgreJa e O seu dogma, assim thol1ca, sem nunca terem aber-, enc,µ;-traro1s. despauter1os a 1 iielos ·supe· ,,·or·eç 11 • 1 ta Iiturgica do SS. Rosario, 1932), 

. . t J, - d. Sn t Th i I h. . 1 l s, e1 ge1 a como uma oo1sa muito velha, o, a nao 190 . n o omaz, g_rane por a I no Jorna e no J Padre-nossos e Ave-Marias. Te- ------~-------·" ... ,, ___ ·-· "-
muito embolorada, muito me- ou_ Sa_nto Ago7tinho, mas un_, ! livro. . . . i riamos assim um -esboço do AO DRAGÃO DE IN-~D-IAN-·o· .. p. ·o· J :1s 
dieval. pr1me1ro catecismo da doutr1- ,· lgnoranc1a rel1g1osa crassa,; f(tl ,1 • 1 . b -

. _ Q . . . , . . 1 e 10Je -con rncemos so o no- Sob a gcren ·a ., ERNEST 
E então, quando falam elles na chr1sta! _uanta 1gnoranc1a•absolut~! E o ~uo_e m~1s tr_is- 11110 de "tQtÇO" OU "ROsario". • e, ue O CINQUETTI 

em Idade Média e Trevas MP.· crassa das. ~~rdades ele menta- -
1 

te, a 1gnoranc1a atrevida, in-; ôomo·quéi: que seja é a São V. S. deseja sér bem servido? Procure conhecer a nossa 
dievaes, com ares de gente su- res da rel1g1ao! solente, orgulhosa, a combater/ D . d ' ,R <iasa, ºnde V. S. encontrará artigos domestlcos, artigo~ para 
perior e de granfinos da intel- Um escriptor francez se ad-, a verdade que jamais procurou 

1 

_ommgos qu: sje eve O . osa- -presentes, materíaes ·para construcções e artigos pa,ra pin-
d mirava da nossa idolatria ca- conhecer. bno como O e O ll~ssu

1
undos, tores. O mais bat·ateiro do bairro. ligcncia, a gente fica pasma a em como a propagaçao e e e· , 

P A B R A N D / O * 
A:v. Cons. Roclrlgues Alves, 876-'B INDIANOI'OLIS * e . S C a n O . li. , 1 voção tão salutar. Foi o fun• 

Dnrante a imrngura<;ão da\ F llir 111> d d 
~édc ela Junint1~cle Y0mini1ia 1n lf'-:;;j' l · PJf e-, 
Catholica. o Hcvmo. l'0. Dr. • ~ . ~ ~t' da Acção Catholica numero. "Conservar, depois 

diffundir", dizia Pio XI. Em 
1926, falava ás sen11oras catho
licas ele Roma: "Crescei, prin
cipalmente em qualidade, por
que se Üvessemos muitos ele
mentos de vontad·a languida, 
ele icléas confusas, nada aclian

Lniz Gonzaga ele Almeida. As-! 
sistente gcelcsiastico ela .J. I. j 
c., saudou o T•!xmo. e Rcvmo. 1 
Sr. n . .Jos<' Gaspar ele Affon
seca e Silva com as seguintes 
pálan·as: 

Exmo. Sr. j\J'('(JIJJSI)O, 

' Dls~~rso do Revmo. Pe .. Luiz Gonzaga de Almeida: 
toreio. ao r<>hauho 1i:1ttlo11olíta- 1, <lflrlo in0ffieim1te nessa '·acies [ bom chrlstão, communicar fõ, remwas pelo séu Sangue Pre- taria, melhor seria nos IÍIUi• 
no. l'i•lo ,,, ,,1,'.>li·,111" d<''' n ' ,. ordinata .. que 0 a Igreja ele Je- ra a vitalidade qu-a recebeu. cioso.•, tassemos a poucos elemcntos·-

Exmas. Antorielacle~ Ci\'is, rimonia. Exm:>. Sr., Christo sns Christo. A jov·am que; Deve il'racliar por todos os la- bem conscios da obra que os: 
transpõe o limiar deste predio idos esse thesouro ele chrístia· Notemos - commenta O Pe. espera e bem animados cio de-Hevmos. Srs, Padres, .\'osso Senhor ficará nqui offi-

eialm0ntc enthronizaelo. De ha 
1\linhas senhoras, meus se- muito, por0111, Elle ps(;i enthro-

o faz conscia ele trabalhar se-! nismo e valorizal-o em todos Lelotte - ª insiSt-encià do sejo de realizai-a." S-arvindo
riamente na sua formação, pa-1 os campos, na familia, na vida Santo Padre Pio XI em querer me de um pensamento de Joa-

nhores: nizado no lcmma ela Juventude 

1 

1 l' 1 I' . · que essa formação seja pro- quim Aspiazu _ posso adian-
ra q_ue poss_a cooperar com ~ i_iuJ léa e na esp iera po 1t1ca. fund" ,· na· 0 se JJóde, nois, coii-
l<> Ja s nta n I sua on l' .. " tar que todo o trabalho da Ac-I•:mbora o mais num!lnc en

tre os Assistentes J~cclesiasli
co8 ela ,Jnventnde ('atholíca Fe
minina. Sr. Arc0bis110. alanc 
me ncurvo á gratisHima inc:11111-
hBncia qup se mr e]cn rio sau
rlar a V. Excia. Hcvma .. ao 
seu ingressar fel b: neste pre
dio da Acção Cat.holica. fa;ta 
casa. alta. cspa<:m;a, nlcgrc, 
alagada ele luz, um tanto afas
tada do ccntrn para que lhe 
não roube a pnz o pulsar in
contido do coração desta gran
de ·· urbs.. elo trabalho e ao 
mesmo tümpo hem proximo 
delle. dadas as inntmw.ras fa
cilillades de accesso, pcn;;o 
acertar affirmando sC'r hem cl
ln a concrctiza,;ão, acanhada 
quiçá, do plano de V. l~xcia .. 
que, quando ainda Bispo Auxi
liHr rlo Rantamente sancloso 
Sr. D. Duarte LB011oldo e Sil
va. foi quem o concebeu. quem 
melhor o acalentou e quem 
com mais esforçado anhelo e 
rnais generoso esfor<;o, o quiz 
levado a feliz termo. 

Sr. Arcebispo: V-eiu Vossa 
Excellencia hoje a este prerlio 
para, inaugurando officialmen
te a séde da Juventude Femi
rina Catholica de São Paulo, 
nella enthronizar o Immacula
do Coração de Jesus. Bello e 
pat-ernal presente esse ás jo
vens da Acção Catholica, ri
quissima p,imi~ 'la .s.aJJ. pas-

l•'eminina Catholica e no cora-
rão e na ,viela clP. cada jovem. 
Assist.entes J-:eclesiasticos. Di-
rigent<''.', militantes e cslagin
rias da An:iio Cat.lloliea todos 
O qu0r0111os vivo e Hei -om nos
so cora<,::io. todos O auguramos 
Vivo e rc'i em toclcrn os cora
çêies. A jovem quo frequenta 
cst., prNlio s;ihe hem de seu 
symholisrno. E' ,,lle. <'Orno qnc. 
a pequena casa de Naza1·eth, 
estu<la p]l·a os ensinamentos, 
os exemplos e os anceios do 
l\leslre, 0 a <"asa de :\faria, on
de drhrucacla sohre o,; joelhos 
da :\!f\(1 de .Jesus. cl'Ella ap
prc1Hle n. amar mais e mel110r 
a Xoi;so Sen'l10r. o a melhor 
tra!J-:1111:tr 11a sagrarln conqui~ 
ta das almas: (' em fim. como 
que o cenaculo de quinta-feira 
Santa, onde cucharisticamentc 
fervorosa. ella se forta!Bee pa
ra elcsanwr e não t rahir a seu 
l\Testre IliYino em dias rle por-
segui<;ões. 

PROGRAMMA DA ACÇÃO 
CATHOLICA 

,.;re · · que <' ª · ' · ' · orque, conclue ·O Papa Pio tentar c,om t1111 ensinan1e11to 
• 1 XI ção Catholica deve ser o fru• gem. santa nos scns meios e • , o que pratendemos é que superficial O inacl!tptado á vi-

santa no sen fim. O t.raholho. l Christo, Senhor Nosso, reine cto de uma idéa concentrada, 
da real do chrlstão leigo; a Isto é, deve ser .a realizacfto 

portanto, ele quem collabora lrn terra como reina no cén, e edtica· ~11 0 i·eli'glosa dnve f.azei· -
., • v no ext-erior de uma convicdio 

e·om o Apostolado llh'rarchico que sua realeza seja cffcctiva riue a ae11u1·11 .s cloutrltia catlio· · ., "" ou de um ideal que acalentado 
eleve ser santo na intenção. no mundo." llca 1ie1ietre as acções ela vida 

t · 1 111 tt lH'ofunclamente no interio1• rlo 
Han o nos meios e so ire • 1· r1uotldiana. Não basta, t)o1·s, -. 

l 1 1 · FO nosso esplrito, encerra recur-
1 al no fim ('ollima< o. la 11 uma RMAÇÃO RELIGIOSA, formar c'hristãos que acceitem 

111 f • j sos de efficiencia que deverão 
soca orrnac;ao ])ara a .ovem MORAL E INTELLEC- viver, ou q·uasi, c1ue se resig-
1 A • e 1 1· um dia na 1pagnifica fructe5-

< n ccao at 1º ica. 1 TUAI. nem a viver como taes dur,rn· c-encia elas obras ria Igreja. 
IDm 1924, o Santo Padre Pio. te apenas algumas -horas pas- Sirvo-me de um símile ela l\Io-

XI, ele apostolica 1110-moria, nu-; Em 1927, dizia o mesmo Pa- sadas· numa reunião cuja at- derna Economia: "E' evidente 
ma audiencia que concpcleu a: pu: "A Acção Catholica é um mosphe1·a mais ou ménos arti- que a moderna machinaria ln
:\lons. Bro11ée, conselheiro ge-. apostolado para o qual é pí•e- . ficial se preparou de antemão, ncgavel ela actual civilizac;ão, 
ral da .Juv,mtnele Catholica' ,·iso se preparar por nma côm• mas é mister formar christãos suppõe uma série de estudos e 
Belga, assim se 0:q1ri111ia: --I~' · plcta formação religiosa, mo- capazes ele darem testemunho horas ele pesquizas e d-e !nvé,s.: 
1ircciso entender hem o qnc He'- 1·at -e intellectual. Sem esta de Jesus Christo durante as tigações em innumeros labora
ja Acção Cutl!olieo. a qual visa iire]Jaracão diligente e profun- 24 horas cio dia, nas fabricas, torios e gabinetes sclentificos, 
antes ele tudo. a formação cio - nas usinas, na escola, 110. fa- u da é impossível a organização ma locomotiva, por exemplo, 

da vida cl11·1·sta- 1·11clivlclual e cl,n. mili.a, no quartel. no navio, no . 6 1 . . . por si s . encerra em seu hojo 
eoncliça· o 11eeessaria l)ara a s11a Jl,~ acio cio rico e _na mansarda 1 . . 1 . l I F uma ouga sel'!e e e mvcntos, 
r f\ eu n cl ida d e.·· "O traba- e? JJO n·e. 'ormaçao outra que d-e patentes, ele systemas de 
lho a ser cumprido ém primei- nao -eSla, não será formação construc<;ão, de calculos, ele 

Dado esse primeiro 1iasso, não 1_·0 lugar ])ela Acção Catllolica I profu ndªmente c'lu:is_tií. W O ª applicação e de ariroveitamcn-
. • que chamava exphc1tam0nte o 

se pôde parar ahi. Quando pi-e- e ~ 1:ecta e comJ)leta formaçao Santo Pontífice morto uma tos scientifico · inelustriaes .· 

individuo. Trata-se em 11rimei
ro lugar de form\tl' bons chris
tãos. que conhcçan1 ben1 sou 
catecismo. Isto é o essencial. 

poramos um missionario. pen- rellg10s~ e 1~1oral, bas·aada nu-1 .. f O r ma z ione squisitamente Quantas horas ele estudos e cli1 

~amos primeiramente cm sua n~a sohda p1édacle, numa pro- chrístiana ... isto é, profunda. ensaios descon·heciclos at,, dos 
Yida interior. Porém, só com b1dadc moral a toda prova, acuradamente christã, proprios engenheiros e mecha-
a viela interi0r do missionario nu!ll ardente amor á Igreja e . nicos! Quantas horas, diria-
o mundo não SB converteria. ao Sobérano Pontifice... por- mos, p-erdidas ! No em tanto, 
P , d d DEDICAÇÃO A' CAUSA DA · l PiedaclP 0.ucharistica, sub- . ara a conversao o mun o, que não é possivel que alguem exa1111nc,sc o resu tado e o rf'n-

missfw inestricta aos Pastores deve o missionario pregar, tra- coopere efficàzment-a no apos- 'IGREJA climento da machina monta,la; 
postos pelo Divino Espirito halhar, sacrificar-se, morrer, tolaclo 'hierarchico, sem levar I note-se a força ele t rac:eíio <l 

Santo, estudo accnraclo da dou- até. Assim, continua o Santo uma vida c::hristã irreprehensi- · Convocados os leigos para o avaliem-se as tonelacla,s· que 
trina, eis as partes nas quaes Padre, deve ser a Acção C.a- vel, sem estar bem esclarecido trabalho santo de collaboracã:o' locomove e arrasta. Em um 
se enquadra o programma da tholica. Seu primeiro cuidado nas verdades da fé, e s-em um ao apostolado hierarchico ·da, mez, em. poucos dias, quiçá, Cf!· 

jovem ela Acção Catholica, pa-
1 

é o de formar bons christãos. amor accendraclo a !\osso Se- Igreja, é preciso primeiro, pen-1 sa machma compensou ele mui,, 
rlli que se não torne um sol_- Uma vez for1uado, deve elle, o uhoi· Jesus Christo e ás almas i:;ar na. ,rnalidad1'l e depois no (Conclue na 7,ª paJina) 
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'São 
1 

Francisco de Assis 
1

4. de Outubro 
/lllti · t: Filho de ricos commercian- A sua vida era úma constan- tanto amou o que Elle amou,' 

NAº PERCA TEMPO :. tes, esperavam elles de Fran- te oração, mas uma oração do- e tanto detestou o que Elle de-
1• cisco, que continuasse esse lorosa, porque elle se lembra- testou, que o proprio Christo 

mesmo genero de vida. va de.s palavras de .Jesus Chris- quiz marcar essa semelhança .. 
Estremamente alegre, intelli- to: Quando for elevado da ter- Um dia estando em jejum no 

SUA ROUPA JÁ ESTÁ PROMPTA 

NA ALFAIATARIA DA 

gente e vivo, Francisco era a ra chamarei a mim: todos os monte Alverne, Jesus se apre· 
figura central das rapaziadas povos. Tinha pois sêde de sof- sentou a elle, doando-lhe as 
de seu tempo. O seu pae olha- frimento, porque tinha sêde de suas proprias chagas. Digna 
va com benevolencia essa vida salvar almas. Bem avisado foi recompensa de quem tivera a 
futil, principalmente porque o pois O Papa que deu á Acção Joucure. da cruz. 
dinheiro não escaceava. Ce.tholica um padroeiro como Como absolutamente nin-

Entretanto, uma feição do São Francisco. guem pôde se igualar a Cµris• 

"A 
;,'\~ {P 

"" - NÃO desperdice o seu 

EXPOSIÇÃO" caracter desse moço burguez, _.Foi elle quem introduziu a to, ninguem deve tér a ousa
começou a se accentuar cade. devoção ao Presepe. 'ili estando dia de pretender a se igualar, 
Yez mais. Tomou primeiro a elle uma tarde ajoelhado di- daquelle que mais proximo lhe 
resolução de nunca despedir ante de um e repetindo Belem, ficava. Mas nada nos impede 
um mendigo sem esmola. Uma ff ·t Belem, toda uma multidão que que para o mesmo ·e e1 o, pro-
vez, estando occupado, negou- 0 ouvia ficou suspensa em ex- curemos empregar os mesmos 
se a attender um, tnas logo tase. Mas esse dom de con- methodos. São'. Francisco foi. 
lembrando-se de sua 1·esolução, qui$tar as alme.s com quantas doce, a ponto das aves não o 
correu atraz delle, e deu-lhe tu- penitencias atrozes não foi temerem, mas para conseguir 
do que.nto tinha no momento. 

~~ tempo com medidas e 
provas. Vá á Secção de Al
faiataria d' "A Exposição" e 

w lá encontrará roupas-feitas 
~/ ~ 1/,} que lhe assentarão como 

~-... uma luva. O corte é impec-
·;,.1/1' /.'· "~ 1 {,/.' \·.,.J cave ,executado por mão de 

? .Pi,, ,,.,,,:,~ ' ' ' d 
•••• , ''4(' ·~v" -li,. ~ mestre e os aviamentos e 

.,,,,,,,, ,,,~ , ,//, ~ . , • I 

\ ,.,,-~/-: i ~ l.ª qualidade. Grande va· 
~ ~ /.:li ~ • d d d dr ):t :-- H ~ ne a e e pa ões, mode-
/.,. ~ ~ z ~ 
j ~ ~ ~ los e preços. "A Exposição" 
;! ~ ~ ~ 1, • 
l ~ tJ Ja vendeu milhares de rou• 
f ~ r z ::: ~ 
1 ~ .~ 

~ ~ 
• .,.,.,~///////1(/1 

pas-f eitas, sem trocar um 
só botão. 

* ~~ ~ 
~ ~~ 1" ~ ,, 

\ & ;; D E S D E 1.,'H'.'.' ~ ~ A TE' t:'. r.; 0 $ .,- ,._..,. IIV-f ..,..., 
~~.....,. 

comprado. essa doçura, elle gastou por O anependimento dessa peque-
na imperfeição, foi O inicio de A sue. devoção á Maria San- meio das flagelações todas as 
um grande surto de vida inte- tíssima era absolutamente fi. arestas de seu tempere.mente. 
rior. Uma vez, encontrando-se lia!. Nos seus actos. de amor, Não queiramos ser doces como 
com um leproso, Francisco te- nunca separava a Mãe do Fi- elle, se não quizermos adoptar 
ve repugnancia de sua mão ao lho, e se o Filho ~ra o seu os mesmos methodos. São 
dar a esmola. Para castigar O maior bem, nunca se -esquecia. )!'rancisco tinha sêde de santi
seu conio, tomou dessa mesma que O recebera por intermeclio ficar as almas, mas do modo 
mão disforme, beijou-a affec- da Mãe. que Christo mesmo disse que se 
tuosamente, tratando-a depois. Assim, depois de São Paulo, havia de .conquistal-as, isto é, 

Sentindo um chamado espe- São Francisco foi o homem ,procurando-se igualar a Este. 
eia! pare. um genero de vida que mais se approximou do De tal forma São Francisco o 
ainda desconhecida mesmo de!- ideal de nós todos: Christo. No ,conseguiu, que o proprio Nosso 
le, Francisco revelou ao reitor seu amor por Maria, na sua Senhor Jesus Christo comple· 
da Igreja de São Damião o seu sêde de salvar almas nos tou a semelhança, dando-lhe os 
desejo de se retirar para um. meios adoptados para ~onse· estigmas da crucifixão. 
ermo e lá esperar que a sua guir esse fim. Francisco foi um Esse é o typo ideal de apos• 
vocação se esclarecesse. O pae, perfeito milagre da graça. ·tolo que o Santo Padre nos 
que tão indulgente fora com Quem ama, tende a se unir apresenta como modelo. Pi:ocu• 
relação aos divertimentos, em- com o objecto amado.' Fran- remos imitai-o, se:Q). nunca t-er 
bora innocentes elo filho, mu- cisco tanto àmou a Christo, a pretensão de o igualar. 
dou de attitude. Como Francis- ~-U~U 
co não quizesse absolutamente C S t A t . 
mudar de resolução, elle º des- asa an O n on10 
herdou e o expulsou de sua 
casa. Mas essa violencia deu 
lugar ao grande santo de di
zer: "Até hoje chamei-vos de 
pae. Agora poderei dizer com 
toda razão.: Padre Nosso que 
estaes no céu, pois só nell8 po
nho agora a minha esperança.? 

São Francisco desde esse dia 
passou a yiver uma viela ele 
·extrema penitencia. Tres ve-

-DE
HENRIQUE HEINS 

LIVRARIA CATHOLICA 
-·- Grande sortimento de artlgoS'.rellgiosos em geral. -

· Fabrica de imagens - Offtciriit. de paramentos e estanda:rtes' 
Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 

SÃO PAULO 

o PARA ISO BRANCO 
zes p_or anno, jejuava num PC· Os Revmos. p-...:tres Sale· s1·ano· S riodo de 40 dias consecutivos ~ 
e ainda fazia jejuns menos pro'. " · · 
longados. A sua comida era do Rio Grande do Sul estuda#1 a pos
SeUU>re misturada com cinzas, r s1'b1'l1'dade da montagem· de uma para que .alimentasse mas não Importante obra do escriptor Pierre Van der Meer sobre os trapistas :1 deliciasse. A agua que bebia fabrica de aViÔeS 

A' Santa Thereza de Lisieux 
deve-se o primeiro raio de luz a 
devassar· a ignoranc1a leiga sobre 
a vida monacal das ordens con
templativas; essa ignorancia re
sultava da repetição - inclusive 
por escriptores catholicos como 
Chateaubriand - de logares com
muns e pieguicer. romanticas que 
se passavam acJ.eante sem maior. 
exame. 

Na erronea apresentação do 
religioso contemplativo, este ou 
esta appareciam como individuos 
de poucos . dotes µ1tellectuaei;, sem 
catacte'r :t'o'rte, .sem •auâacia ou 
iniciativa, emfim, como seres fra
cos e egoístas, de natural timido 
e sentimentalismo piégas ou en
tão como possuidor de piedade 
sombria e exaggerada: despojos 
humanos, naufragos da vida .. 

Van der Me'er em seu magnl
!ico livro mostra as fontes ranêo.
sas de que provem tal apreciação 
e ao mesmo tempo rebate-a da 
melhor maneirn, transportando o 
leitor para o recinto de um 
claru;tro, a cartucha de "La Vat-· 
M.inte'" em Fnmça, e fazendo~o 

apreciar com elle as bellezas da
queilas vidas votadas ao serviço 
de Deus e á sa1vação das almas, 
pelo silencio e pela prece. 

No livro "O Paraiso Branco" 
ha trechos, como o capitulo "Dias 
e noites na cartucha de la Val
sainte ", nos quaes, pode-se dizer, 
respira-se a atmosphera do claus
tro e sente-se poderosamente a 
emoção ,inspirada por scenas co
mo a do confiteor da Missa Car
tucha. 

"Olho e escuto, diz Van. ger 
Meer". . . 

"Nada: mais; qúe:, o\ 1
silén~iÔ,, o 

silencio abysm:at' qúe '''vive ré:S-i 
pira ao meu redor, me penetra e 
desce até o fundo de: meu cora
ção como indisivel presença". 

Todos nós já lemos algures, nos 
poetas certamente, aquella paro
d.oxatl antitl].ese das vozes do si
lencio; é certamente no interior 
de uma cartucha que se pode 
comprehender melhor, o valor de 
tal expressão; quando aquelles 
comções abrasauos de fé se· ex
pandem nas psalmodias, vibra1n 
as palavras nos labios cenados 

não era fresca e não bebia se-ba muito, num rythu,o viril por não agua. , 
vozes rudes e segundo o n1a1·s Os Revmos. Padres do Lyceu 

' A .sua lmmildade era immen-puro canto gregoriano. Salesiano Leão XIII, por interrrte-
E, diz Van der Meer. sa. Nunca foi 0rclenado, pois se dio do Revmo. Sr. Conego José 
"Estremeço devido ao frio pe- considerava absolutamente in- Massimi propuzeram ao governo 

netrantc e glacial e tambem, digno de receber um tão emi- federai a construcção de uma fa
devido á emoção que me invade nente sacramento Elle sempre brica de aviões na cidade do Rio 
e domina. Quedo-me assim, per- dizia que se um anjo lhe appa- Grande, 
dido a escutar, e, numa singular recesse ao nrnsmo tempo que A organiza-:;ão desta fabrica 
e aguda clarividenc!a, parece-me um sacerd0te, saudaria primei-! seria mais ou menos identica a já 
que pela vez primeira, conheço- ro a eSte, pois o anjo não P. 6-, existente em Turim, annexa á 
me a mim mesmo. E emquanto de consagrar. -=---- Escola Profissional "Condi Re-

escuto intensamente, minha at- ~IIIOlllllllllíll:;·IIIIIÍlll1tlim1~11111ÍinÍuÍ1ÍÍ11Ícl1;1~1;;,;lllt;llll;llllll;tlllllllllllhllllllllllllllClllllllllllllllllllllllllll'l' 
tenção se transforma em silen- = Íii 
ciosa prece". · E Alf • E · = 

Co~o;~e~tel o~ti'oif trechos deve 1 ~ a Ia ta r,· a I
I s·p e ra n ç a /1 ~ 

o livro" nos ''êôminôver e. encantar, ; § ~-= 
e todo ene nos convida á medi- 1 ;;; 

!~~ã~; 0~ 1:~ edt~~::~~c u;
11
.!ª~~1~ 

11 TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras B 
nós mesmos, e para com o pro- e elegantemente executados., sob medida em ~ 
ximo, num t.empo em. que os E g 
romances occupam tamanho es- El 10 PRESTAÇõES sem alteração de preço § 
paço nas bibliothecas. A sua e ·= 
Íeitura nos incita a pensamen- ª * :~ 
tos elevados que mais directa § -ã 
e rapidamente nos conduzem a ij Rua do Consolação 840 ( antigo 156) ª 
Deus, "abrindo cm florações o § 'l' I ~-
fazendo fructificar nossa intclli- ili e• 1-7034 - SÃO PAULO = 

e . ~ 

ri111111111111m1111ri11111ci111111111111r2111111111111rn11111111111u111111mnirn11111111111n111111111111cmí111111111ri111111111111riili~. 
gencia e nossos corações". 

bandenzo" Collegio Salesiano, nâ-' 
qi1a1 se fabrica em pequena: esca
la aviões de esporte, inclusive mo
tores, 

Para esta realização, faculta
riam os salesianos a vinda de 
tres especialistas em aviões, sen. 
do: um para motores, outro para 
fuselagens e um• terceiro para 
mechanica em geral. 

Na proposta apresentada, o go
verno se compromettia a.fornecer 
a quantia necessaria para à com
pra de machinas. essenciaes ao· 
emprehendimento; além de utfia · 
subvenção · annual para o custeio 
dos technicos e compra de ·ma
terial. 

Compromettiam-se os Revmos. 
Padres Salesianos a ceder pelo 
preço do custo o~ apparelhos que 
viessem a ser construidos. 

JOSE' AGOSTINHO 
Dentista 

RAIO X - CIRURGIA E 
DENTADURAS 

R. Boa Vista, 127 - 9.º and. 

ADVOGADOS Indicador Pro- t1·~.~,i~na··1· Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Quintino Bocayuva N;O 54 - 3.0 

- Sala 323 - 'l7el. 2-7.276 

Dr. Milton de Souza Meirelles 
Rua Quintino Bocayuva N;O 54 - 3.0 

- Sala 319 - Tel. i-0035 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

Rua da Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2·6769 - S. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
- Sala 38 - Phone 2-1986 ...;.. S. PAULO 

DR. FRANCISCO P. REIMAO 
HELl,l\IEISTER 

DR. CARLOS MORAES DE ANDRADE 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
- Sala 38 - Phone: 2-1986 

DENTISTAS 
DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de S. Paulo 

Ciru1·gião Dentista diplomado em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, PonJ 
tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
bada palatina. - Consultas: Das 8 ás 
12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 
Dfreita, 64 - 2:0 andar - Sala 7-7 A -
Res.: Al. Barão r;le Piracicaba, 499 -

S. Paulo 

DR. VICEl",iTE BALZANO 

Raios X - Cirurgia - Diathermia 

Rua. São Beuto, 224 - 1.0 andar - Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
~ ~ ':":", ~~O:nQ ~.-..1;399 - .a, P..t\P'LO :i:~ephpn~ ~-1,3~6 - s. PAULO , 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
Pela Escola de Pharmacla e Odontologia 

de S. Paulo 
CLINICA DENTARIA EM GERAL 

Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GE~AL 

MOLESTIAS DAS CRIANÇAS 
DR. 'RENATO L. MORAES 

Molestias das crianças 
Consult: Rua Libero Bàdaró, 488 

Das 2 ás 4 horaS"· 
Residencia: Rua Tamandaré n.0 977 

Phone 7-3q& - S. PAULO 

(1;0}ciDru~ 
Dr. Celestino Bourroul 

Residencia: LARGO S. PAULO N.0 8 
Telephóne: 2-2622 

Cons.: RUA QUn,l'TINO BOCAYUVA 
N.0 36 - Das 3 ás 5 botas 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Ci..rurgiá - molestias àe senhoras 

Cons.: aua Senador Feijó, 205 - U.º 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

H;OMEOPA THIA 
DR. REZENOE FILHO 

Cons.: Rua Senadot" Feijó, 205 
7.0 andar • Phor.e 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resid.: Rua Castro Alves, 597 

~.hone Z·816'l 

_PROFESêORES 
PROF. JOAO '.l'RIV:íNO MOLINA 

pela Universidade de s. Paulo 
A1,\làs PIJ,;·tieµHires de: Mathematica, 
Pli:ysica~Clii~ica, H. Natural, . Musica e 
dema:i!'I.-. matfu.13-s ~o Curso GYlD,11Jl8ial. 
AVEN@A RANG}j:L PE~TANA N.0 257 

Phone 2-5402 - S. PAULO 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Philipp e Mme Long, 
de Paris - Pro,fessor,1 por concurso, do 
Curso Fu.ndamenta:l da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. . , 
L<lcciona Piano (todos os gráus) -·Teo'"" 
ria - Historia da Musica - Organiza
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda. Barros, 115 - Tel.: .5-i36() 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA DO PRAD~ 

Engenheiro Architecto 
Architectura religiosa, collegios, residen, 

elas collectivas 
JI.ua. Libero Badar6, 641, - aio Paulo 
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CRITERI.O FORMADO ? E VAN GEL H o 
Sob este titulo, a publicação de alerta afim de que todos os do"? Emfim que alcance tem A e u r a d o 

official da Acção Catholica Ar- que apreciam sua dignidade de como resultado o juizo mora[? 
paralytico 

gentina, publicou um interessan- catholicos, fujam do perigo novo Ao meu entender, não basta sa-
Jesus perdôa os Decimo Oitavo Doming~ depois de .- , fujam ao limite de 

_;nosso ientendimento. 
JAind.a assim, quan• 
cfo o Senhor exige 
de n6s a. admissão· 
explicita dessas ver
dades, nij.o nos dei• 
xa sem um .motivo. 
sem uma razão pa·. 
ra. justificar nosso 
assentimento racio• 
nal.. Temos o exem-· 

p I o n o p1·ese.~.t~. 
.evangelho. 

te artigo, do Padre E. A. Di Pas- que surge no meio do caminho. ber distinguir enti·e o bem e o 
. Penteoostes · · quio do qual, damos abaixo, a E, em que consiste a nova as- mal; o moral e o immoral, o llci- peccados a um para-

traducção: tucia do demonio, sob o aspeoto to e illicito que, sendo muito não lytico. os Judeus s~ 
"O mundo não cessa em seu das qualificações ou melhor dos é tudo o que suppõe o termo - :espantam: Só Deus São Matheus, IX, 1-8 

trabalho de extraviar as almas, juizos moraes dos espectaculos? juizo moral; é mistér, todavia 
portanto, deve resoar constante- Consiste no abuso que commet- uma formação moral tão solida pode perdôar pecca.-
mente aos nossos ouvidos o grito tem ceroos catholicos e catholicos como seja possivell, para saber 
de alerta dado por Nosso Senhor presumindo que sejam pessoas de subtrahir-se ao influxo inevitavel 
Jesus Christo: "criterio formado" com o fim que sobre os habitas exerce todo 

dos; no em tanto, es
te homem arroga-se 
tal direito: é um 

Naqúellê tempo, tendo J_esus subido· a ümà 
barca, passou á outra banda do lago, e ve!u á 
sua cidade. E logo lhe apresentaram um para
lytíco, que jazia no leito. E vendo Jesus a fê 
que elles tinham, disse ao paralytico: Tem -con
fiança, fil'ho, teus peccadÍ>s te são perdoados. E 
logo alguns dos escribas disseram no seu intimo: 

Ninguem deve vangloriar-se de occulto e inconfessado, porém aquelle que se vê rodeado pela 
si mesmo crendo longe de si a evidente de não se privàr de tatl aur-eola das cousas espectacúla- blasphemo ! Em vez 
tentação ou considerando-se suf- e ci,ual fita, de tal ou qual repre- res. 
fic!entemente forte para superal-a selitação theatral. 
victoriosamente. "Anda ó demo- Não faz muito tempo, umas jo
nío - adverte S. Pedro aos ca- vens. foram interrogadas sobre as 
thoGicos - como leão que ruge razões pelas quaes dilas assistiram 

de manifestarem sua 

· de ira, procurando sua presa e a um determinado espectaculo, = presa tão cobiçada é nossa qualificado pela censura moral 
alma. com bastante reserva. Essas jo-

o afan demoniaco, encontra vens responderam com desconcer
todos os dias engenhosidades estu- tante 'tranquillidade que eram de 
pendas para enganar e apanhar - "criterio formado! " 
incautos, e se sua fecundidade 
neste ponto é inexgottavel, a in• 
consciencia do mundo catholico 
alcança limites incriveis. Os filhos das trevas andam, em seus 
negocios mundanos, muito mais 
a!Prtas e precavidos, mais saga
zes- -e racionaes que os filhos da 
luz nas suas occupações incompa
ravels de salvação da alma. 

Quem podia suspeitar. por 
exemplo, que os juízos dos espec~ 
taculos theatraes e cineinatogra
phioos, são para as mãos do habi
lissimo caçador de almas, uma 
das armadilhas mais efficazes! 
Quem podia imaginar que muitos 
catholicos encontrariam tropeços 
junto a mesma luz accesa ao lar
go do caminho para evitar tro
peços? 

Pois bem: ainda que pareça 
Incrível e até contradictorio, é as
sim: o signal que adverte o peri
go, em lugar de desvial-o, attrahe 

Desgraçadamente as mais inge
nuas não comprehenderam que 
haviam cahido · no laço armado 
pelo demonio e d laço foi este: 
faze!l-as pensar que possuem ma
duro entendimento. sómente pelo 
facto de pertencerem a uma ins
tituição catholica e de terem es
tudado, ou melhor, lido o cate
cismo. Porém o caso que referi 
nã.o termina ahi: advertindo o 
interlocutor que uma das jovens 
levava pendente do hombro es
querdo uma carteira de couro, 
perguntou a el!a se o levar as car
teiras dêsse modo era moda re
cente. "Não; - respondeu a in
terrogada - todavia, é .•• cine
matographico ! " 

Ao que o outro explicou: "Des
culpe, porém a razão que a se
nhorita me deu, revela uma falta 
absoluta de todo criterio "• 

para elle. Por isso, cremos que é Que significa, pois, a expres
dever de consciencia dar a voz são: "pessôa de criterio 'forma
gJ11n111/11111111c111111111111ti111111111111n111111111mn1111111111111i111111111111ti111111111111ti11111111mm111111111111ti111111111111~ 

1 Harmoni>uns uBOHN" 1 ! (BONS E BARATOS) 1 
~ ~ = A grande marca que encerra ::: 
;:; em si toe.as as qualidades exi- § 

~ gidas nos instrumentos perfei- ~ 
= tos.' Construidos sob systema ;:; 
S de pressão, com material de § 
!_ primeirissima qualidade. Ins- · ic 

trumentos de sonoridade in-
~ comparavel. de excel!entes van- ~ 
ê tagens technicas e bel!issimo ili 

ª_==-= ac;~~~:.n;~;·manentemente, em -~"'= 
exposição: PORTAT~IS e OE ~ 

= ARMARIO. - com registros - ~ 

g joelheiras e transpositor - des- ~ 

~=~=- "CASA WAGNER" d• i,aoos,oo P"' chna. ·~_:= 
_ - unica depositaria : 
~ RUA LIBERO BADARO N.0 338 -- S A O PAUL O ~ ª FACILITAMOS OS PAGAMENTOS ~ 
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Palavras aos Congregados 
Meu Irmão, 
Já leste o "Chrisma Salutis" ou a "Liturgia do Sacramento 

da Chrisma", do Pe. João Pavesio? O illustre autor explica 
minuciosamente todas as cerimonias e symbolos do Sacramento 
da Confirmação. 

Logo depois de construida, sagra-se, dedica-se a Deus a 
nova igreja. Pelo santo Baptismo o fiel se torna templo de 
Deus, membro de Jesus Christo; pela Chrisma, o Bispo im
pondo as mãos a primeira e a segunda vez, assignalando com 
o oleo santo, consagra e dedica o christão ao serviço de Deus, 
á defesa constante da. Igreja. 

Até o oleo 110 Sacramento da Confirmação tem seu 
ficado, pois, 110 dizer de São Bernardo, alimenta a luz, 
t> corpo, abranda os soffrimentos; além disso, espalha-se 
t>etra onde é derramado, amollecendo corpos rijos. 

signi
nutre 
e pe-

"O balsamo por sua vez, espalha um doce perfume e pre
serva da corrupção", é a figura do perfeito christão, "perfume 
deleitoso de Jesus Christo". 

Resuscita em ti, méu Irmão, a graça do Sacramento da 
Confirmação; seja tambem "o aroma de tua vida e de tuas 
virtudes o jubilo da Igreja de Deus". 

Pe. MARIANO 

Indicador Commercial 
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Importação D1.recta 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 lO 

--------------C AS IMIRAS 
Aurora - Printex - Plrltubl 

Nac10naes e l!:xtrange~ 
CASA ALBERTO 

~q s. BENTO. ?ft,'ó lO. 

Dois elementos, entretanto, nos difficuldade, procu
fazem ingressar na cathegoria rand·o {lesse modo, 
das pessôas de "criterio forma- esclarecer sua duvi
do": o elemento que poderiamos 
chamar intellectual e o elemento da, não: com,eçam 
moral. Ao primeiro pertence o sem mais, a murmu· 
discernimento do bem e do~mal; rar do Mestre. 
do erro e da verdade. Coisa bem 
diffici! de fazer quando se trata Ha aqui uma ad-

não já de distinguir um crime vertencia para nós 
estupido de uma bôa acção; si- christãos. Muito fre
não quando se trata de distin- quentemente, n O s 

Este blasphema. Mas, vendo Jesus os seus -pen• 
sarnentos, disse: Por que cogitaes mal em vossos 
coracões? O que é mais facil de dizer: Teus 
peccidos te são perdoados; ou dizer: Levanta-te 
e caminha? Pois, para que saibaes que o Filho 
do homem tem poder, sobre a terra, de perdoar 
peccados, disse ao paralytico: Levanta-te, toma- o 
teu leito e vae para tua casa. E elle se levantou 
e foi-se para sua casa. Vendo isto, as turbas 
temeram, e glorificaram a Deus, que deu tal poder 
aos homens. 

• * • 

O ,Mestre reinitt!;' 

ra os p e c c a d o s 
áquelle paralyti'co. 
Usára um poder di· 

guir aquelle outro mais subtil di
luido na prosa brilhante de uma 
novella .ou na emphase declama
toria de uma acção theatral, ou 
no luminoso explendor de uma 
pellicula cinematographica; esse é 
mal que poderia chamar-se atten
tado contra o decôro no verda
deiro significado desta palavra e 
que incl.ue irreverencias, desaca
tos, transgressões que, não por pa
recer menos brutaes deixam de 

commovemos com as difficuldades levantadas 
contra nossa crença, e com uma facilidade es
rantosa, admittimos-lhes procedencia, entibian
do nossa fé, quando não a abandonando de 
todo. E, de facto, quantos não ,ha que; por 
uma credulidade excessiva, acceita1·am -umas 
tantas objecções atiradas contra o Christlanis-
mo e sua Igreja, e não se foram com malas e 
bagagens para outros credos, que absoluta-

ser crimes e ainda verdadeiros mente não primam pela coherencia de doutri
attentados contra os bons costu-

1 

na, e solidez de princlpios! 
mes quando se exhlbem em pu- . 
blico. Fizeram o papel dos escnbas. E por isso, 

E' pois, difficil descobrir a mas- porque não quizeram melhor conhecer a Re
cara. da verdade com que se cobre ligiã•J, para saberem justi,J'icar sua fé, permit
o erro, em nossos tempos e)ll que tiu-lhes Deus a d-efecção. 
a arte de sophismar é negocio cor
rente em toda classe de expressão. 

A difficu:ldade de discernir 
cresce ainda mais por tratar-se 
de obra de arte, na.s quaes o encan
to de palavra rythmada, do som, 
e da côr, exaltando a emoção e o 
sentimento, eclypsa a serenidade 
do juiz e nos faz julgar mais 
<iom a iqiaginação do qui, com a 
razão, mais com o coração do 
que com a cabeça. 

Pois como disse, o discerni-
mento só não b:.sta; é mister que 
seja acompanhada de uma solida 
formação do caracter, para que 
não se repita o caso da car
teira. 

Realmente, a Religião, <0 Christianismo é· um 
corpo de doutrinas, acceitas, na infancla, pelo 
testemunho de nossos maiores, me.1 que ele
vem ser assimiladas por convicção pt·~pria, me· 
c'.iànte um estudo pessoal· á medida· que nossa 
Jntelllgencia se fôl' tornando capà:z de appre-
hender os ~rgu111entos sobre que ellas. se às
sentam. Assint; ~s diffiéuldades longe de nos 
elesaleritar devem excitar-nos ao estudo para 
lhes darmps '.no momento a solução conve-
niento. Capitular immediatamente, e inscrever
se no 11ume1:o daquelleit,q,l!,e censuram a Chrl11-
to, atacando ~ma Igreja, ~eria, .a. mais deplo- ; 
ravel atti~ude. 

De que servirá com effeito O Convellhamos que o Chrfstianismo apre. 
discernimento, se não se sabe senta verdades cuja evidencia plena supera 
resistir a tentação, se se. sa~e do I nossa capacidade intelJectual. Compostos ele 
theatro e da sala contammado alma e corpo, meio espirito, meio :m,3t~ria, não 
na maneira de pensar e de agir? 1 ' 

O 1 
sabemos formar nossos conceltos sinão de con-

10mem possue marcada in- J. 
clinação á imitação. A creança formitlade com a natureza que nos constitue. 
repete, ainda sem comprehender Impossível nos é a concepção conveniente, 
as palavras que ouvem dos perfeita, de_ um ser totalmente simples. Nada 
maiores, faz o que vê fazer aos de admirar, pois, encerre o Altissimo, na pu-companheiros, aos seus paes, aos , 
seus mestres. os adultos se in- reza infinita de sua simplicidade, verdades que 
clinam a opinar segundo as idéas 
que correm no ambiente em que 
actuam e vivem; subtrahe-se da L I T U P G I A 
influencia do ambiente o signal de 

·Vino, como justa,. 
mente observaram os escribas: pois· o pecca., 
do, offensa .a Deus, s6 por Deus pôde ser per, 
doado. Quem, no emtauto podefia asseg1.trar
se da verdàde da -expressão .do Mestre? Como 
poderia o paral:ytico estar · certo da sua jus ti• 
ficação perante' ti Altíssimo, si a remissão dos· 
peccados, facto invisivel, não se pôde app_re-. 
hender pela experiencia? Havia. um meio. 
Tanta era a. difflculdade de perdoar-lhe os· 
peccaclos, ~u~ta a de libertal--0, num a timo,· 
de sua enfermidade. De uma e outra cousa : 
só seria capaz quem tivesse á sua disposição : 
a omnii,lotencia de De11s. A differença estava : 
nisto, que a cura instantanea do paralytico : 
tinha uma consequencia physica, sensiv;el a 
quantos quizesselÍ'l· vêr: ao passo que a re• · 
missão dôs peccados pertencia á ordem pura• 
mente espiritual; escapava ao testemunho dos 

. sentidos .. Mas, desde q.ue .~mbas. as obras de
nunciávam um poder divino, :PÓde!.'i~ muito 
bem o autor delias assumir a. segunda como 

· testemu\'lho::. dà primeira. :€' foi <> que fez 

Nosso ~~,.~tJesus 9hristo~ •1Pois, l)ara que 
saibaes qtfê.-'o\Filho dô homem tem, na tel't'.a, 

· 1iod'e{;de;'.i~r4o:ar os peccados, disse ao par~
lytico_: Levl!.~ta,-.t~ e. vae ;pitr~ t~l!. c;1.:&a,>ti 

* * • 1 

o quê Jesi:ís fez com os es'êi:'iba:s íiâfü de
monstrar seu poder divino de perdoar os pec• 
cados, faz comnosco para dar á nossa. intelli
gencia, ·os motivos qae lhe justifiquem a ac0 

ceitação de sua doutrina.: "Si não quereis 
,acreditar em mim, crêde nas minhas obras.,.. 
E'-nos o milagre, portanto, a segurança de quie, 
não erramos quando admittimos, pela palaYra 
de Je~us Christo, os mysterios que Elle nos 
revelou. 

fortaleza do espírito, de força de 
vontade, de caracter. 

Agora, bem,; se o caracter e a 
integridade de espírito é impres
cindivel para evitar a influencia 
de uma acção que se apresf.llta 
despojada de aureola de arte, que 
não acontecerá com a influencia 
do homem e da mulher que actuam 
no theatro ou na scena, do ho
mem e da mulher-artista? 

Suscipe Saneia Triniias 

A influencia do espectaculo, a 
influencia captivadora daquillo 
que obedece ás regras de arte, pre
cisamente para embargar o espi
rito, quem a poderá arrostar se
não aquelle que e.stá habituado á 
reflexão, .ao dominio de si mesmo, 
especialmente das paixões da 
imaginação? 

Depois de haver purificado 'honra da Bemaventumda. Vir- ela Cruz, são agora glorificados 
os dedos, volta o celebrante ele gem Maria, S:ão ~oão Baptista, com a Victima já coroa.da. 
mãos postas, para o mé!o do dos Santos Apostolos Pedro e São mencionados em par'tici.1° 
altar. Ahi, levanta os olhos ao Paulo e de todos os outros san- lar a 'trirgem Santíssima que 
crucifixo para immediatamente tos, por terep1 elles éhegaelo á participou da offerta sangren• 
abaixai-os, dizendo, um tanto glor!a. pelo sacrificio do Filho ta, São João Baptista que a 
inclina.elo: "Suscipe, Sancta de Deus. aununciou e preparou, apon• 
Trinitas". Sobre a origem des!!a oração tando a Victima qu~ elle cha-

"Recebei, ó Santíssima Trin- nada se sabe ao ~rto U:em os mou Cordeiro de Deus, e os 
dade, esta oblação que vos of- Ordos romanos, nem os d.a ·Gal- apost-olos que pregaram sua 
ferecemos em memoria da lia a ella se referem. O Micro- doutrina,. principalmente .São 
Paixão, Retmrreição e Ascen- logo, que viveu no scculo XI, Pedro -e São Paulo. 
ção de Nosso Sen'hor Jesus attribue essa oração ao cos- lstorum são os santos cujo~ 
Christo ,e em honra da bem- tUme. corpos repousam 1debaixo do 
aventurada sempre Virgem Ma- Elia é encontrada em subs- altar, como na Igreja prlmitl· 
ria, do Bemaventuraclo João tancia nas Liturgias gregas, vá, ou cujas reliquias estão de-

Pois como o trabalho e a lucta Baptista e elos Santos Aposto- no Missal Ambrosiano e em positadas na pedra ,d'ara. 
contra as proprias paixões são los Pedro -e Paulo, destes que outros Sacramentarios, mas O sacrificio augmenta-lhes a 
longos e diffioeis e póde dizer-se estão aqui e ele todos os San-, com grande variedade, sendo gloria: proficiat ad honorem e 
que dura com a vida inteira, se- tos para que esta oblação lhes mais longa em alguns, ,em ou- proporciona a todos n6s a sal
gue-se que as pessôas que querem s.irva de gloria ,e a nós de sal- tros mais curta. O sacerdote vação: no.bis ad salutem. 
proceder como de "criterio for- vação e aquelles, cuja memo- nella pe.de pelas necessidades Martyres, confessores, vlr
mado" são caba,1mente as que ria h-onramos na terra, se dig- da Igreja, pelos enfermos, ps- gens, mulheres santas, uniram 
menos frequentam a espectaculos nem interceder por nós no céo. los {lefuntos, pelo povo e por I todos o sacrificio de seu san
citados, pois assim encontrarão Pelo mesmo Jesus Christo, si mesmo. Eis ahi porque es- gue, de sua vida, ao ele Jesu!! 
mais fugas para as suas paixões Nosso Senhor. Assim seja." ta oração que rezamos de ac- Christo e, segundo São Paulo 
que os alentos para a.s virtudes._ A Igreja Romana differe ela corelo com o Missal de São Pio (Col. I, 24), completaram o que 

Podemos extrahir disso tuao···as Igr.eja grega nesta oração. No V, é mais breve entre os elo- faltava á paixão de Nosso Se
seguintes conclusões: que não Oriente procura-se lembrar a m!n!canos e não é rezada pe- nhor. E' justo, portanto, qua 
basta haver estudado um pouco Incarnação, a Natividaele, a los cartuxos. eiles sejam agora glorificados. 
de religião para se crêr incluido Paixão, <t Resurrcição, a As- * * Nas expressões in honorem 
na cathegoria de pessôas de "-cri- cenção e a descida do Esp.irito - O Suscipe, Sancta Trinitas e proficiàt ad honorem muitos 
terio formado", nem basta o par- Santo. une todas as supplicas numa quiz-ercm ver um pleonasmo. O 
tencer-sc a uma instituição ca- A Igreja Roma1rn não com- só e enuncia todos os elemen- Pe. Lebrum :propõe que se di
tholica, e, cmfim, que é fa- memora mais que a Paixão, a tos do sacrificio: Aquellc a ga in honore, na festa. A 
cil de wmcr que não sejam pes- 'Rcsurreição e a Ascenção, pÓr- quem é offerecielo - um Deus Igrf}ja, porém, obriga por um 
sôas de "cljiterio formado" aquel- que estes tres rnysterios repre- em tres pestoas. sua natureiia decreto ue 1877, a dizer ln ho• 
las que qualificam a si mesm·as sentam muito bem as partes e a renovação do sacrifiéio da norem. 

~::ese~g~~:· ;:~~lt~~~:sia%/r:: i f!i!~il~~~~ !ºde!~~~!~il~ºaa ~1! Criz·sácrificio, comquanto não ~.,.,..,_ .... -. ""' "'nr""~-"":"'.,."'""'"il"'~"';"";"";"~"J"...,..,.,l;;;d~-, 
ancias insaciaveis da concupis- tima. possa ser otferecido smao a Oeulleta 
cencia da carne e do espirito, se Nesta oração, o sacerdote Deus, póde todavia, servir ã B. Se~ P.- l!lgydlo, \lf - S. 
aventuram a presenciai· especta- snpplica ã Santíssima Trinda- honra dos santos que, tendo sa- 513J14 .,... 1-l a n horaa 
cuios licensiosoa. de que receba a offerenda em bido aproveitar do .saciiticio '.relepho~ 2-'l~~ ·"· '. .,.,,, ... ·.., 
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fl_ermanencia âe_ 
estrangeiros 

Para cumprimento do decréto~ 
\1ci 1532, o Ministro da Justiça 
,baixou uma portaria estabelecen
do as horm~.s a serem obedecidas. 
, A portaria estabelece a forma 
\da autorização para permanencia, 
~as prorogações, concedidas .a seu eia das regtas de 11et1tralldade, o 
:juizo ou quando a viagem -offe- tenente-coronel Castellino Borges 
.1·ece perigo, trate-sei de pessoa. Forte e, o capitão Jullo Nasc1- BRASIL 

----------------------;cte notorio mérito scientifico, pa-i mento Lebou Regis. 
;1·ente de brasile;iro, ou ésteJa a ·1 • 
\negocio que interesse a economia • Regressou ao Rio de Janeir? N o t J e j _ a S 
·brasileira não podendo entretan-· o General Newton Cavalcant1, 

13. HONClRARIO - A Congre-
• gaçãc da l":o.cmldacie de Di-

rfito do Rio de Jateii'o nomeou /to exced~r de 12 mezes. que acompanhára ~ Missão Mi- d O B t' a S i l 
Trata ainda a portaria dos ca- l!tar Argentina em sua visita '1 • professor honorario d0 referido 

:sos. de autorização para perma~- Minas Geraes e ª é\Ste E
stado. l FEIRA_ 

0 
pr·efeito do Dis' _ estabelecimento o sr. Getulio 

· nencia definitiva no paiz. Esta 
só será concedida aos que tenham • Foi designado o capitão-te- • tricto Federal determinou Vargas, presid·!1,te da Republica. 
entrado com visto "temporal'io" nente aviador naval Helio Costa que a XII Feira I11te'r11acional âe 

·no passaporte si se tratar de te- para exercer as _funcções de com- Amostras seja inaugurada a 12 de 
elmices com emprego permanen- mandante da pnmelr~ esquadrilha Novembro, con,·)·1buindo para as 
te. · que tenha contracto com o de ade'Xtramento mihtar · 1 commemorações ~o cincoentena.
poder publico, que estabeleça in~ • Foi promovido dia 27 ao pos- no da proclamaçao da Republica. 
,dustri_a propria de interesse na-

- . to de general de brigada o coro- . 
cional, inclusive exploraçao agn- nel de artilharia Alcid.es de Men-12. l\'11Nlt\'IO - o salar10 mini~ 
c~:a, ou em se tratando de scien- 1· E t d d Ri f i donça Lima Filho. n mo no s a o o o o 
tista e artista de mérito excep- fixado em 2008, .i50S e 100$, con-
~ional ou a serviço do podei· pu
blico. 

forme a região cm que os em
pregados exerç:t~ suas actividr..
des. 

4 APPELLO - A Cruz Verme-
• lha-,· Brasiltira rcc~~u ('n 

Comité Internac;oüal de Geneb:·a. 
e eia Liga da, Sociedades da 
Cruz verme·lhr, um radiogramma 
solicite.ndo auxilio j111rt1e.rliato ás 
suas eongeneres da Rumani!l., 
Hungria, Lethon!a e Lithuanir., 
rara facllitar-11>.es a !tsslstencla 
aos refugiados r.0lono1es. 

~----------------

São Paulo, Ide Outubro de 1939 

Açougue Bella Cintra 
de · 

Crea Gilberto 
Rua A u g u s ta, 7 1 3 

Phoüe: 4•3630 
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A portaria trata longamente 
das formalidades a serem · pre
enchidas pelos interessados para 
a legalização de sua pe1·manencia 
no paiz. 

}Vl agisterio par_
ticular, 

li O M E O P A T D I A E ,X T E R I o R 
A commissão nomeada pelo Mi, 

nistro do Trabalho para elaborar 
:i projccto de decreto-lei sobre 
magistcrio particular,- já. termi
r..ou seus trabalhos. 

O projecto estabelece que o 
exercício do magisterio só será 
µermittido aos professores habili
tados pelo Departamento Nacio
nal de Educação e regis,trados no 
Departamento do Trabalho. 

A funcçã.o de director de esta
bc ~ec!mentos de ensino sõ será. 
exercida por pessoas habilitadas. 

o project<_> institue o registro 
dos Educadores no Departamento 
Nacional do Trabalho. Os pro
fissionaes gozarão os beneficias da 
legislação social. 

O tempo de serviço é fixàdo 
em 5 horas diurnas e! 3 noctur
nas, no maximo. Só poderão func
cionar os estabelecimentos que 
remunerem devidamente os pro
fess9res. Estes. terão . dire-it9 aos 
vencimentos ciurarite as féi'ias. 

2.º Centenario 
CamfJinas, 

de 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL ,12n 

SÃO PAUL(' 

Continuando os festejos comme
morativos do 2.° Centenario da 
fundação d0 Campinas, realizaram
se domingo p. p. varias solemni
dades, inclusive a inauguração da 
Feira de Amostras, tendo estado 

1

. 
presente ás mesmas o sr. Inter- ============================== 
ventar Federal. que regressou na 
me·sma noite a esta Capital. 

Secretario do 
Itamaraty 

lwalizou-se dia 25 a posse do 
novo secretario geral do Itamara
ty, embaixador Mauricio Nabuco, 
que foi saudado pelo Ministro do 
Exterior, _tendo respondido <1,gra-
decendo. · 

VIDROS E VITRAES 

Ili Galliano & Comf;. 

VIDROS PARA VIDRAÇAS EM GERAL 

Vl'tttAES A R 'r I s T l e o s p A R A 

ltESIDENCIAS E IGREJAS 

Q U A .D lt O S E í~ SP E L H O 8 

HUA DA LIBERDADt, 590 -TELEPHONE: 7-0544 

A Gue·rra E uropéa · cta neutralidact_e. 1evantando-se º 
emba!'go de venda de armas aos 
bclligerantes. A opposição conse~ 

A semana passada foi a de guin adiai· os debates para o 
menos movimento, desde o prin- , dia 28. 
cipio da guerra. Nada aconteceu j 
de importante ou melhor duma 1 

lmportancia k\l qu2 possa mudar 
o rumo dos acontecimentos. 

A frente occidental depois dum 

Fala o Duce. 
Dia 23, falando perante os chc~ 

fes fascistas em Bolonha, o sr, 
Mussolini reaffirmou a neutrali
dade da ftalia, mas declarou que 
no momento exacto fará cleclara-

longo periocio ele calma completa, 
foi agitada pJr alguns choques 
das forças adversarias. A posição 
elas tropas é a mesma da sema
na anterior. A aviação alliada ções de grande importancia para 
empenhou-se cm grande batalha o desenrolar dos acontecimentos. 
aerea com uma esquadrilha allc
mã muito superior em numero 
tendo sahido com desvantagens. 

Pacto Militar 
Por outro lado, a aviação ger- Dia 26 noticiou-se _que O s'l'. 

manlca bombardeou uma esqua- Von Ribbe'ntrop, seguiria. para 
dra britannica em transito no Moscou, afim de assignar um pa
Mar do Norte. As noticias são cto militar entre o seu paiz e a 
contradictoria.s e emquanto a A'l- ttussia, completando assim. o 
1émanhn annuncia· graves avarias economico já assignaclo entr.e os 
num porta-aviões e num dcstroyer dois estados tota1itari03, . 
lnglez, cs círculos officiaes da t' 

G1•á Bretanha desmentindo, ac
crcsccntam que na refrega foram 
abatidos 4··dos aviões atacantes. 

Na frente oriental, estão sendo 
quebradas as ultimll.s resistencias 

Conferencia 
Pan-A mericana 

polor:fezas, devido a, acção das tro- Installou•se dia 23, no Panamá. 
pas teuto-russas, Algumas cidades a Confel'encia Pan Amerioâna que 
ainda resistem, mas sua queda é fixará a attitude dos palzes do 
prevista para breve. Varsovia que Novo Mundo _em face do confllcto 

o· pro jecto estipula. penalidades 
pari as infracções dos· dispositi
vos,. e, institue o Conselho· Nacio
nal de Educadores, para. coorde
nar. os interésses profissionaes e 
no sentido de cooperar com o Es
tad!)", ·para boa execução de seus 
dispositivos, 

Deixou o cargo, que ·vinha exer
cendo interinamente desde a no
meação do embaixador Freitas 
Vatle para representar o Brasil 
em Berlim, o sr. José Robei'to 
M. Soares, a quem o Ministro do 
Exterior tambem expressou os 
seus agradecimentos. 
--- A proposito da 

• • • ..,. vinha sendo defendida com gran- europeu. 

e 'O couselho Nacional de Edu
cação approvou pareceres favora
vcis :ao reconhecimento da Escola 
de Bellas Artes e a autorização 
para funccionamento da Escola 
de Educação Physica, nesta Ca
pital. 

Foi approvado tambem o pare
cer referente ao pedido de auto
rização para funccionamento da 
Escola Super\or de Jornalismo, 
concluindo que devo ser c'onside
rada instituto de ensino supe
rior. 

Noticias militares 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos allmentlclos, pães e 
biscoutos ae todas as quali
dades - Aprompta-se encom
mendas para casamentos, ba-

ptisados, "solrées ", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
Luiz ANTONto N.ó 1197 

PHONE: 7-0553 

Decretos-leis 
Foi assignado pelo p1'€sidente 

~ssumiu a . che:ia do Estado ! ~~ :e:a~~~~:ãi~e d~~;~;~s r:g~~~~= 
Maior da Artilhana de costa, .º 1 cionarios e extra-11umerarios ritt 
tene~lte-coronel Albuquerque LI- I base de metade dos vencim()ntos 
ma. · i ou salarios por dia. 

1 

• . Fo:am destac~dos para ª fis- '1 • Po1· decreto-lei assignaclo dia 
callzaçao de fa?ncas de material 25, foi permittido o penhor sobre 
bellico para ngorosa obseryan- productos da suinocultura, -conti-

::::============= 1 nuando o devedor cm sua posse, 
como depositaria, passando pal"a 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE· 
TOME 8Ô 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

o credor cm caso de mol'te. in
solvencia, fallencia ou desapparc
cimento daquelle. 

• Afim de regular o exercicio 
da pesca por t>.madores, o pre
sidente da Republica a.ssignou 

1 um decreto-lei dispondo que a 

1 

Divisão de Caça e Pesca terá um 
registro de pescadores profissio
naes e amadore::;. 

Vinho para consagrar Incenso, etc. 

VELAS DE CERA PURA 
MARCA SARAFAN A 

~abricantes:] Loureiro, Costa & Cia. 
Loja da China - Rua São Bento, 519 

_Caixa Postal, 676 - S. Paulo 

,:,..e.··-----~·-· ...... . 

l ll q U l $ l Ç Q O de ardor, soffrendo constantes Na primeira sessão prestou-se 
1 uombardeios da artilharia e da I uma homenagem á. memoria de 

A Inquisição, apesar de toctas \ para elles. Não serão castigados 
as investigações históricas, ainda com penas corporacs, é certo. 
é o lugar commum dos inimigos. Mas que castigo maior póde ha
da Igreja. Porisso é interessante [ ver para un1 cathol!co do que a 
o artigo que rcsl\mircmos do jor- excorhmuhhào'! Viver fóra da 
na1 "El Pueblo ". Igl'eja é bem triste, pois quem 

Constituiam o Tribunal do assim vive não participa das ora
Santo Officio, os homens mais ções dos fieis e está á mercé do 
respeita veis por suas virtudes, espirita do mal. 
austeridade e saber. Nenhum Alguem póde objectar: Quanta 
réo podia ser condcmnado, sem ingenuidade, . . Falar em diabo 
que primeiro fosse ouvido. CI'; é ser atrazado de varios seculos. 
denunciantes deviam ser pessoas Aos que crêem em Deus e· no seu 
desapaixonadã$, amigas da ver- enviado Jesus Christo, aos que 
dade e sobretudo honestas, duma creem em sua Igreja, a todos es
probidade fora cio commum. tcs a cxcommunhão é e será 

O tribunal inquisitorial sómen- se!npre de summa actualidade e 
te se occupav(l, dos casos · contra o demonio motivo ele grande 
a Fé ou contra a Moral. Não se temor. 
podiam ensili.ar douti'inas contra 
a Igreja Càtholica, con~t·a st'us 
dogmas, contrn os Sacramentos 
ou cont1·a a Disciplina E:cclésias
tica. Como Deus é o aucto1· da 
verdadeil'à R•~ligião, niio pódc 
uma pessóa lnt1·oduzir ou ensinar 
novidades em hiaLet·ia religiosa. 
Deixar as coisas religiosas á 'mer
cê do cap1'icho de alguns indivi
dues, ou de criterlo individuàl, é 
deixar a porta aberta à numero
sas desordens, é semear a confu
são e o chabs, a anarchia nas 
doutrinas. Dó mundo · das !dêas, 
esta anarchia seria transplantada 
ao terreno da realidade e a vida 
se transforma!'ia num inferno. 
Quem puze1' em duvida estas pa
lavras verifique antes se as de
sordens contempo1'aneas não têm 
raizcs· no liberalismo que cam
peiou infrene no seculo passado. 

O Tribunal do Santo Officio 
ainda hoje existe em Roma e 
exii;tirá por todo, os seculos, com 
a Igreja Catholica. Hoje como 
nos tempos passados esse Santo 
Tribtínal examina, recebe denun
cias e conde!nna os livros e os 
auctores que diffundem doutrinas 
erroneas, heresias, b1asphemias,, 
immoralidades, etc. Os fieis tén'Í 
o dever de consciencia de obede
cer e acatar as suas ordens. Se 
não procedem deste modo, peior 

A ,missão do Santo Officio é 
i-eprimir o erro, as doutrii1as más, 
especialmente as heresias. Não 
Ge ouviu, nem se ouvirá dizer que 
o Santo T1ibunal tenha persegui
~lo a um judeu, só por ser judeu, 
nem a um mussulmano só por 
sel" mussUh1ial1o. A InquL5ição só· 
tinha competencia sobre os ca
tholicos que crendo na doutrina 
dos Evangelhos, a ensinasse erro
heamerite, negando verdades que 
o magisterio da Igreja ensina co
mo .sendo dogmas de Fé. Sobre 
estes rebc'ldcs rccahla a auctori
dadc da I11quisiçfto, cm todo o 
seu vigor. 

O propt·lo Deus fundou uma 
tgreja, incapaz de errar que des
ta forma se tornou a Dout11na
dora Infallivel. Ninguem lhe ne
gue pois o direito de defender a 
Verdade. 

Além cio mais, goste quem gos
tar, a Religião é a base da vida 
social. é o pilar sobre o qual dcs
cança a sociedade. Porisso, toda 
a intromissão do erro nos prin
cipies religiosos traz como effei
to um abalo social de graves con
sequencias. 

Depois de tudo isto, haverá 
quem negue a uma Instituição o 
direito de se defender? E' o que 
a Igreja faz por intermedio da 
Inqui.siQão. 

aviação germanica, segundo noti- Bolivar. Ao que se presume a 
ciu.s officiacs de origem allemã Conferencia chegará a accordo 
rendeu-se incondicionalmente ás no que diz respeito a neutralidade 
10 horas do clia 27. a se adoptar. 

Dia 24 foi tambcm noticiada a , Estão representadas t.odas as 
queda de Lembcrg, outro baluarte nações do Novo Continente. 
da defesa poloneza. 

Desde o dia 22. a imprensa mos
covita noticia o estabelecimento 
das linhas divisorias entre a Rus-

sia e a Allemc.nha nos territo
rlos recem occupados da Polonia. 

Noticias 
,io Mundo 

As tropas verm~lhas se concc1:-1· l DEFENSIVA _ o rei Leo
tram nas fr?nte1ras da Esthoma • poldo inspcecionou, as fren
e da Rumama, d~lxando entrever I teiras belgas ciorn os paiZ'!I belli
tm~ futuro nada risonh? par~ estes I gerantes se lntei·essando parti" 
P_a~zes. Segundo noticias nao of- \ cularmente pelos estados das for
fJC1aes, o g·overn:o rus8:° apresen- 1 tificaçõcs rla linha Meuze, 
tou um verdadeiro ultunatum ao 1 
governo da Esthonia. Na Ruma-) 

2 
AEREA _ ,~s companhias 

ma além da ameaça externa, tem- 1 • _ 
se assignalado d:sturbios internos,! de navegaça? aerea, ap~sar 
que culminaram 110 dià 21 pelo. ela actual sltuaçao, annunc111m 
assassinàto do primeiró ministl'b I para breve, o ~est~belecunento da& 
Calinescu. os assai!sii1os perten- lmhas entre erlim e Roma. 
ciani á antig·a "Gual'da de Ferro", j- · · -
partido político de influericla ger-; 
manica, dissolvido a tempos pelo i 
sr. Ca'linescU. · 

A lei de 
Neutralidade 

.Jia 21 o Congresso Norte Ame-l 
ricano fOl convocado em: caracter 1 
extraordinario, com o 'Objectivo i 
de introduzir· mociiticaçõés, 11a lei 1 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO . 
CREOSOTADO ! 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 
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~ Pan1t1cado:ra Alfama -
g - = 
~ Instalações as mais modernas de S. Paulo. -

~ ANNElXO: CASA THOME' R~OS 1 
1 Cereaes, Conservas, F1:uctas,. M.olhados_ fi?os . e _ 
~ congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria 
~ Rua Ala!foas, 487 Phones: 5-3974 e 5-6529 ~ 
~ Praça Buenos Aires S. PAULO ~ 
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São Paulo, Ide Outubro de 1939 LEGIONARIO 

Finalidade dai 
Acção Cathollca: 

(COI\ChH)âO 'ila 3.ª 11~g-.) 1 

to as suarenlas horas <k cst 1:-1 
do -e de trabal:!lo desses pa
cientes engenheiros e pesqni
zadores. O -estudo, a medita
ção, foi então acção ·concentra
da, verdadeira e feliz idéa fi. 

-~:-~-,,~-'.'~-::t-s:d:-~ A __ · _HE_P_A-~V-ºA_N~,~. E~~~,;t~;,;-1 l_N_o_ti_c __ ia_s_d __ o_I_n_te_1_1io_· i ___ 1 
\ 

t)anquetes e outras Festas ... - - -·---- Entrega-se a Domicilio RIO CLARO I Missa por intenção dos qUe auxl4 
liaram a festa. Está marcado pa-. 

d P · fJ;;: S b · h ra o dia 3, um dia de retiro parai Manoel e a1va ~ O r1n e, (Do nosso correspondente) l homens, 0 que completará e. serie( 

1 

de solemnidades realizadas eml 
FESTA DE NOSSA SENHORA honra -éie Nossa Senhora. fia~; 

DAS GRAÇAS: - A Congrega- Càl·a~~ 

Matriz 

RUA DA GLORIA N.º 927' São 
Telephone 7-4424 

Paulo 

Filiaes 
A v. Lins ele Vasconcellos, 

Telephone 7-1946 . 
Rua Muniz de Souza n. 0 

Telephone 7-7338 

673 

695 
ção Mariana local fez realizar no. 1 
Igreja Santa Cruz de Rio qaro, 
diversas solemnidades tellg!osas · 
em honra de Nossa senhora das 

xa que se desabotôa agora em 
um fructo formidavel de resul
tados muito mais numerosos e 
mais efficientes que os que po
deriam conseguir os mesmos 
engenheiros -e numerosos oü
tros com centuplicada aÍU)1ic~
ção material ao trabalhei. Eis; 
Exmú. Sr. Arcebispo e srs. ou
vintes, o que é e o que deve 
ser,. penso eu, a séde da Acção 
catholica para todas as jovens 
que, chamadas a collaborar no 
trabalho da 'hierarchia, aqui in
gressam para ·participar dos 
circulos de estudo ou para re
ceber a orientação da Autori
dade Ecclesiastica. Aninhar no 
proprio espírito, dar-lhe vida, ; 
meditar e viver .a idéa de que, i 
.para serem instrumentos aptos i 
ao bem das almas, devem Las\ 
jovens da Acção Catholica co-' 
conhecer bem a doutdna de 1 
Nosso S·anhor, ·vivendo-a in to
gralmente pela união com Ellc 

-====================;:;;-~· 1 Graças, sua Padroeird". Os feste- · =====================·- jos tiveram inicio no dia 21 de 

' 

e a seu representante legitimo 
na terra, o Papa .. E esla, Sr. 
Arcebispo, tem sido a impres
são que me tem causado -esse l 
grupo de moças que frequente-! 
mente aqui se congregam para i 
mel'hor conhecer e melhor 'j 

ame,r a Jesus Christo. Eis por
que, é bem que mais uma vez ' 
agradeçamos a V. Excia. 
Revma. a dacliva particular 
que nos faz hoje inaugurando f 
offici~lrnente e, séde <la Juven
tude Feminina Catholica. 

SECÇÃO ESPECIALISADA EM 
PARA NOIVAS, 

Aviso - Annexamos a 
nos'sa secção cie lã urría, 
aula de t rico t gratis. 

ARTIGOS 

Completo sorth;,-::::.tc de ar!J· 
gos para modista, costureira 
chapeleira e borrladeil'}l 

_VariadD sortimento d.é · Ren• 
· das para Altar, Roquete e 
Alva, em Linho, Filó -e Algodão 

• 
'RUA DA LIBERDADE, HttJ 

Phone 2 - 2593 São Pau I o 

K p· h • Setembro e prolongaram-se até o REFORJ\IA DA IGREJA MA ... \ 
ermesse em in eiros dia 26, obedecendo ao seguinte TRIZ: - Por iniciativa do Revmo , 

programma: dias 21. 22 e 23, hou- Vigario de nossa parochia, foranJ 
Está se realizando em Pi-1 ve terço ladainha sermão e ben- iniciadas as obras de 1·eforma e: 

uheiros, em frente á Igreja do . ção. No' domingo,' dia 24, hoÚve conservação da Igreja Matriz, pre•; 
Cal vario, animada kermesse, j Communhão geral dos Congrega- ciosa reliquia historica desta cida•; 
que se prolongará até o dia 8

1 
dos, na Missa das 8 horas, e ás de. A Igreja, totalmente reformada,, 

de Outubro. A con1missão or-: 10 horas, foi celebrada solemrie será aberta ao po\'o em fins c1ei 
ganizadora tem recehido, n,a I Missa Cantada, estando a parte· Novembro, quando serão realizn..,I 
portaria da Igreja do Calvario, coral a cargo do&' marianos. A' das, no decorrer de uma semana.: 
grande numero de presentes, o tarde realizou~se procissiio, te'nni- todas as t1'a~·icionaes festas reli..: 
que demonstra a boa vontade nando com ladainha, co.nsagra:çião giosas, entre as quaes a da Pa:, 
do povo e o interesse que vem a Nossa Senhora e Benção do. droéira da cidade, Nossa Senhora. 

1 despertando a kcrmessc. Santi.ssimo, Dia 26, foi celebrada da Candefar1a, que não puderant4 

Congregaçao Mariana. Je (btrapuera 
: A C011grcgação ?\!ariana fü! 1 ae cong1:agaaos ele Christo-Rei, 
Ihirapuera iniciou-se em Se- Qu.artH-Parada, Santo Amaro e 
temb1'0 de 1938, quando .alguns Inclianopolis, foram recebidos 
moços, dirigidos 1)elo R-evmo. os nov-0s noviços; houve ben
Pe. · Francisco Biermann, S. V. s;ão d.a bandeira, e á tarde 

1 
D., é0111e9aram ·a· reunir:se e a reaUzou-se uma grandiosa pro-

1 preparar-se pllra a fundação de cissão. 

1 

nm sodalicio mariano. Depois A Congregação organizÔu um 
de converrfentemente preipara- retiro espiritual durante os 
dos -e inst'ruidos, foi p-edida a dias ele carnaval, e um dia de 
sua erecção canonica, s-01J o ti· recúlhim-ento, quando da ad· 

ser celebradas devido as o)Jras doj 
xeforma. 

(Do nosso conespondente) 

F'ESTIVAL MARIANO: - O. 
movimento catholico em Mogy• 
Mirim, recebeu admiravel impulso .• 
da parte dos jovens desta cidade.· 

Frei Angelo Maria do Bom 
Conselho, vêm re~,lizando ma• 

gnüicas pregaçõe'!i, conseguindo· 
optimos resultados. Um festival 

.. Que ela presén"çit1iôndósii-!le 

V. Excia. aqui, dignas ben
çãos se nos inipfantem no espí
rito e no coração e convicção 
e o desejo de, por todos os 
meios, trabalharmos no esoo.be
lecimento do R~ino do Sagra
do Coração n.as alm~s e assim 
meti$, esplenda .a belleza da es
posa d-e Jesus Christo, a Santa 
fgreja. 

tulo prima1·io de Nossa Se:o,ho- missão elos noviços conio con
ra -da rm'maculacla CQnceiçãb e gregados, a 21 ele Maio deste 
patrono secundario São Luiz anno, quando foram recebidos, 
Gon.zaga. Concedida pelo Arce- tambem, outros noviços. Cons
hlspo Metropolitano, S. Excia. tituiu-se a primeira e actual 
Revma. D. Duarte Leopoláo e direét!)ria de, Con.~regação, que 

·-www---.-.,.-.,.-.,.._-,.-.-.-.. -.... -.-.-..,.-.... -:..-.,.-.,.-.-....... -.... -.-.------.--. -.-----·. !Silva, de saudosa memoria, foi é a seguinte: Presidente, Edy 
-.... ....... _.._. ...... - escolhido o dia 11 d-e Dezem- Manfr-edini; primeÚo assisten-

"NOSSO 

foi promovido pc:Jos marianM,' 
no Cine São José, em beneficio, 
do Seminario focal. O Revmo.' 
Pe. Nardim, por essa occasiüo,.' 
expoz as finalidades do mesmo; 
e não deixou de se· referh· ã.' 
acção brilhante dos moços de , 
Mogy-M!rim. 

Quanto á instrucção re'ligioc.a. · 
entre o povo em g~ral, os n:wm
bros da Juventude Catholica. 
Brasileira composta por maria• 
nos, vêm desde ha muito, de• 
Eempe11hando intensa campa-. 
nha, sobremaneira .. nota\'el. 

p · Ã Q ., 1 bro para a recepção solemne te, Mario Raymundo; secreta-
dos primeiros noviços, em nu- ·rio, Martinho Coi-rêà; thesou
mero de 14. Como preparação reiro, Romeu L-ugµayama. E' 
á solemnidade, houve tiina no- Director ela Congregaçfw o 
vena cm louvor da I1111,iacula- Revmo. Pe. Francisco Bier
da Conceição. Com a presença mann, S. V. D. 

A casa preferida pelas melhores fa.mlllas de São Paulo 

P.ÃQ -- DOCES - BISCOITOS - .MASSAS 
--Cl-

Largo <l~ Arouch~, 51 - Fones.: 4·3228 - 4~31-:n J?rr,ça Marechal Ueo<loro N;º 426 - 1''one 5~4229 
~~,..,,.,~~,.,, ..... ·- .... .,...,., ... ,..,,.., 1 =====================1 ' 

O Droblema das moradials OftHi!â'«JlWÜo;I ~ 
•, suas rela~ões com\ o AD@il@fa~@ 

Collaborando no "Primeiro analysar as relações existentes I ra, deve interessar-se vivamente I 
Congresso Pan-Amricano da Mo- entre a Igreja e o problema da pelas condições em que se ctesen- I 
radia Operaria", que ora se rea- moradia operaria, em funcção do I rola a vida". 1 
liza na Argentina, pronunciou, apostoiado que a mesma tem de Mais adiante. lamenta não te-
no microphone da Radio do Es- desenvolver nessa classe. 1

1 

rem sido, até agora, sufficiente- · 
tado, uma intereSSllntissima con- Nessa ordem dt> idéas, demons- mente applicados os reiterados 1 

ferencia subordinada ao thema tra com precisão o modo de pen-, ensinamentos elos Pontífices, bem i 
"Urgencia da wlução pratica do sar da Igreja a esse respeito, a I como, recorda a "Collecta Nacio-1 
problema da moradia operaria" qual "reconhece como indispensa- j na'!" cÍa União Popular Catholica . 
o Exmo. Revmo. Dr. D. Miguel vel um 1riinimo de bem estar l Argentina realizada em 1919, ,

1 

de Andrea, Bis90 de Hemnos. para a pratica da virtude". E! quando começou a surgir esse 
S. Excia, Revma., após tecer continuando diz: "si o fim da I mal, como um monstro de post-

considerações elogiosas sobre tão Igreja consiste em orientar a i guerra. ' 
1pportuno Congresso, passa a vida presente para uma vida futu-: Lembra, então, a pastoral col-

==::=-::========================::::; 1 

lectiva do Episcopado Argentino, 

"O 

~ YALVULAS O~AS CURTAS E LONGAS. 
. UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE 'l'ODO~ ..... 

• 
Peçam dertionsb·ações sem comprohüs-so à 

que demonstrava a necessidade e 
a urgencia com que já devia ser 
encarado o problema, e que dava 

1 
apoio á "Collecta Nacional" a 

. qual teve. a principio uma respos-
1 ta muito generosa, mas que logo 
; após se viu desamparada. 

S. Excia. Renna., mais adian
te, examinando o problema em 
si, diz: ''Tenho a convicção de 
que tudo quanto se fizer para o 
augmento elo salario, para a di
minuição do custo dos alimentos, 
para os desempregados e para a 
diffusão da Cl,ltura, não será 
mais que uma solução escassa
mei1te parcial. A SO'lução integral 
só será attingida quando se re
solver o problema da moradia 
operaria." 

1 Pede S. Excia. Revma. que re
\ flictamos sobre a vergonha que 
: faz o operaria sP esquivar do es
tudioso qÚe o vae observar. E en
tão diz, que, quem soffre as con
sequencias deste estado de cousas 
é a Patria, com a alarmante di· 
minuição da natalidade, com a 
degeneração physica e moral, e 
com tantos outros cancros domes
ticos e sociaes, que denunciam 

1 
como causa principal as inhospi
tas condições d a s moradias 
actuaes, que não compensam o 
esforço do trabalho. 

Finalizando, o conferencista 
pede a Deus que a celebração 
desse Congtesso venha marcar o 

1 
inicio doi ~$fo~çoli para a re~,olµ-1 
ção ào prooleni,il., e que a Argen-

1 
tina, cumprindo com o seu de'ver 
DO!' in½!rinedio de Um govet'no 

~ME RICO N l,C .O LA ~f 'i' {_, f que pi:Ocla'!ll9\1, ~ prog-r1).m!l1a 
de intensa acção 590Ja1 e de bem 
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Viagem 
A ·vfagefu de Vôri ÍÚbtíifütt·op a. Moscou const.i.tulu o centro das 

. aitenções dos observadores políticos no desenvolvimento dos sue- Anno xn 
cessos internacionaes. 

1 São Paulo, 1 de Outubro de 1939 1 Num. 368 
Em torno de seus passiveis resultados tecem os .'.I0l'naes as 

inals variadas conjecturas. · 
A maioria delles prevê como . uma de suas consequenclas uma 

proposta de paz ás potencias demacraticas, cuj~ recusa (lesenca
dearía a guerra com todo o vigor, levada ás tiltima.s conse
quencias, 

FREUD-Sua doutrina seus erros 
Dada a difficuldade de vencer :i, Linha Maginot, .e estando 

as democracias melhor prepal'adas para a lucta, econonticam~te, O recente fallecimento de 
pelo que·col).vem a Hitler apressar o fim da gue1Ta, esperam tam- ·F1·-eud na Inglaterra veiu mais 
bem que !i.ance elle mão de dois meios de ataque·: as {9rças aereas· uma vez projectar luz sobre 
e. a ínvasão da França atravez dos territorios neutros-: Ho1landa, sua personalidade e sobre sua 
Belgica e suissa, doutrina. Aureolado com a fa-

A invasão da França pela fronteira italiana é pouco prevista. ma de sabio, sua doutrina, é 
~ntretanto, ena seria bem possivel, caso a guerra fosse levada ~s pouco conhecida, a~sim como 
iltimas conseqUencias, pois a neut:i;alidade italiana não só facili- .pouco conhecidos sao os pon

tos :Cm que ella é condemna
vel á luz da razão. 

Uma rapida synthese do que 
seja a psychanalyse e de seus 
erros dará o verdadeiro saber 
de Freud. 

de: e irem é élle original 11es-1tencia do subconsciente e n:l: 
ses principias certos. Porém absorpção de toda a vida PSY· 
em ampliações exaggeradas e c'hica po1· elle. O primeiro fun
abstracções perigosas, e mais é damento certo, o segundo er
original, cae frequentemente ronco. Com eff1:)ito, a existen• 
em erros e contradicções. eia do subconsciente não é fa. 

A doutrina do 1>sychana1ista 
não é toda despida de verda-

Funde.mentalmente a doutri- cto contestavel; porém, esse 

:aria tua preparação, coino .ainda· os ataques a outras frentes fa- .... 
rlii, q.iminuir a defesa desse sector pouco fortificado. ; 1 na do Freud baseia-se na exis- subconsciente, embora não dei

xando de influenciar a cons

Em torno da via«em de Von Ribbentrop tecem-se outros com-í-: : s 
mentarios destinados a insinuar um possive~ attrlcto entre os do'~f '.' .. 
amados na <ii.Visão do oriente europeu, di!!.e'ndo·-se que o Rél,ch, ;; · · 
acha-se na posiç'ãó da Austria, quando dá viagem de Schuéhfilgg1 · · hangares su~terraneos ~e Paris 
a Berchtesgaden, 1 

Trata-se evidentemente de Ufi1tt manobra de pvopa!l'àilda i;11ra 
e.ni.mar os alliádos. Na realidade it iiussia prócuràrã tltàr os 
maiores proveitos de sua posição prMlegiada, e os conseguira-se. 
Trata-se, porém, de um aspecto secundaria do prôbieme. europeu, 1 
pelo menos emquanto o lteich e os soviets tiverem uin inimigo i 
commum nas pôtencias democraticas. Elle não irã pettul'bar oi 
bloco politico constituido para vencer a civilização occtaental <-m . 
nome de Wottan e do atheismo sovietico. 

.......... ~.---.-............... -.-..-....... -... -.----·-------·---------------J'w/V",~ 
~ p:H:ARMACIA E DROGARIA ~ 
~ SANTA CECILIA -~ 
~ SORTIMEN'TO COMPLETO DE ESPECIALIDADES : ~ 
', PH:ARMAOEUTICAS 11 

} ) 

•
O:• D.rogas, ampolas, a;r:tigos de borracha, perfumarias. ~-'\-, 

:(i-1'l.a6, ~~ pam l4rotantes, $lo 
~ _nµN:wl;rLAÇ.AO ESmmAnA , 
•, EN'f;REGA RAPIDA A DOMICILIO . 
~ 1 
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Com o que a~;PQlonia1· 
não qtij_lz se conformar ... 

-
Expropriçãc de urna abbadia nq 

"fyrol Austr-iaco pelos nazistas 
ingenuamente, a Allemanha 

nacional-socialista inventa dia 
a dia, novos motivos, que e!la 
1·aputa legaes, .para se apro
priar de bens catholicos. 

O LEGIONARIO sempre tem 
dado noticias a este respeito. 
Kovamente o clero foi attingi
do pelos nazistas, que se apos
s0.1'ain da Abbadia dos monges 
<le Cister de Stams, no Tyrol. 
Impi'adosamente desapropria
'dos -e desabrigados, estes mon
ges se yiram na contingencia 
de abandonaT o Convento, suas 
bemfeífo1·ias e uma bibÍiotheca 
de 40. 000 volumes. 

Sustentam as autoridades 
que esta medida não tinha em 
nada uma razão politica, mas 
que assim procediam em vista 
do.s cistercircenses não expio-

rarem devidamente as terras 
de. Abbadia, ·e como conse
quencia não effectuarem os de
vidos pagamentos dos impos
tos. 

Já que os nazistas não têm 
um motivo mais razoavel a 
allegar, os mong.es deixaram a 
Abbadia de Stams, um dos 
mais velhos conventos ,do Ty
rol, nas mãos delles, para que 
estas terras pud·essem retti
bul"i: convenientemente com o 
seu fructo para a fortificação 
de um ideal materialista, anti
clerical, que nos ameaça e 
e.meaça .assassinar o mundo. 

E a Polonia, vendo qu-e não 
ha vantagem nenhuma em ce
der as suas propriedades para 
serem exploradas pelos nazis
tas, empunhou a espada e come
çou a luctar. 

Para protecção de Paris, e para assegurar sua força bellica aerea, diversas medidas de se
gurança foram tomadas pelas autoridades da capital franceza. O nosso clichê representa 
tres hangares subterraneos que se encontram nos arredores de Paris. O primeiro (A) é 
protegido por uma grossa camada de cimento armado. No segundo {B), v,ê-se outro typo · 
subterraneo, sendo os aviões levados á superficie por ascensores. Na parte inferior (C/ 
outro ty'po de hangar, onde os aviões descem por meio de elevadores, suspensos pelas azas' 

DIA ESTJ\TISTICl DOLOROSA 
RIO (Spes) - O "Diario Of

ficial" de 22 de Agosto p. p., pu
b"licava entre as suas paginas que 
o publico raramente lê, uma das 
noticias mais interessantes regis
tradas ultimamente na imprensa 
quotidiana. Era o resultado das 
provas de habilitação feitas pelo 
Departamento Administrativo do 
Serviço Publico que queria apurar 
a capacidade funccional de 3. ()70 

escripturarios, estatísticos e ser
ventes das nossas repartições offi
ciaes. Desses 3. 070 funccionarios, 
1.159 tinham "titulas", isto é, 
concursos anteriores; e l. 911 não 
os tinham. 

E entre os dois grupos assim 
separados, foram os seguintes os 
resultados das novas provas fei
tas: 

Funccionarios Funccionarios 
com concurso 

Com habilitação mrlla .... , • . . • • 1 73 
sem concurso 

72 
Com habilitação defficiente . . . • 928 1.348 
Com habilitação regular . . . . • . . • 57 438 
Com habilitação sufficíente . . . . 1 53 

Calculemos em porcentagem o que isto representa: 
Funccionarios Funccionarios 
com concurso sem concurso 

Com habilitação nulla .........• 
Com habilitação defficiente .... 
Com habilitação regular .......• 
Com habilitação sufficiente •... 

14,8 % 3,8 % 
· 80,2 % 70,9 % 

4,9 % 22,51% 
0,1 % 2,81% 

Os resultados sã<> 4!:i pasmar. 1 vios, si é com taes empi'egãd.ôs qúe 
Dos funccionarios com concur- o governo se substituiria aos par

so, 14,8 % tinham aptidão p.ulla 

I 
ticulares nas suas iniciativas, des

para o cargo, e 20,2 % a1>tidão· graçado do Brasil, com certeza. 

A estatlstica dos funccionarios 
sem concurso é tambem desani
rpadora: é de se notar porém, que 
entre e11es, os resultados são me
nos maus, (diríamos antes, menos 
pessimos) do que. entre aque1les 
que tinham concurso. 

Assim, por exemplo, emquanto 
os "nullos" com concurso eram 
14,8 %, os "nullos" sem concur
so eram 3,8 %. Emquanto os 
" sufficientemente prepare.dos " 
com concurso eram 0,1 % (1 por 
mil) , os "sufficientemente prepa
rados" sem concurso eram 2,8 %. 
E isso mostra, de passagem, como 
é illusorio tantas vezes o precon
ceito do concurso. · 

De qualquer modo, porém, o 
que não illude é a triste~a dq um 
resultado como esse. Resta-nss 
bater no peito o nosso "mea cul
pa": e pedir a Deus que nos aju
de a sahirmos dessa situação do 
preparo e de incompetencia, ape
sar de todas as aff!rmações opti
mistas das que se enganam a si 
ruesmos ou querem enganar os 
outros. 

deficiente. Quer dizer: 95 % de'.!.- __ . __ . 
les eram incapazes para .os cl;l,rgos ii••••ll!!!!i!!!!!!i"--------------~ 
é::ue exerciam. Que extranho func
cionalismo esse sem duvida. E 
quando se vê a tendencia de offi. 
cializàr as varias actividades do 
paiz, fazendo do governo, indus
trial, avulta o horror de um re
sultado como esse. Si é com func
cionarios desse preparo que o go
verno conta explorar o nosso pe
troleo, :fazer qom que corram os -
nossos trens, administrar os · nos
sos portos, distribuir as . nossas 
corresp0ndencias postaes e tele-
~~-~f~ ~ fQIBOli· Dlil• l 

d 9 r'd d d V€ U 

~a,c:i g,r d v d-d,a'S ,m!J!l,.·~ 

p o,r d s.e m-p,r-q _ 

n-um f1lra_1 
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f'bODHI 4-8tl8T e t-G'8J • 

ciencia, não esgotta a vida 
psychica. 

No subconsciente ou melhor 
no inconsciente descobre Freud 
os instinctos e os complexos 
- systhemas de tendencias 
grupadas em determinada di
recção, em associações mais 01t 

menos estreitas - que expli
cam todo o dynamismo da nos
sa actividade. Actos frustrados, 
actos inconscientes, sonhos de
monstram a existencia do sub
consciente e constituem os ele
mentos, ainda segundo Freud, 
tes de nossa energia psychica. 

Assim a analyse desses ele
mentos, ainda segundo Fred, 
descobre os varias complexos 
e instinctos que latejam no 
subconsciente. Entre elles 
avulta a "libido., ou instincto 
do prazer sexual que evolue 
em diversas p'hases super, 
postas. 

Os iustinctos são impedidos 
no seu dynamismo de avultar 
na consciencia graças á "·cen
sura," função psychologica, Íl'\l• 
cto da educação, ambiente so
cial, leis, religião, etc., que re
prime, e recalca os instinctos 
e os complexos, e os impede 
de uma evolução plena segun. 
do suas tendencias naturaes. , 

A aptuação continua da cen· 
sura creando os recalques vaê 
formando 'llm conjuncto de sen 
timentos violentados, cujo fru 
cto é a nevrose. 

Para a th8rapeutica dessa 
doença nervosa o medico, co
mo o era Freud, deve sondar a• 
orientação dos instinctos, edu 
cal-os e mesmos sublimal-os. 

Ahi, em largos traços, a dou
trina de Sigismundo Freud. Le
gitima na insistencia do papel 
do subconsciente na viela hu
mana, demasia quando preten
de reduzir todo o psychismo a 
um servo necessario ·dos ins
tinctos. Sobre sua parte infe
rior, sensitiva, commum aos 
e.nimaes, encerra a tendencia 
racional a quem compete, não 
jugular os instinctos, mas ca
nalizal-os de modo a servirem 
aos principias superiores que 
regulam a actividade !humana. 

Demais a reducção de toda. 
a vida humana ao "libido" co• 
mo a-o seu primeiro e funda• 
mental principio representa 
uma visão simplista de uma 
realidade muito mais com• 
plexa. 

A censura, de ,existencia. 
real, não é tambem formada 
pelos "preconceitos sociaes" 
como "religião" € "moral". E' 
naturalmente outra ordem de 
idéas refutar essa. pécha de 
"preconceito" que Freud ou
torga á religião, comtudo exis
tem a moral, a religião objec
tivamente, não fructo de pre
conceito, mas sim, fructo da 
natureza do homem e da Re* 
velação Divina. 

A therapeutica psychanalitI• 
ca, expurgada de seus exagge
ros não é original, pois a pto• 
pria Igreja a usa quando pre. 
coniza no exame de conscien. 
eia e a Confissão para os fieis. 

E', em ultima analyse, o 
proprio met!hodo introspectivo~ 
Se é certo, comtudo, o metho
do, não o é o remedia. 
/ A solução da vida psychica 
não se encontra na identifica
ção dos instinctos com a nor-
ma. de conducta, mas. sim em 
educar esses instinctéis de ac• 
cordo com um criterio ra
cional. 

Finalmente, si é certo o va• 
lor para o estudo do subcons· 
ciente, não é certo a redem• 
pção do symbolismo dos so, 
nhos ao instinto sexual. 

Esse esforço se.xualizanté 
de Freud é talvez o caracter 
mais profundo de sua doutri, 
na. Ella apparece mais como 
uma concepção morbida que 
como fructo ele um carebro de 

J, sabio e de pensador. 
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:Recebido officialmenie na Universidade de 
S. Paulo o novo Arcebispo etropolilano :- Ji;ac.r.e:v-entôs nó' ·n10fuê11t'ó :em 

,(lue 08 v.espe~·tihos pu.blicaram 
l'> lti$eu~~ do si•. Hitler l)o 
;Refuhst:itg. Ignoramçis .i,inl:la 
9uai está, «endo, :P.~lo nu.rodo 
~~eiro, à re~eNUssão l_lU:e es
?tá tentia. M;;i.s demdi'J iá. ~,sta-I 
~os ha'.l>Hifados a fi;l;z~r ii;lg}l
lllas «bSél"Vaç(Jes re;la~i:V:~B ás 
!l)alavrãs do Chefe cib nazismo 
alfemão. 

Significativa homenagem prestada ao Exmo. Revmo. Snr. uom José Gaspar de Affonseca e Silva. 

A primeira obser.Jt.ação se re
fere ás relações co'm a ];l,ussia 
sovietica. Nlnguem se J,l.~de es
quecer das condeuiJ;1a,çõe;13 ~--~
t.umbantes - e aiffis fm1M· 
':menta:da;s - com que o cliân
celler aifomão· e a imprensa 
!nazista fuiminavam· as rêlações 
diplomaticas mantidas :i)ela 
França e pela Inglate:i:ra com 
a Russia sovieticà. Dessa.a re
lações internac!onae~. nazistas 
e fascistas deduziam Q))e exis
tia no mundo um gr'ande bloco 
communista, déclar~damente 
na Russia e vêladamente bol
chevista na Frnnça e na In
glaterra. E que os totalitaris
mos da direita lriam iniciar' 
uma guerra santa contra essa 
conjuração monstruosa de ju
déus, maçons e revolucionarios 
rubros. 

Qilàndo o :&xino. B.evnio, ·· sr; 
Arcebispo Metropolitano chegou, 
uma banda. de musica lia guarda. 
cívica, em µ,a.je de ~. ~cutou· 
o hy.m.no da San'ta. S'é. Todos os 
convidados, de pé, applaudiram 
Iongam,elit.e o homenageado. A 
sala, lindamente adonutrut, apre• 
senta.v-a um aspecto bellisl!lmo. 

Abr.inilo a. sessão o prof. Ru• 
bião Meira, Reitor da Univer.si
dadt\ teve pa1Ia.vras · expressivas 
sobre o sentido ~sta ho~lla:. 
gem á pessoa liemquista. do gran
de prelado que acaba de sublr 
ao Solio Archidiocesano de São 
Paulo. 

/ 

Em ~da, s. Excia. :passou a. 
palavra ao doutorando Domingos 
Machado, que saudou o sr. ~·ce
bispo em nome dos alumnos das 
diversas escalas que integram a.. 

Entretanto, os interesses da .d. - h S Excia. Revma. na Feculdade de Direito desta Capital. propaganda politica sopram A mesa que pres1 m a sessaó em · omenagem a ua 

Universidacle de São Paulo. O 
orador, que é réj.tresentante dos 
atwnnos no Oonseiho da. !1nive:r• 
sida.d~ proferiu palavras d.igmi;s 
dq nota. pe:la.s convkções :religio, 
sai; que exprimiu, --· ~ em nome dos professores 

agora por outroe qUadrant-es. Na. Sala João Mendes Junior, sima homenagem dos professores Antes da hora marcada. para. 
E por isto o sr. Hitler ostenta . . 
escancaradamente suas liga- da. Faculdade de Direito, reali- e alumnos da Umver~idacle de a. chegada do augusto homena.-
tões com Moscou. j zou-se dia. 5, quinta-feira. ultima, São Paulo ao Exmo. Revmo. Sr. geado, foram os convidados de 

E o anti-communisip.o? Onde ás 20 e mela. horas, uma. solemnis- Arcebispo Metropolitano. Cons- honra 'introduzidos na. sala João 

ficou elle~ , -============~. tou, a ma11ifestação de apreço' ~endes, já repleta de alumnos e 
' ~ • • - -ao novo Pastor de uma sessão so- de familiàs, e collocados em loga-

C o n 'ra a m à d a lenme, presidida pelo s~. Reitor res especiaes. 
A este .proposito, devemos 

lembrar que, da sympath\ia do 
sr. Hitler, não a,{lveio para a 
Russ!a tão sómente opportuni
dad-es para calcar aos pés uma 
parte da Polonia catholica, 
submettida d-esde já a uma in
tensa sovietização. Além d.wto, 
a Esthonia, a Lethonia e a Fin• 
landia, uma deP.ôis da outra, 
estão cahindo sob o jugo com• 
munista, e daqui a pouco o mar 
Baltico será um oceano sovie
tico, excepção feita - durante 

(Conclue na,2,a pag.) 

da Universidade, notando-se a Estavam presentes os profs. 
e s. e ª'" d a I o s a ' pros~nça 'dos represeut.intes ,las '(iabrJ!ll de RA/,zende,' Director da 

S . R B' d l autoridades civis ,e militares do Faculdade de l)jreito; Cai:dozo de . Exc1a. evma. o 1spo e · 
N t (It l . ) t d' 1 Estado. Era. ele,•ado o numem de Mello Netto, Jo1·ge Americano, o o a 1a em recen e e 1-

i 1 h d t 
f professores e alumnos da Univer- Alexandre Correia, cesanno Jr., 

tor a repre en e em ermos 1 
. . sida.de de São Paulo, que assis- Noé de Azevedo, Pinto Pereira, concisos e energ1cos, baseados 

nas Santas Esoripturas, o 
trajar indecoroso que a moda 
actual dieta ás Olhas de Eva. 

J.Hons-enhor diz mesmo que 
constitue ~um grave problema 
a modo. indecente.". 

Sua Excellencia lembra que 

tiam á homenagem. C~lUto Mendes de Almeida, Ho-
Para. o maior brilho e regula.ri- 1!orio Monteiro, Ataliba Noguei• 

dade da solemnidade, os profes- , ra, V,icente de Azevedo, todos da 
sores Caniozo de Mello Netto, ex- Faculda.de de Direito, Lúcio Ç)in
Governador e Interventor no Es- tra do Prado, da Escola Polytech-
ta.do, Jorge Americano e A. No- . . . AI . · ~ , 
gueira foram incui:;ubidos do pro. nica, dt. vaio Gmmaraes Fo,, 
tocollo. 1 da Escola. Paulista de MecU,cina.; 

~===========::::1 todos os Parochos de todas as 

AO . 
. DESPERTAR ••• 

Obtenha bem 
estar para o 
dia todo com 

IIJ'WO 'Salde 
D ..L.'1111 fructa' 

regiões, devem encetar uma 
campanha tend-ente a pôr cabo 
a essa ridicula moda· que quer 
se descobrir ... 

A Acção Catholíca terá nes
sa campanha papel de relevo, 
principalmente pelo exemplo, 
reagindo contra essas indigni-
dades, lançadas com o rotulo 

1 de "Civilização". 1 

Nor Palacio São Luiz 

Paulo Sa.wa.ya., iJa. F~oulilade de 
Philosophia., ·Pa.dre Castro Necy; 
Plinio Corrêa de Oliveira e Vicen
te ·de Paulo lUelillo; do Collegio 
Universltario, 

o 
f 

Vaticano 

u~v:ersita.rios falou o prof, Ga. 
briet de Rezende Filho; Director 
da Facullfade de füreito. $, 
Excia., em bellissima. oração, ai• 
lu:diu ao papel da Igreja. como 
orientadora. e conductora. da so• 
ciedaide, . arr.ancan:do esta do ma
terialismo e~ril e doloroso em 

· qu~ vive actualmente. Em segui
da teve referencias muito e,q,res-

d is e o r d o· li sivas, energicas e opportunas ao 
· · • • • totali~rismo da e:,querda e da 

direita, que se colliga·ram para 
A Allemanha conta com innu- · devorar O mundo. 

meros cidadãos domiciliados no 
est.i,a:t1.geiro e isto desde ha muito 
tempo. p ).llOVimento recente de 
repatriamento desses allemães, 
forneceu á imprensa. rac.ista. a 
oppoi:tunidade de commen1>aa- tal 

Agra.aecenão li- homena,gem, s, 
Excia., Revma. pronunciou um 
discurso de grande belleza., cujo 
texto publicamos na. integra. -

facto como a prova cabal do pa- '• ** 
b}otismo do povo allemão, a pon-

MA4SW # W 

to de accudir ás necesel<iades de * .NA "" PAGl.NA::J 
sua patria. ~ -

o grave P.~rigo que: este facto D Is eu fl' ,~ o d e 
r.~»t~$énta, :i:iots <roe, a ma-ioria agr~d--u·mªn .. 
eles a.'11$:nães, qp;e om volta á = ,.. ,.. v 
.patrw., é catiwlioo., · não esoapou . to á Unlversi-
aq vaticano. E se é cert:o o que 
affü:ma a Agencia Havas, o "fuh- d 8 d e d e Sã 0 
e1-er" A(}olfó Hitler muito se sur-
prehimderá em não ver cnegar Paulo, 
mais· pati:iotas, porq,.1,1.e o. ,Vaticano 
trata de desviar pafa outro lugar 
que não o :ijeich, o enorme con
tingente de al!emães ciatholicos 
que certaW,ente iriam ser novas 
victimàs da Allemanha raclata. 

por S E:xcia. Revmã;' 
Dom José Gaspar de 
· Affonseca, e Sil:vã 

Uma cana ~e S. cm, o Car~eal Pizzar~o 
Continuam a affluir ao Pala-j dado a oscular o seu annel pas-

. s~ · · · Funaou-se o anno passaao me ped'u u t ·tti · cro ao Lurz representações de! torai a todos os presentes, aos 1 q e 1•ansm1 sse a 
na Hollanda, com apl)rovação todos os officiaes e membros todas as classes sociaes do Ar, quaes distribuiu ainda emble- ele s. s. 

0 
Pap·a p

1
-
0 

XI, a +e. d .,._ 
.1.; · a J.R!giãp de Maria sua Ben-

cebispado, eloquenté manifes- mas religiosos. _______ -=============== gião de Maria, associação de ção Apostolica.,, e os exhortasse 
tagão de apreço ao novo !VI-e- No dia seguinte, as portas, homens com a finalidade de para se esforçarem cada vez 
tro!t<)lit::i, de alegria pela esco- do Palacio São Luiz abriram·! Aspetto de u.ma uarte da numerosa assístencia coôperai•em com a hierarchia mais pela. glQria de Deus 8 pe• 
)ha da Santa Sé haver recahi· se para receber o sr. Hugo So- ~ -===========:=?::;.:::;;::;:;:;:;:::;:;::====;:;:;:;:;:;:;::=~==- teoclcaldeosi.aSUca na obra do Apos·, Ie. propagação do reino de 
. . Christo na terra. · · do no auxiliar immedia.to, já la, embaixador da ltalia no Recentemente s. Em. 0 Sr. 

De minha parte testem1.L11ho-tão conhecido e amado, do Brasil, que acompanhado pelo n ,r ... Cardeal Pizzardo, depois de · 
Exmo. e Revmo. Sr. O. Duarte e1:>nsul italiano em São Paulo, .t:'A. PWl'}l.1.!1.0:ÇQQ fUSSa lG-CUSC,: llll}a visita a S. S. o Papa Pio ~;o ~::aa.lh:r~~e L::::~~~ 
L ·rd s·1 · · , f~lh _ l 'XII, gloriosamente reinante, 
, eopo o e i va. sr. com. Gwseppe Ca~strucc1c, [MQl'.t'!ÕQJ: S8US l; .• . 0.S QS 8SC0 QS . escr·eveu a seguinte carta ao J!~aladl>'eutNa~nade!~niXohorf.ªr. nbanspf: 

No decorrer dos ultimos dias foi levar su~s saudaçoes a S. · Jegiouario J.ohn Nagle presi• v.... ""' .. " 
pudemos destacar algumas ho• Excia. Revma. ~nt1"- _ rel1'"-~iosas ciente da Legião de Mariai rados pela ca;ridade ao pro:xi• 

! \,,(!, '!!!Ili mo e pelo zelo pelas almas -
menagens que pela proprla di- Terça,felra, dia trez, o sr. "Prez~do Sr.: . . fundamentos d-a todo ~po$tola• 
\rersidade de situação social eel. Mario Xavier, commandan- Após vinte e dois annos dl' na! que se edita em Moscou, ~a mmha audiencia do Do- do - eUes sa.hem dúiS a dois 

, . _ nungo passado com o Sa.nto · 
~aquelles que as prestaram, re- te da Força Publica de Sao perseguição e de propaganda em diversas regiões da Russia Padre, falei a Sua Santidade para cumprir sua beUe, missão 
saltou ainda mais a unaniml- Paulo, seu estado-maior e offl- anti-religiosa, a p·ppulação rus- a população se recusa a entre- sobre a Legião de Maria e so- de caridade espirituai Ma,is 

especialmente admiro o tl'a'ha• âade dos sentimentos da archl· clalldade da milicla estadual, sa conserva airich sua fê e gar seus filhos a essas escolas. bre o b-em que esta Legião lho que os Legionarlos estão 
~iocese para com o seu Pastor. compareceram incorporados ao tanto quanto possivel se oppõe Só em Bobrovsk, provincia de tem realizado como fervorosa realizando nas terras de mis• 

No dia 30 P. ·p., representa- · lhe pro- K k f ·1· auxiliar da Acção Ce.füolica. õe Af i r ·a· palacio archidiocesano, tendo ao paganismo que se urs , quarenta am1 ias recu- 0 Santo Padre relembrou s s, na r ca e nas n ias, 
~ões das classes mais humil- falado o sr. coronel Com- cura injectar. saram mandar seus filhos ás com satisfacção O espírito de onde se collocaram á disposi-

ção de varios Bispos para as des, entregadores de jornaes, mandante saudando s. Excía. Um dos 'processos para a esc_olas sovieticas. Aliás, essas affeiçoada e 'humilde devoção obras de apostolado. Que Nos• 
engraxates, domesticas, etc., Revma. e agradecendo suas atheização do povo russo, pos- escolas, como se deprehende de que vos inspirou, a ti e ao sr. so Senhor Jesus Ohristo aben, 
concentraram-se n ° Palacio palavras de referencia ã Forca · 1 uma noticia da "Uscitlskaia Dufr, ª vir aos pés do Vigario çoe os trabalhos destas zelosas 
São Luiz com suas bandeiras J . - to em pratica pe o governo de Christo, tão logo após sua 

P bl . d Est d G t " t" 1 t almas e que Sua. Santa· Ma·e e dísticos em saudação a Sua I u ica O a o. vermelho, é a creação de es- aze ª ' es ao em comp e ª elevação á Ce.th-edra de São 
as conserve em seu amor. ,Excellencia Reverendíssima o l Respondendo, resaltou s. colas anti-religiosas, onde se desorganização. Cousas do Pedro, afim de testemunhar-lhe 

G .,. t · · l 1 Com m-eus melhores votos . Sr. O. José aspar d.e Affon- .. xcia. Revma. as gloriosas ra• communlsmo: procura luctar o esp1nto de ea dade para 
S I V . d , d" • d • .1. procura destruir todo. o vesti• S t Sé d 1 . para ti e para o exmo. sr. Duff seca e I va. ar,os ora ores í 1çoes a corporaçao m1 1tar contra Deus, e apenas conse- com a an a , o qua é am-

saudaram $. Exeia. Revma., 
1 
de São Paulo, na qual a Igreja glo de religião, que as crianças . d . mada a Legião e proposito so- e com sentimentos de profun-

d I t f"lh t "d l gue a sua propr1a esorgan1za- 1 d ela consideração, subscrevo-me que respon eu com pa avras ! c o n a I os es remec1 os, ossam ter. Segundo noticia O _ • • • • emne e permanecer sempre 
cheias de doçura, reaffirmando I amados por seu antecessor e P çao, 1nd1c10 do seu propr10 fra· fiel ás instrucções e aos dese- amigo affeiçoado em Christo • 

• , 111.1a P-Aator.al, teJfclQ slepola 1 tambem. po~ s. Excla, Revma,"Komsomoakaia Pravda", jor, casso. Jos dos Bis.Pos. O Santo Padre (a,) :r. cardeal Pizza.rdo,tt 
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Sf,~MANAJOO CATHOLtCO COM 

APPROVA<;A() f:CCf,ESlAS'f•tcA 

. Direc!;iio: - . 

Rua Quitltino Bocayuva, 54 
Sala 32:J - Phone 2·7276 

Reclnc~iío e! aclministração: 
_Rua lmmaculadw Conceição, 59 

'I'elophone i5 -1536 
· '~aixa Postal. 284.IJ 

Assign.:itura.s: 

ext0rior 
Se1ncstrc 

exterior 
?\umero avulso • 

15$000 
25$000 
8$000 

13$000 
$200 

Rogamos <1os nossos assig
na11tes communícarem a mu
~anca de seus c11derecos para 
~ C~ix.i PGistal 2849. • 

Anm1ncios: 

Pecam tabel)a. sem compromisso 
Não publicamos collaboracão 

de pessôas extranhas ao nOS$O 
~uadro de redactores. 

o LEGIONARlO tem o ma
ximo prazer em receber visitas 
ás lnstallações de i::ua redacção 
e officina. mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
~as .• 3a.s e 4as. feiras, por exi
~encias do serviço. 

PARA ANILAR ROUPA 

COMM[NJANDD ••• 

• A I}ESCOBERTA DA POLVORA 

Quando a Russia annunciou ao 
mundo o seu accordo com a Al
lcmn,nha. muitos poderão ter-se 
surprehendido. Nós. entretanto, 
achamos que a coisa nada tinha 
de absurda. · sendo. muito · peio 
~ontrario, o corollario natural 
das ideologias impel'antes naquel-

1 

les dois paizes. Esta folha teve, 
mesmo, occas!ão de provar abun
'1antemente que previra aquelle 
acontecimento, com bastante an-1 
tecedencia, a despeito do precpn
ceito imperante, que dividia ar
JJitrnriamente o inundo em dois ' 
grandes grupos antagonicos: di
reitas e esquerdas. 

Ora bem. eis que, agora. que
rem· usurpar-nos a primazia. Em
quanto que a nossa previsão da
tava de regular lapso de mezes, 
appareceu quem diz tel-a formu
lado ha já bons 15 annos. E esse, 
alguem é. nada mais nada me
·nos. que o conspicuo sr. Nitti. o 
ex-presidente. etc. etc,. que af
firmou solemnemente haver es
cripto, em livro publicado em 
1924. que fascismo e communismo 
eram a mesma coisa porque am
bos representavam a tyramnia de. 
um homem e de um partido, comj 
o intuito de dominação. 1 

Senhores: estamos deante da 1 

descoberta da polvora! 
Que nazismo. fascismo e com

tnunismo têm todos um domina
dor commum, é coisa que não nos 
fartamos de affirmar; mas nun
ca nos arriscaríamos a sustentar 
theses com razões tão frageis. 

De facto, seria a mais rematada 
ingenuidade acreditar que esses 
regimes são simples funcções de 
um homem. Lenin morreu, mas 
nem por isso morreu o commu
nlsmo. Quanto á excll.isívidade 
partidaria, que não admitte fa
cções políticas concorrentes. é 
preciso considerar que a politica 
baseada no jogo de partidos orga
nBmdos é invenção reli;ttivatnente 
muito nova. desconhecida em to• 
dos os demais pcrlodos da Histo-
1"ia. Portanto, até agora não en
contramos a base éommum. em 
que se ap;iiariam tafito as direi
tas como as esquerdas. 

..... -~---~---..... ---_......... ..... _..._ ___________________________ ~~----

Discurso· d e agradecimento 
á universidade d'e sã o P a ui o 

Pronunciado por D. José Gaspar de Affonseca e Silva, Arcebispo Metrbpolitano 

R ECEBENDO-ME nesta casa. de modo 
tão soletnne quão carinhoso. mostra-se 
a Universidade de· São Paulo pródiga 
com os meus merecimentos e justa pa
ra com a Santa Igreja Catholica. Por 
mais que se avantaje na vida do espiri
to, deve o homem - pequenino e ephe
mero - guardar sempre com.sigo a me
dida humilde de seu tamanho, não lhe 
venha a soberba convencel-o de que é 
maior do _que a sua proparção natural. 
A's vezes. porém. toca-lhe a venturn de 
incarnar uma grande aspiração papular, 
a gloria de conduzir para o trlumpho 
uma nobre ldéa ou a _ graça de repre
sentar uma doutrina vltal. 

Bispo da Santa Igreja, por mercê de 
. · De.us, dou-me bem com a vossa fidalga 

· e captlvante companhia e recebo com
movido esta homenàgem. Na tristeza 
destes dias em que assistimos ás passa
geiras victorias da forca sobre o direi
to,. da materia sobre o· espírito, a Uni
versidade de São Paulo a si mesma sé 
honra, tributa.ndo. na pessõa do Arce
bispo o seu preito de veneração á Igre., 
ja catholiclli, creadora das primeiras 
instituições deste género e a que me
Jhór lhe deflif1t1 o papel na cultura ge
ral de um pavo. Bem pouc,as, dentre as 
mais famosas e antigas, as que não ti
veram sua certidão de n~cimento escri
ptas pela mão sobera,na dos Papas, guia
dos nesta empresa por um !)t!riSamento 
de unificação esp!rltúa1. 

De facto: a intelligencia não. é dis
persiva mas unificadora. Versando :sob1·e, 
todos os entes - pois o ser e a intelli
gibilidaele se cofhensuram - não é, 
todavia, 1,ua finalidade isolar-se nu
ma- parcella do universo, por mais illi
mitadas que pareçam aos olhos pesqui
zadqres os horizontes daque1le minus
culo desvào. Especfa'llzando-se. a ·ra
zão caminha para a universalidade 
dos conhecimentos, os quaes encontrah1 
em Deus a propria syntese do saber 
hUm\lnO. 

Ora, o que se observa nos campos
interiores do espírito, deve traduzir-se 
na eschematização dos estudos, numa 
forma concreta. numa oi•g·anização es
cola1\- que faça convergir a programma
ção dos conhecimentos para • a unida
de da sclencia. 

Como a nossa intelligencia aprehen• 
de successivamente os aspectos das coi· 
sas, e das mais simples se eleva até ás, 
mais complexas. os estudos universita
ri~~. que abrangt'IDl a. pluriformidade 
dos conhecimentos. devem conduzir o 
homem pará o apice de toda a scien
cia: para Deus. Orientam a razão, por
que se não perca: sózinha. nas pesqui
zas mais afastadas; elevam o espirito, 
mostrnndo-lhe as rotas mestras elo 
pensamento; asseguram a justa dis-
tancia para o exacto julgame11to das 
coisas e apontam segura e fil'memen
te ao homem o destino duradouro a 
que aspiram suas faculdades superio
res. -

Para tanto, uma Universidade bem 
e-stl'\.lcturada fundamenta todos os 
seus cursos rium sól!do cm•r!Ct\10 gy
mnasial e num adequado preparo _phi• 
Jooophico - elementos inctispensaveis 
para toda formação scientif1ca digna 
deste nome. 

Entendido como o quer a Igreja. o 
papel de uma Universidade. na cultu
ra geral de uni povo. tem algo de ex
traordinario e sobrénatural: unifica o 
pensamento da nação, dá-lhe cohesão 
polltica, disciplina de costúmes, conti
nuidade educacional, constancia de es
forços. garantindo-lhe a Hber&.,.de. as
segurando-lhe o progresso e a justiça 
- pois é bem sabido que as desor
dens, quando estallam sanguinolentas 
nas ruas e nas praças. já antes con
vulsionavam os cér~bros e separavam 

•as intelligencias. Ainda mais: todo o 
estudo universitario. feito com orien
tação segura e sincero 'empenho. leva 
gloriosamente todo o homem parit 
Deus - autor de - nossa faculdade in
tellectiva. fonte de todo o saber. prin
cipio de todas as sciencias. para o qual, 
senhores, convergimos todos. como ter
mo que é das nossas aspirações, juiz 
dos nossos actos e recompensa unica 
de nossa vida. 

Dentro d!'$ta casa, quantos sois fe
lizes. senhores professores é ciu•os alu
mnos, por devotardes vossa existencia 
uns. vossa mocidade outros, á procura 
dos bens do esp!dto ! Estes, na ordem 
christã, fori;nam g1'ande parte daquel!e 
"optlmtlm hominis" que Santo Agosti
nho preconisava para cada uin de nós. 

G)ue valem os · deleites coi'poraes, as 
honrarias, as glorias? A ningueril sa
tisfazem, porque n·enhmµa actividade 
lnferior pode saciar o coração huma-

no. A vida dos sciltidos põe-nos ape
nas ao niYel dos irracionaes que tn111.
J:rem a. exercem. 

Só os bens . do espirito nos li
bertam: "Veritas Uiberabit vos". São em 
nós lembranças do infinito. Alam-nos 
o coração -para as sublimes ascenções. 
Talvez cogitando nesta verdade é que 
Flaubert escreveu aquelle seu pensa
mento ungido de piedade e de tristeza: 
"Creio que se olhassemos sempre vara 
o céu. acaoarlamos possuinrto asas". 
Desgraçadamente, senhores, não o faze
mos o quanto era para desejar .. 

Buscando os bens espirituaes e sobre
naturaes, somos ainda nopreinente dltow 
sos, par cultivarmos o maravilhoso dom 
da razão que Deus nos outorgou, a qual 
pode "intentlona!lter fiei'! ômnía". Pe-
que1;11nos, somos menos que átomo. se 
co!npàrarmos as. dimensões do nosso 
có1'i>o com as enormes -.. massas dos glo· 
bos sidéreo,s que glrovagain pelo univer

,iio. Entretanto. mercê da a!)ticfão intel
Iectiva, somos capazes de· à todos el!es 
'abra!lger e· dominar, pois que podemos 
conhecei-os todos,. A lntelllgencla hu
mana é devéras a admlravel miniatura 
dá uníversal intelligencla de Deus. en-
cerrada no estreito amblto da nossa 
personalidade creada. . 

Pascai que lapidou seus geniaes .pen
samentos em formosas phrases. expri
miu taes verdades nestas linhas tão 
conhecidas: :O' homem é apenas uin ca
niço,' o mld!s fragil da natureza; mas é 
um caniço que pensa. Não ha mistér 
se arme todo o universo para o esma
gar; um vapor, uma gota d•agµa é o 
bastante para matai-o. Mas quando o 
universo o esmagasse. o homem seria 
ainda mais nobre de que quem o mata. 
porquanto sabe o homem que morre e 
ignora o universo a vantagem que so
bre elle tem. Toda a nossa dignidade. 
portant-0. está no pensan1ento. Trabalhe
mos, pois. por pensar bem" . 

Sim; toda a. nossa dignidade consis
te no pensar. Mas é preciso pensar bem. 
e a isto. no ·ideal ecclesiastico, se desti
nam as Universidades . 

N'ascida hontem apenas, reunindo já 
a fina flôr das nossas intelligencias. 
marcha a. Universidade de São Paulo 
para um futuro promissor. ouarclae-a. 

·. senhores. dentro da nossa formacão his
tol'icà. das tra~uc1onae_s . ~ndenê:41-s do_ 
nosso pavo. orientando-a pelos princi
p!os da nossa fé. abrigando-à elos malé
!lcos ventos que para cá pudessem car
rear os germes de corrupção. que h\, fó
ra dissolvem os povos e infelicitam as 
nações. Assim. no il,mbito dos vossos 
estudos, no termo das vossas pesquizas. 
podereis nobrémente. livremente; do
brar os joelhos e adorar o creador de 
todas as coisas. porque na vossa intel
lectual ascençít-0 não · subiu comvosco o 
orgulho humano. terrível inimigo ela no
breza ct·a1ma. Para além dos hori7.on
tes attingidos pela lnte!ligencia creacla, 
todo estudo se transmuda em oração, e 
ditosos os que sabem rezai-a! 

Como Arcebispo e vosso amigo. seja
me -permittido. senho1·es professores. 
protestar-vos minha immensa sympa
thla. e offertar-vos as minhas preces que 
exoram de Deus todas as bençãos para 

· o vosso maglsterio. Professor tambem o 
fui. se bem que dos mais obscuros. 
apaixonado, não obstante. pela minha 
cathedra. Sei quão temerosas são es
sas responsabilidades. Vós bem de per
t-0 as conheceis. e melhor do que eu 
sabeis que as vlolenclas mais criminosas 
não são os lnomlnaveis abusos da força 
bruta que esmaga povos livres e escra
vl~ nações. o peot· despotismo bem po
de ser o da .cathedra. quando, sorratei
ramente. ·innocula. nos cerebros despre
venidos. theorias cleleterfas. ou com ar
te subdola mina o patrimonio das nos
sas crenças. 

1'.nfellzmente. ou não. tem o erro so
bre a verdade: a vantagem do· figurino. 
Sabe vestir-se mais vistosamente. -tra
jar terminologia nova. garrir-se de 11y
potheses ou impressionar com theorias 
nascidas em momentos de excessiva 
imaginação. A verdade. ao contrario. 
'Contenta-se com a propria formosma 
natural. tão simples e encantadora que 
só por -si basta para conquistar toda in
telllgencia ponderada. 

Por11ue estaes · imunes de semelhante 
fascinação, senhores professores e 1ec
cionaes escudados em vossa conscien
cia christã. recebei as minhas sauda
ções e os votos ·por que seja a vossa ca
thedra contribuição notavel para a 
construcçã_o elo Brasil. Fieis ao vosso 
ideál, formareis as intelllgenclas brasi
leiras. oi·ientahdo-as para a verdade. o 
ciüe será semp!'e vizinhal•M de Deus. 
Mereceis por isto a gratidão do paiz. 
Acceitae tambem a minha, obscura mas 

affectuosa, que deixo nas mãos honra
das do El!:tnO, Senhor Réítol' da Univer
sidade de São Paulo e'. ·.do mui digno 
Director da Faculda4e de Dfreíto. ciijas 
palavras agradeço de coração. 

E pii,ra vós. Juventude carlssima da 
Universidade de São Pltulo, seja o meu 
reconhecimento uma doce esperança 
depo.sitada. no vo~oo coração. Alvoreceis 
para a vida em dias tão tristes para o 
mundo! Se vos minguasse a fé e vos !al
tasse a coragem, recuar seria a unica 
attitude da vossa geração, receiosa de 
receber um espolio suspeito que vos que
rem Uegar .este.s primeiros annos do se
culo vinte. Não vos intimideis, porém. 
Os grandes soffrimentos deis povos tra• 
zem. latentes m1.11tas energias constructi
vas. Em geral, nlts horâs tragicas é que 
se t'éVela a plenitude das forças huma
nas . Golpeae o bronze com arminho e 
ene quedará mudo e ínsensivel; basta. 
no emtanto, que o fitaes com o martel
~o. e elle ressoará, e sua voz ganhará 
dominadora os ares, as cidades os val
les. as serras. A consciencia christã 
so!fre hoje rudes. assaltos; nossa educa
ção mal supporta a frieza imprudente 
com que se . canonizam absurdos no go
verno dos povos. E tudo parece que ~e 
apresenta. ao espirita com tintas de um 
ocaso para a civllização. 

Pouco importa: amemos a Deus e 
procuremos. a verdade e cultuemos a 

· justiça. Consideremos a Santa Igreja. 
Mesmo aos não catholicos. póde ella en
sinar, com seus dois millenios de exis
tencia. O despotismo dos cesares e as 
explosões das anarchias; as ameaças 
dos poderosos que estão a repetir mo
notonamente. de seculo em seculo, a mes
ma sediça Uinguagem sem saberem co
mo va'.rial-a, têm fUnestado a Igreja e· 
arrrancado do seu materno regaço fa
m111as e nações. Jamais, porém. obtive
ram a renuncia de um principio, o re
pudio de uma verdade, a alienacão de 
um direito da consciencia, nem a· abdi
cação da minima parcella de, liberdade 
da alma! Se o houvesse feito. ter-se-ia 
ella aparceirado com o erro, · em mo
mentaneo · gozo do padér e prevaricado 
contra o Espírito. E são peccaclos estes. 
para os quaes não ha remissão no- tribu-
nal de Deus. · 

Não vos .assuste, PQis. o estrepito da 
-força; nem as truculencias da bi-utali
dade. Já o disse Christo infallive'l: 
"Quem fere com a espada. com a espa
da será ferido''. E· verdade elos Santos 
Evangelhos, clara e eviderit;e para quem 
queira ter a paciencia de' esperar. O es
pírito vence e triumpha sempre. na ba
talha derradeira. 

Comtudo. para que nesta àdmiravel 
terra que o Senhor nos· deu por ·patria. 
cresça um povo . for.te, calmo. discipli
nado. religioso. palladino do clireito.1 da 
justiça e ela llbedade. é preciso que ca
da geração de moços se, prepara í'!. i;e 
aprimore para a missão que 1he,.resei'\ia 
o futuro. Attentae na phrase admoesta
dora de São João: "Major est qui in 
vobis est quam qui in mundo". Ha 
em vós algo maior do· que todo· o resto 
do mundo, Sois vós mesmos sustentados 
pe1a g·raça divina; é a vossa propria 
alma. a vossa .consciencia, a vossa ra
zão. o vosso coração. 

v:a,orime-vos. pois, iru:lividualn._ente, 
para tornar a mocidade brasileira cada 
vez mais digna do Brasil. 

o caminho para esta áscensão de vos
sa primavera. -traçou-o'' ·Santo ·Agosti
nho em tres principios1 apenas. que 
confio á juventude universltaria de 
São Pa Ulo , Guarda e-os: 

"NOLI FORAS IRE". Não saias fóra 
de ti mesmo. buscando no exterior o pra
zer. o peccado. o vicio. pois ah! te perdes 
e anniquilas, Não queiras abandonar-te, 

"IN TE-IPSUM REDI", Volta para 
dentro de teu ser. para o interior de tua 
consclencia. do teu coração, de tua in
telligencia. e ahi constróe. com a graç1 
de Deus. o teu caracter. desde já tão 
promissor de esperanças . .A...ssim concen
trado. por este çaminho do teu proprio 
valor. santificado pelo auxilio divino. 
muito poderás crescer, "TRANSCEN
DE TE IPSV;M", Supera-te a ti mesmo. 
Torna-te malór do que o teu primitivo 
tamanho. Agiganta-te. Sublima-te. san
tifica-te, "Trlmscende te ípsum". 

Agra,de.cen.do aos queridos universite,
rios pauli$t~ as saudações que me di
rigiram J~elos labios de um dos seus 
mais clisti:nctos collegas, aqui deixo con
fiado a ca~l.a .uma das vossas genero
Sll-,<; conscle~~\~fa. o meu brado de Arce
b!s~o, de amigo e de brasileiro. 

_1"J;ocída:de de São Paulo, pela gloria tle 
Deús e por amor elo Brasil e do SfU P!I· 
vo, supera-te a ti mesma. "Transcen
de te ipsum ", torna-te catla vez maior 
e · melhor! ". 
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• 
quapto tempo? ..- t1o litoral 
su-eco. 

Nilo se encornada o !!!'. Hitler 
. com este alastramento do com~
·. ,munismo? · · .,. 

"' .. 
Ainda a este proposito. outrà· 

observação inier'essante. o na-' 
zismo não age .apenas atra.vez· 
de elerrientos filiados a s'uas 
o:rganizaçõ-e.s, o mesmo se clan• 
_do com outros "ismos" conge• 
neres. Ha totulitaristirn enca
potados. que fingem nada ter 
que ver com o 11<.1zismo, mas 
que morrem d,.. amores .•. ,. 
mais ou menos desinteressa
dos, por elle. 

Ora. é curios<J notar como 
tal gente perdeu inteiramente 
seus pruridos anti-communis
tas. Em certos ci:!:culos onde se 
apresentava. com razão. o com
munismo como um precursor 
elo a1Íti-Ohristo. e onde se cri
ticava de boa vontade os ca
tholicos do mundo inteiro por 
não trabalharem sufftcient.e
mente contra o communismo, 
onde esmo agora as hcllas rlf'
clámações de ontr•ora? ):,íó 
são mais anti-com munis las? 

E· curioso tmnlJc,m ver comt, 
o sr. liil!Pr fala <lc judaísmo. 

1 

Segundo suas Mt:irmnçiíes. o 
judaismo seria o autor do com
nlunismo 110 mundo in1 e iro 
1\'gora o sr. Hitler estú artia~ 
cl9 ao communifln10. e faeilifa 
a expansão-communlsta ((>. por

. tanto judaica) pela f~11ropa. 
'Como então é elle combatido 

pelos judeus? 

• • 
l 

Quanto á Polonla. t-cmos 

1 
ta1'.1ben; uma obf:ervação u fa
ze1. :!'\eutros como catholicos. 
e neutros como brasileiros, 
quando se trata de c1110stõcs 
políticas em·opeia.s nada temos 
a cliz-er. 

Entret-:rnto. tudo quanto diz 
respeito á Santa Igreja n:w no:-; 
póde deixar indiffcren10~. e 
uma neutralidade ontrc a Igre
ja e seu,; inimir;os soria para 
n6s um c1·imo ahominav<\l. Pol' 
isto nwsmo, se hem que c·on1 i· 
nuemos nrutros soh o 11onto df' 
vista politico e_ rnildar, niíc' po
demos nos desinierer:sar dos 
destinM cspii-itu::ws .rla Polonia 
que ·a1·ranca1·am 1·cce11temm,u, 

· no Santo Padre tiío amargas 
lagrima,;_ 

Por isto. multo tlesejariamos 
saber se a situação que se pro
põe á Polonla é sufficiente
mente segura pai·a permitti!' 
ao menos dentro do t-err1tori~ 
independente. uma altiva re: 
pulsa ás ideologias hercticas e 
abominaveis elo nazismo e do 
commnnismo. Em caso affir-

1 mativo. n paganização cJ.:1 Po-
1 lonia será limitada, Em ca~o 
1 contrario. sua indepcnrlrmeia 
será uma farça, Este ])onto ea
pital mereceria ser csclarPcido.· 

* * • 
Felizmente. a opinião puhl!

ca vae tomando mna attitncle 
cada vez ma is esclarecida, na 
~r;1sente emergencia, sem pre
Jt11zo ela serenidade que nos 
convem como paiz neutro. 

Para tanlo não tem faltado 
declarações de valor. <le el!i
mentos <le grande projcc<;iío nn.' 
viela nacional. E especialissi. 
mo destaque merecem os to!)i
cos rlo discurso pronuncifülo 
pelo Arcehispo de São Paulo, 
referentc,1 ao nssumpto, e que 
hoj3 tmblicamos. 

Tambem o discurso do sr.
director ela Faculdade ele Di." 
1·,,ilo, cl1elo de preciosa,: clecla. 
rações a este respeito, mere
ce a maior reflexão, po1· su:t 
,,01·cnidade, desu~s_ombro. e Iu· 
cidcz. 

Palta o "intuito de domina
tií_o", que é propria ás tyrnnnias. 
ivias ttm tyranno não está neces
snrlame11te de · acordo com outro 
tyranno; os exemplos 11este senti
do são innumeros. E se o pheno
meno totalltario fosse apenas 
questão ele um grupo de aventu
reiros. quE'. pela força quizesse 
parasitar us· co'llectividades, seria 
um perigo muito reduzido: a am
bição cria mais an1mi2ades do Coint,i·en1 que nllianças. 

A verdade é multo m11is profun-
EXCLlJSIV AMEN'fÊ° suas 1Joias e seus Present~ 

JO:A.LHJ\.RIA: 
~onhecída 1 ...................... 1 ....................................... . 

• t • • • • • • 

da. Os totalitarismos de díi·eita e. 
de esquerda têm ele commum a 
concepção da vida, da felicidade. 
do fim do homem. de maneira 1\ 
subordinar a pessoa integrahnen.; 
te ao Estado, tendo cm vista a 
tormar;ão ele uma sociednele intei-
ramenLc naturalista e pagã. E a f"l U A 
esta finalidade não é completa- '-
inentc alileio. muito pelo contra, 
rio, o liberalismo do sr. Nitti. , •• 

15 

CASA CÁ·STRO-
DE 

Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS. 

NOVEMBR·Ó N.º 26 '(Esquina da: 'ilua Anchieta) 
relógi~s " E T, E. C T R A ,, concessionnrios dos AF AMAD,O& 

• • 

1 r 



São Paulo, 8 de Outubro de 1939 LEGION~.\RIO 

TODOS - homens, mulheres e criancas - PODEM 
concorrer ao sensacional CONCURSO HEPACHO
LAN. ·E' MUITO FACIL: res€onda a esta pergunta 
- O QUE E' HEPACHOLAN. E dê a sua opmião 
- QUANTOS HOMENS VOCÊ ACHA QUE 
CONCORRERÃO AO CONCURSO HEPACHO
LA.N? Escreva para a caixa postal 3331 - São Paulo 

Prc,gand 
e 111art-11 n 1.º premio: DOIS CONTOS DE REIS! 

. NÃO HA SORTEIO, 
1. 

Contra escr1ptos Jqulvocos 
A aprc<.:iada rel'i~ta "Eu sC'i 

ludo .. , uo nnmero 21 de seu 
undc(;imo anno, publicou, com 
adeqüudas illuslrações, algn
mas bcllas -o commovcn tcs pa
ginas. traduzidas de Diez ele 
Vicario, sobre a paixão de Je
sus. Como era o manto com· 
que o Senl1or fôra escarnecido, 
a corô,t de espinhos, o caniço 
que lhe ch::ram á guisa cb scep
tro? J•:stnda o autor os factos 
:i lnz ela critica historica s-cm 
fugir aos textos sagrados. 

de Jesus Chl'isto. "Contam-se da ardorosa propaga1,cta feita 
cousas maravilhosas", diz, pelos Apostolos. 
"deste Christo que resuscita Sejamos, pois, cautos ao es
os mortos, cura todas as 011- colher lcítt1ras que tratem de 
fermidades e causa a admira- assumpto que interess-e á nos· 
ção de toda Jerusalem com sa religião. 

Sua doutrina exlraorclinaria. ·• I ·-============== 
E ten11ina: "Todos que cl'Elle 

1

-

~!ce~~;'.~~:i!~~::~e dti~:;:r
1
ici~~~ ,.._ ôr :-D.;n~:i·1;;ad~ ·-

toda via, estou sendo impo\·tu- Ckrulleta 
nado por inalicio_sos que dizem R. li!en. P. l!l!JY<iió, .l5 - a. 
que l<Jlle prejudiva ,gi,andemon• · 51311' - 14 • 17 boraa 
te Sua. i\Jajestade, porque a[- T~lepllone 2·7113 
firma pulllica1mmte que os reis -~ • _w....,-.,.. • 
e sous subditos · são iguaes pe-
rante Deus. Dae-n1e, pois, or- · 
dons 0 sereis 11romptams:1t.c 
ohcclccillo." 

DIZIA Clcero que no seu tempo gente mais 
credu!a que os philosophos não havia -

Philosophi, gens credula. 
Hoje, após vinte seculos de luz ·do christia

nismo, os philosophos, isto é, os de certa classe 
intellectuar orgulhosa do seu seculo e do pro
gresso da sciencía, ainda continuam tanto ou 
mais credulos ainda que os supérsticiosos sa
bíos do tempo de Roma pagã. Muito já se 
escreveu, a titulo de curiosidade, sobre as su
pe.rsti9ões dos sabios. 

E dos sabíos que mais se 
gabavam da sua liberdade de 
pensamento e de espíritos su-

gcgias, e sociologias e outras lcgias e bolo.' 
gias... Oão,se ao luxo de intellectuaes livre 
pensadoras .. ·. 

Mulher, livre pensadora, dizia Venillot, é 
"um bichinho raro e interessante." Pois bem, 
quanoo a gente tem bom estomago, bom figa
do e bons nervos, e é capaz de supportar a 
palestra erudita e scientifica e !iteraria e phi
losophica de uma destas sabichonas de "om;1i 
re scibili et incibili et quibusdam aliis", oh! 
quando a gente banca o heróe e aguenta fir- , 

me, então é que se vê como 
se abusa neste mundo do di· 
reito de falar tolice! Uma I:· 

periores aos preconceitos rei i, 
giosos. "Ou crença ou crendi
ce", escreve·u Pàscar. 

Onde a fé desapparece a su
perstição a substítue ! 

CRf NOICf S Df 
vre pensadora destas me ca• 
ceteou cerca de uma hora pro
vando-me a sua emancipação 
do preconceito religioso incom-

· 1 ntell(•ctuaes orgulhosos en
fatuados· não crêem no poder 
Divino e dão credito cegamen
te a um negro macumbeiro que INCRfOUlOS 

pativel com a sciencia e a cul• 
tura modern.as. 

Ao fim do artigo, põe-se ellc, 
porém, a considerar como mys
tcrios(l, a attitudc de Pilatos e 
lembra a proposito um rlos 
contos de Anat:ole PrancP cm 
"Clio'': certo amigo do prctür 
romano o intçrroga numa roda 
de íntimos sobrr~ o martyr, -
" um philosopho, uma especie 
ele illuminado, que se preten
din n'i dos judeu,,; ou era ac
cusarlo do prnlc,nd0.r ess,1 rea
leza.·· T·2ria Poncio Pilatos res-

Um jovem índio 
da Patagonlag 

Portanto, Pilatos, como Len- 1 f d 
tulo, não podia ser estranho ÚS I mor O em O Qf 

lhes prometta felicidade. em l,.:r'============:!.I negocios e amores. 
Meninos de bancos academi· 

Algum tempo depois, venhc 
a saber - a sabichona I ivre 
pensadora, frequentava tod~ 
sexta-feira a baixa macumba 
de um arrabalde da Capital. 

N,~o crêem muitos em Deus, 
mas crêem num Destino, num Fatalismo bru• 

' tal e cego; Zombam da oração christã, do 
Terço, da Virgem, e recitam preces cabal isti• 
cas, absur-das, ridiculas. 

actividad-0~ <le Jesus, que e:· de santidade 
les, autonclades romanas, "j• r 
g)avam, com roc:i_o de quf' Ha pouco co;nmemorou-se o 
VICSS8m ü 8(•r -poltt1cas O COH· . . . . 
trarias ao im crio qumquagesmw terceiro anmvcr-

p • sano do' nascnneuto de Cefermo • 1 
pondirlo: "Xiio me Jemhro. ·• Ora. se é certo que Pfült'.lS · Nnmuncurâ, um jovem indio da 

Assim. ele Vicario, (JUC c:o- tinha conhecimento do que ilc dymnastia qos Caloncurá, e filho 
mcçara hem, terminou mal. ln passava. verosimil não s·eria do ·cacique Manuel Namuncurá e 

cos e que hontem fízeram a barba pela vez 
primeira e engrossaram a voz, já se gabam 
da cmancípação do preconceito rellgioso. En
tretanto, conheci um dclles que não se levan
tava com o pé ilt'luerdo, não entrava por uma 
porta e sali.ía por outra; tremia ouvindo á noite 
uma coruja. il 

Tanta menina bonitinha ahi de !abiozinhos 
vermelhos de "baton" e sobrancelhas fininhas, 
e umas unhas vermelhinhas, e pedantezinhas, 
pernosticas, saturadas de philosophias e peda-

Não obedecem á Igreja e eil-as humildes 1!l 

submissas ao macumoetro, ao "bemzedor", ao 
negro boçal que prepara "coisa feita'' a 
ma.ndinga. 

cauda venenum... que se houvesse esquecido, da de D. Rosario Burgos. 
Sccptico. anti-chriHtiio como condemnac;ão. pelos judeus, de O jovem indio, distinguiu-se, 

Anatolc? Xão sabemos. O que um justo (como lhe mandou di· não por Uill. actl) • guerra e fe
sabemos i, que elle encampa :,;cr sua mulher no 11roprio dia roeidli\de, á mane1i'a de· seu. avô 

Justo -Cf!Stigo do céu! "Quem deve a Deus, 
fala o povo em proverbio muito sabio, quem 
deve a Deus paga ao Diabo ... E paga dobrado!•• 

uma duvida s·em razão de ser, do julgameilto), elo s.UP'Pliclo CaJoncm·á, ma,spelo odo1· de san- * 
pois não é crivei que .0 (ami- ,até ao Calvario, dos factos so- l;idade que cJ;:;rcou os seus annos 

Ascanio 1 B R A'N D A O 
gero escriptor francez desco- brcnaturaes que se seguiram â como estudante e pela sua co1l-

, nhecesse um daquelles doeu- morte do Senhor, e, por fim, ducta exerhi,lar. ·~-...,, ;éJ:;" ;í;it 
inen~os . que mostram q_ue .~!===~-....:.;;;;e..;:::;:==::== Baptizado em, 18118, somente em. . ! 1 
Ig-reJa e portadora das veiftt- ~ 18~7 é que fQi -.ic~minhado â 
<les eternas. Docum-ento histo- ,---- _ 1 ~cola no coliegio Pio XI de Al:.; 

". = . ;• 
Ô .•. ,.,. ;,; =· :: 

rico de primeira grandeza, de .TOSE' AGOSTINHO , ui.agi-o, dlri~ido ·pelos· Revmos. j 
facto, é a carta que Publio . Dentista ! Padre~ Salesianos. ~qu:entou 
Lentulo, governador da .Judea R!'_TC) x _ CIRURGIA E esse collegio até 1902, data cm 
e amigo de Poncio Pilatos, cli· DENTADURAS I que transferiu-se, por motivo de 
rigi'u ao impcraclo1· Tiberio R. Boa Vista, rn7 . !l.º and. j saude, para o Col1cgio Sàlesiano 
narrando a vido. -e a cloutrin:t ____________ __, de Viedma. 

'j Seguindo os desejos de seus r:::::============================- paes que queriam tornaI-o provei~ 
Í toso a setis ·éompat1:iotas, Cetéri110 
NamuncuMi dedicou-se com ardor · 
ao estudo, para dedicar-se a um 1~ 

«l9rodove1s 

s ~-o g,r d v " d,d•S 

CN., .. l~PoisN~ARD a ciA. 

futuro apostolado. ! , 
Entretanto, esse tão deseja.do i 

dia não cllegou. cercado_ das J 

sympatllias- de todos que o co- ; 
1:ihcciam, pouco tempo de vida 1 
restava no valente e jovem lndio, J r 
Em 1905, em 11 de março mor-
reu na capital do Pia ta, donde os J I 

GRANDE T.ORREFA·ÇÃ_Q ;DE CAPE' 

·Brasileiro 
-DE-

Marchi, Caputo & Cla. 
A,(. RANGEI: PESTANA N.o 1178 

Tel~ph. 2-99.85_ -. S. fa1dQ ?~U$ restos mortaes foram trans- ·, .,1 
'/9 'ados para a capellinha de Nos- J 

. Senhora dos Desamparados on, 111·r. . 
rhfl" e• i 4'-3.",S";' P. ,-6~1 U ~.;;.:~Uii2~.ULllíLL-.--...;;;.. _________ ..;..,~-- /de repousam no Santuario de ~ 

Jl1>.~ :k CÍF.. MAIO, _8$ 

l"ortin Mercedes. 1 'le,-__ .::-:.::::.~::: .. ::'---::::=::=.= .. :"i"x!".:::~-='::. =====i~-~-::!•~=~-§~=~~~~--- " 

!1 

:'.I Pueblo, O rlü,rio í'atholi<'O r o 1 ? olhe SÓ O peccaclo dos indivl• 
el, Ducnos Aires. :iublicou, sob t N ~ duos e prescinda dos pecc(l,do::1 

1e artigo do Rev1'10. Pc. Vir;;i- ! lado da moral independente 
o titulo acima. nrn in1ercs,;an-l u em em as m. . a os I m p as . + collectivos .• Tanto se tem fa. 

Jio Philippe, elo q1rnl damos :J l que, quando se trata de moral, 
seguir um rP~ttm,• · j só se considera a privada e ja-

Firmado o pacto germano-; . · ··· mais a publi~. Crêem que· QR• 

l . , 0go1smo 0 a rC'e:ra de Yi,la Idas cle1noc-racias. A rlcm,í•:ra- clelles o espirito de loucura.·• seüi Deus é a guerra. tanto la- · 
soriPtko, não rnf' contento, ( 1" q1rn11clo n.!us :sr, r·•: ira t:uw, eia yr,rcladBira ni10 ~,, üdi11c A H.ussia está p,:1gando seu tente como man ifcsta. Xão me sim explorarão os aconteci.
e autor. com o chorar e o mal-· · . mentos que se passam na rota 
1., , . . . 11<ts rle111D<Ta<·1a~ <·orno nas clt_- oppondo-se á dictfülm·a '.1't'.·,· scisma. a All~manha s·2u IJ!'<l· agradam os viln1wrios. mas 
i,1zei_. _e muito menos pietcllclo. c·taeluras. Si a Uniáo das He· rista e sovietl-;:1. Como \lll'.i0m testantismo. a França sua in- nem por issü cleix,1 c!C' affirma'.· da civilização. Cruzam-se to:r• 
~onc1l!ar os protsramnu,s rk · 1 1. "' . t· " . , . t 1 r· d 1 . I f · R 1 . ·1 1 t pemente. Si· I-essem a e torna 
ambas as partes. Bu~to a ver-, JHl J 1cas '"o,·w 1cos .~ne_ia,1s as e e en er sua ae·,:1ocrac1a, º" ·ame 1 evo uçao e a ng a erra o que vejo. Agr3.da-me mais 

. • , tem o emblema co1-ros1vo em "yankccs·•, qnc commPtteram ! os crimes de Izabel e Henri- dizer a verdade que recebe:- meStra dos povos, que é ª Bi• 
dad? pelas suas _nusas. e eu:: sua fac·p rliabn:ic·a e tem-se crueldades honive.'r na ,··1c-.-r:1' qne VTII. applausos á ctrnta della. · Não biia, enterar-se-iam de come1 
ce1H10 que e. ra•rne, su urema ,. : , 1 Deus premeia e castig,a a lnrli~ . . 

1 1 0 
• 1. ·. 

1 
. d , npres0ntado ao nrnnd-:; con~o a contra o M-exíco. e atú 1oj,} 1 Xegar a nece,sidadc disto elimino a realidade porque ella ·c1 

~ 11;1P10\ªc e ,.;ei~ · ª 111 !Jie .ª· harllari<l rodank imJ)Ulsionàtla rlesfructam o nroducto elo. rou- · seri('. negar a lc>i ela 11-erartça e me aborrece. vi uos e ª corporações. Como 
< 0 < as e em?crac:as "' ª !mp~e pela cra1·1ula or<>·::ni7.ada·, se a bo? O pro1Jriô General Graut da solida1·1'edade. Deus caSt igou ª povos e 03 
l l a I t cl ·:1s mp1e " A lei da solidariedade de tal 1 1 ·t e ac O as l ie ª lll • • · ª 1 · •\li. · 1 · 1 ·uc:n'·--ta f, ,, ·-e ·mostrou-se eseat,C::'llizaclo co1:1 sa vou pe O meri O de solida• 
clacle dos inclivi110'.S e à hnpiP- . em,11\ i,1 11 . i, ' - • " . Kenhum c1estes povos abdi· Rorte governa o munclo qu-e não riedacle e herança das virtude1 
dade _elos povo~. a impie<kide menteira. scientWca do norn, ns llarllariclaehs commet.tida;t caram ele stus impiedades e he. povo civilizúclo que p0t ele seus antepassados. 
do theatro, ela imprensa. do -~i- paganismo. violarlora da Con-' pela clemocrac<a ,;'.) J\"orte. Po- rrimcs, rlc forrn;i officiai. P.elo uma ou por· outra forma in- . 

corclau assig11:1.ch entr-. o dem por vent-1ra elog-iar s:1a contrar·o ' d 11 fluencie O bem ou O mal elos Os povos têm seu destino a; nema. elos muse1is. :las esco- . . . ' ' , . i ' -:c..anaram.-se e es e cumprir, como colleetividaclo'.l, 
las. ela lit-eratllrH. elas 'arte,,, Heieh !' a s_anta Sé ª. 20. d".' c1en1ocracia O'\ i!1glezes, que I os <'Om111~111oram annualmente. clerua!s povos. 

I 9 1 1 • · • t l 1 T... 1 1 e os individuos, como indivi-clos ricos e dos tiolll'"S. do'\ ho-: .Tui 10 cl8 1 :\3, 1i:'Jnopo 1za•:,i,r., e e1xam em caGi-t par B e o 11: n- r, e· aro qu·e quem eva vantagem Os meios de communicaç1io. 
t11e11~ e elas. nrnllÍPres. Chamou- 'I: e·1a 11·tJereh1c!(1 ,.Je se11« cidadáos. bo rastos de su;:h rnpinas ele I neste delirio é só a e-ansa cl,i a i·ela,.- s f'On •11 <''ae . duos. A's vezes, estes cnm• .. , . ~ s · ~oe . '· cr I s, m- ))!-em aclmiravelm<'ntc u'a mo• 
~e ele civiliz-ac .. iio o 1,rog __ res.·so' que apeslJI' ele l'X'._1rcssarem seu gavião astuto: T'odem just\f:- nrnl. r>m pro11orc;Ll 'JO seu afas- tell t 1·t· d t 1 . . 8c uaes . e PC 1 1cas _ e .a ral publica elevada. Apoclera-so 
da technica, e ele cultura. o an- ,

1 

eleseJ·o ele 11crma_ne~er. firP,cs cat· sua cl 0 mocn:eia os franl'-2·: tarn 01i,o de Deu'>. inod l h 1 • 0 1;Os 1~~m que, OJe, os I do poder_ un_rn mi!'oria e obri-
ge da insolench~ e ela libf>rti- na religião catl.wlica vêm c:·ir- zes, que cantam louro_res. '.'-'· 1 Ao apartarmo-nGs ,lc Deus laços sao_ mais fo1t."S que mm- ga os cidadaos a fazer 

O 
quo 

nagem. · radas e confiscarias brutalr.;en- elos os annos, ao~ " 01 tadm es i temos "OS separa1lo da ,·erda· ca. A ult:ma co.~ai-trophe mnn-\ 08 aborrece. Tramam a macl .. 
A e.scl·av1·c1,c10 de a11t 1·,,,,1111e11 ,.r,.

1 
te as sua!!·.· escolas. ". rofanrr1c~ de cabeças 8m sua "1nssica 11 ele; sem v·erd:1de ficamo;; ele~- clial nos eviclencion 'sto T·• 1 1 ' , li ·,., ,, ·11 t· ? A 1' t' . ·. · ' · · " na estata e 8 tal forma., que 

se renovou hoje ,20111 diversos seus templos. sacnl-egamentc gu'. 10 ma: fl\'.e ,f-s .q'.ie . e1:1 providos d~ luz n .. ~cessaria pa 11111c-uem nve e111 paz se ~u- obrigam a acceitar ou a mor-
nomes. !<'ala-se t:.intc e1u re- arrancados ~'.!us crucifix•.>s P- <· im1mcl01 de 1 eclnmai os cli· Ya a perfeita. lib<'."'darle, e, com tros l)reparam u i;uerra, nrn-
dempçii.o social e, <>m respeita substituídos pda cruz gamada; 1-eitos elo homem conservam,' o Pxaggero elos direitos in ·tv:- gucn. "Üra em conflicto sem rer. Os cidadii.os se vêem ex
á dignidade e)a pes~ôa humu- e ainda, o que é. pcior, esrnoe- <'ntretanto, egoJfi.icamente, 0 cluaes, perdemos. •otalmentc, o urras' outra" :n<;:ies. Uns se postos a vc1Hlcr a alma por 11111 

na, mas vemos uma de')aden· lecida officialmente uma reli- imperio francez. 5nstificaclo por! i;entido da verdad-e;ra solida- matall. '(; outro., morrem por emprego. E, como na Russia, 
eia vergonhosa. Tanto nas di· gião baseada "no .caracter na- con()uiõle.s napr,konicas. 1 Tiedade. Os po,:nl! jr1 não Sé' inacçi\o, <segundo ,;,. lei els? Allemanha, 1~rança e In,i;lator-
ctaduras como 11as demo·;ra- cional o.llemão e :nas leis vi- Fi-an<;a, Ingl:ti:ern,; são "ilm consideram como u1w.1 .""rancl!) 1 bronze rJ.:. revC'!'s:bili(1acle. As-"'. . . ,,. "' ra. n opinii1 !los polit ic-os ~e 
cias esqueceu-se <:e que a ver· taes da natureza"; se a na- c-i,aos 11em Ideal i1xo cm poli- familia humana. n,as C'.OllJ:.J I sim Deus 110,; fa:~ '"C'ntir, for-
dade ~ o b-em são os supruno;; <'ão allemã é obngaüa a ,:mio- tica, em reli'gião, >:Ili moral, em porções egoistas, até ao pont;> temente, a fra'.s::rnidade •1o oppGem como ".liniiie>s elos ros
clestino,s ·-elo gennro·· ,hunHmp; éi.ar. sua facuidncie reÍigiosa em economia, em ~~i9 ncias. -e em (le se acceitar co;·:10 natu:-al. .sangue e do (!p,;tino de todos pectivos Pº'"º"· O que hontem 
acreditott·se, por :outro 1-\·IQ, uma thcologia qn:< encleus:i. a artes. scientifica e >norid. a lucta c1,~· os povos. Ha qu-e111 prefira srr ,,e aborrecia, hoj,. applau..!e 
<Ú.te a mateda til,ha. rel.açã,, cli· carne, o :;;angne 8 os ossos, Uma vez mais se1 cumpre r,· indivicluos, rl<:! 1ia,:,,0s, e mP+ ~olidario sóme_ntc nas gloria'< por covardia, calcui:. ,. iilrliffe. 
rccta coni a vil'llHle o ·a l.e<.:lmi- nem por i~so se apresentam vaticinio ele h1ni1<. (XIX, 14): mo. a J"i)VOlu(:ão i!1temacion,1'.: de ~rns antepas,-;arlos "' não 0 1n 

ça.-__ .cq_r.µ. o res~.:;}_to sociaL O com as mãos limona as chama.- "O Seuho1· derramou eu1 1m~i-J O vertice cb actual. uolitica. 1 suas iniquidades. Ha quem j (Ca11cru~ nu {i,a PilQ,l 
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LITURGIA 

O R ·A 

NÃO PERCA TfMPO 
SUA ROUPA JÂ ESTÁ PROMPTA 

NA ALFAIATARIA DA 

"A EXPOSIÇÃO'~ 

~~ ·· NÃO desperdice o seu 
~~ tempo com medidas e 

T 

provas. Vá á Secc;:ão de AI-
#' 
1/ faiatarla d' "A Exposic;:ão" e 
~/ , lá encontrará roupas-feitas 

~ 1/, 2 que lhe assentarão como 
~,.., uma luva. o_ corte é impec-

z~« ,;.,. ~~ I d - d · /Z ~-.,.J cave ,executa opormao e 
(~'-,,~/f-1-.. .. :- mestre e os aviamentos de ,,, ,, -y ~ ,;/ ;,;. I I 

E 

::-1:,--~/~ j \ l.ª qualidade. Grande va_-
.' ,-:, ~ /.~ ~ r f '/ f ~ hiedade de padrões, mode .. 

i! ,,. ~ ~ % 1 
f f, ~J $ los e prec;:os. "A Exposic;:ão" 
f z· ~ ,. ' , d '}h d 1 ~ U Ja ven eu m1 ares e rou-

1 " ~ f ~ ~ pas-f ei tas, sem trocar um 
'Y ~ ;.~ , -

~ ~ so botac,. 
,,,,'///'/.,(//1(/'. 

-~ ~~ ~ 
~ ~~ 1 
~ ~~ 1 
~ ~ ~ ; ~ f 

D E S D E 2 5 o $ ATE' 5 5 o $ 

FRATRES 

O SANTO ROS··ARI-0 
A grande devoção do fiel· -. Palavras ~de· s. s. 

Leão XIIU Ou-Jtr;.is indulgencias 

Como promettenfoS êlll llOSSO 
ultimo numero, trazemos aqui 

II 
fófüe'? · Séh! a perseguição? 
Será o gladio?" (Rom. VIII, 
35). "Eu vivo, não, não sou 
eu que vivo, é Jesus Ohristo 
que vive em mim" (Gal. II, 20). 

os mais autorizados encomios 
que se poderiam fazer da de
voção do Santo Rosario, pois 
que são palavras do Santo Pa
dre em documentos solemnes 3) 
endereçados a toda a ührfa
tandade. 

Aplaca a Ira divina e ob· 
tem todas as g.raças, 

ção da vida fniniortal, ô.e re: 
pente -e por si mesma, antes 
mesmo de ser C'hamada, ,ella 
vem sempre em nosso auxilio 
e nos concede abundantemei;tto 
desse thesouro de graça, com 
que ella foi plenamente gratF 
ficada por Deus desde a . sua 
origem, para que fosse digna 
de ser sua mãe. · 

EFFICACIA DO SS, ROSARIO 

O Rosario, tão poderoso pa
ra excitai· a confiança nos que 
oram, gosa de igual virtude pa
ra commover em nosso favor 
o coração da Santíssima Vir
gem. Quanto, na verdade, lhe 
deve s·er agradavel o ouvir-nos 
e vêr-nos tecer-lhe uma har
moniosa corôa de incompara
veis louvores e orações! O es
pectaculo que nós damos quan
do rendemos a Deus a gloria 
que "lhe é d-evida, quando exal
tamos o seu poder e bondade, 
chamando-lhe Nosso Pae e pe
dindo-lhe, indignos como so
mos, beneficias infinitos, esse 
espectaculo sim alegra certa
m-ente os olhares de Maria e 
por causa da nossa piedade 
ella glorifica ao Senhor: Mag
nificat Dominum. E de facto 
oramos a Deus em termos di
gnos d'Elle, com a OraçãÓ Do-

, minical. Mas a est,as orações 
í tão bellas pelo seu objecto e 

expressão, em qu-a pedimos be
nefícios tão conformes á fé, á 
esperança e á caridade, ajunta
se para a Santíssima Virgem 
um encanto particularmente 
delicioso ao seu coração. Por 
·quanto a nossa voz parece as
·sociar-se com a d·a Jesus, seu 
· FHho; essa formula de ora
ções é obra sua, e é por sua 
ordem que nós nos servimos 
c1ellas: Sic ergo vos ora bitis, 
(Math. VJ, 9): assim orareis. 
Vendo realizada pelos fieis es
ta ordem de seu l~ilho, pela re
citação do Rosario, não duvi
demos que Maria desempenhe, 

Para aplacar a majestade 
divina, offendida, 11ara trazer 
um remedia conveniente aos 
males de que o mundo soffre, 
nada mais efficaz do que o of
ficio piedoso e ;perseverante · 
da oração unida ao zelo ~e á 
acção da vida christã; .este du
plo resultado parece-nos dever 
ser obtido sobretudo pelo Ro
sario de Maria. A sua origem, 
bem conhecida, que insigues 
monumentos' esclarecem, e que 
Nós por mais de u.ma vez te
mos lembrado, diz bastante so
bre qual a su~ admiravel effi
cacia, 

O ROSARIO UTILISSIMO 
NOS NOSSOS TEMPOS 

(Encyclicas de Sua Santida, 
do Leão XIII, de S·IX-1894;1, 
ll-XI-1892). . . , 

INDULGENCIA' 

Além das indulgencias ·cfüiY 
cedidas especialmente á re.c'is 
tação do terço durante o mez 
de Outubro, goza o Rosario de. 
outras indulgencias que se po• 
dem lucrar em qualquer épocà 
do anno. São as seguintes, se• 
gundo a publica1ão official or• 
denada por Sua Santidade Pio 
XI, de saudosa memoria: 

1) Aos· fieis que recitarem 
devotamente a terceira partà 
do Rosario (o terço), ganham 
cada vez, uma indulgencia dQ 

E' por isso qu-e, nesta con- cinco annos; 
junctura de acontecimentos e 2) Si o fizerem em <10mpa• 
actos, tão doiorosa · para a re- nhia ·de uma ou mais pessoas, 
ligião e tão perniciosa para a publica ou privadamente; ga• 
sociedade, que Nós deplora- nham: 
mos, é necessario que todos, a) uma indulgencia de 10 
coni uma mesma piedade, im- annos uma vez no dia; 
pioremos, suppliquemos juntos b) uma indulgencia plena• 
á santa lvlã-e de Deus afim de ria no ultimo domingo d-e cada 
podermos regozijar-nos de ter- mez, si se confessarem, com• 
mos -experimentado, segundo os mungarem, visitarem alguma, 
nossos votos, esta mesma vir- igreja ou oratorio publico, ten
tude do Rosario. Porque quan- do durante O mez recitado o 
do !leia oração recorremos a ~rço e.o menos 3 vezes em ca• 
Maria, é numa Mãe de mis-eri- da semana. 
cordia que nós nos refugiamos, 3r Aos que piedosamentê 
e uma Mãe tão affectuosa que, recitarem O terço deante do 

Sq~d1aaedsquer que sejant1 as netces- ts·oª101tuissniom0Sascrªae11··iaom, ie·nectoeb' eemxpcoas.· 1 es que nos a ormen em, 
sobretudo se trata da .acquisi- da vez uma indulgencia plena• 

ria, desde -que obtido o perdão 
dos p-eccados, tenham se appro• 
ximado da Sagrada Mesa. · 

No inicio do Offertorio o ce'l:e-1 de um aõrãço aos assistentes, freqüentemente, porém, os fieis 
l'irante convidara os assistentes a exactamente como faz ao dizer davam uma resposta que variava 

· com mais ternura ainda, o seu 
minlsterio de bondade; esteja
mos certos do acolhimento sor
ridente, que -ella fará das nos
sas preces, e das graças abun
dantes, que dispensará a cada 

Observação: Para se. -ganha~ 
rem estas indulgencias não é 
necessario que se recitem as 
dezenas sem intei·r!J.pção. E• 
bastante rezal-as no mesmo 
dia. Tamhem para estas indul 
gencias não é mistér o uso dà 
terços indulgenciados. Estaq 
il).dulgencias especiaes publica. 
remos no proximo numero •. 

orar com elle. Agora novamente Orate, fratres. conforme o lugar. 
ellc o faz, antes de entrar no Depois de haver dito o Orate Desde o seculo XIII na Igreja 
mais profundo recolhimento para fratres, o sacerdote volta-se par~ de Roma se diz o Suscipiat Do
e, celebração do grande mysterio. o altar pela direita e não pela es- minus ..• unica formula autorizada 

um de nós. 

Depois de ter beijado o altar querela, como no Dominus vo- e obrigatoria na Liturgia romana: 
clle se volta, estende as mãos, biscum. Isto é uma reminiscen- Que o senhor receba por vossas 
exhortando assim com a palavra ' eia do rito antigo, segündo o qual, mãos este sacrificio para honra e 

O ROSARIO, FONTE DE 
SANTIFICAÇÃO 

e o gesto e diz, em voz alta: Ora- ia rezar a Secreta do lado do gloria de seu nome e tambem pa- 1) Instrue 
1a Fé. 

nos fundamentos 
te, fratres. Evangelho por estar o resto do ra utilidade nossa e de toda a sua 

Antigamente só por estas pa- altar occupado com a oblação. saii.ta Igreja. VIDROS E VITRAES :avras, os fieis comprehendiam Ao convite do sacerdote, em Por sua vez é o sacerdote que 
,eu desejo e sabiam porque lhes certas Igrejas, só se respondia responde Amen - Assim seja -

A maneira como estes mys
terios (da Fé) são apresenta
dos, no decurso da recitação 
do Rosario, é mui digna tum
bem da nossa admiração, s-e 

, considerarmos que estas ver-
111. 

lirigia esse pedidó, com"t!l'l1 silencio affirmativo, mais a esta supplica dos fieis. 
Remi d'Auxerre foi quem pri

meiro (sec. IX) explicou essas· 
palavi-as no seu "Exposé des cé
rémonies de la Messe". O Padre 
<liz: Orate, fratres, isto é: Orae, 
afim dt'I que meu sacrifieio que é 
tambem o vosso seja agradavel ao 
Senhor. 

Essas Órações explicativas pou- • 
co a pouco se foram introduzindo : 
na · Liturgia, soffrendo pequenas l; 
alterações. O Missal Romano 
o.doptou a seguinte formula: Orae, 
.meffl! irmãos, afim de que o meu 
sa~....,;o que. é tambem o vosso, 
se,;. reO"llhido por Deus Pae omni
~e. E o ajudante responde: 
Q",fl o senhor 1·eceba por vossas 
ntãos este sacrificio, para honra 
e gloria de seu nome, e tambem 
para utilidade nossa e de toda a 
Santa Igreja. Assim seja. 

Como outrora nada dizia o 
celebrante depois do Orate, fra
tres, esta parte que foi introduzi
da mais tarde é rezada em voz 
baixa. Bem comprehendem os 
fieis o que lhes pede com as pa
la.vras: Orate, fratres. 

l!atlffol diz que o Orate, fratres 
é uma especie de convite á ora
,;;ão secreta, como o são o Domi
nus vobiscum e o Oremus para a 
Col!lecta e o Post-communio. 

O Orate vem acompanhado dos j 
mesmos ritos que o · Dominus vo
iÍiscum. Antes de saudar cs fieis { 
e lhes desejar a assistencia divi
na o sacerdote beija o altar, co
Wo para receber do Clll'isto a ca
rl~ade e a graça que ha de trans
mittir, aos fieis. Ao dizer Doml• 
:Q\15. vobiscum abre modestamen• 
,~.::e bre,ços. E' i..'l~ 9. Jmll.19. _e.( 

A::eRESENTA AGORA 
"O INVENCIVEL'~ 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO· ALCANCE 
. AO ALCANCE DE roDOS, 

• 
Peçam demonstrações sem compromisso a 

AMERICO NICOLA.TTl 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.° and~.r ; 

:r.e!et-h,<:m~t~ ... 4 ::'. 4; 4 -~ ! 

dades tão elevadas são postas 
ao alcance dos mais simples e 
ignorantes. Não são dogmas 
de fé, princípios de sabedoria 
que se apresentam no Rosario, 
mas ant-es factos que os olhos 
podem vêr e que se gravam na 
memoria. E esses factos se im
primem de tal modo na alma 
e a commovem, que o fi~,I os 
vê taes quaes el!es se passa
ram na realidade, em todas as 

. circumstancias de tempo, Jogar 
e pessoas. Quando, desde a in-

. fancia, a alma está impregna
da da consideração destes fac
tos, basta em seguida ennun~ 
ciar os mystei'ios para que, 
quem amar um pouco a oração, 
se lembre de todas as circums
tancias, sem nen'huma conten
ção, por uma especie de mo
vimento, natural do espirita e 
elo coração; e um. e outi:o re
cebem abundantemente o rocio 
que Maria faz então chover so
bre a alma supplicante. 

Galliano & Comp. 

VIDROS PARA V.lDRAÇAS EM GERAL 

VITRAES ARTISTICOS PARA 
&ESIDENCIAS E IGREJAS 

Q U ,A DR OS E E S~ E ~ H OS 

RUA DA LIBERtfADE, ·590 -TELEPHONE: 7-0544 

O nazis1110 oasão é inven .. -
civel sraca~ ao aDoio de 

Mussolini 
Na occasião da festa do solis- ção. Melhor hoje qtie amanh~. Da 

ticio o Ministro da Propaganda qualquer maneirll, é melhor que 
Goebbels pronunciou um impÕr- saibam . que ~meaças não pode-

rá-? mais m5!.dificar nosso firm{' 
tante discurso. Respondendo a pl,".pposito. Os inglezes, ajuntou, 
accusação da Inglaterra, segundo queriam por-se de accordo com• 
a qual o Reich quereria instaillar nosco, e continuam a dizel-o e a; 
uma hegemonia allemã em todo repetil-o. Tempo perdido, pois 

2)' Excita a vontade para o o mundo, ajuntou que M sabem muito bem que 'sem con .. 
bem. actuaes reivindicaçõe_s.Jfo legiti- cessões não é possivel. Eis por. 

mas e justificaveis, 9ue obe- que elles se enfurecem, o quo 
Mais aimla: o ardor desta decem a interesses vitaes. Quan- aliás nos deixa muito trànquil

verdadeira fé tornar-se-á tão to a parte central da Europa, los. As nossas fronteiras são bem 
vivo que, esclarecido o espiri- disse Goebbels, não será inutil protegidas pelo formidavel ba
to do llom-em e vivamente ex- repetir, que o povo allemão não luarte que vós col}heceis. Ain.da 
citado o seu coração, ella o pretende soffrer a intromissão in- mais temos, na Europa uma 
arrastará por assim dizer todo gleza nesse sector pois que a Eu- grande amiga a Italia quei está. 
inteiro sobre as pegadas desse rapa Central não pertence aos in- prompta a seguir-nos até o :fim. 
mesmo Jesus Christo, :io qual teresses da Grã-Bretanha. o Mi- Todft a tentativa de .fazer-nos 
se ligará apesar de todos os nistro. accenou Dantzig repetlndo medo e impressionar-nos· é 1n
obstaculos, até lhe fazer dizer o• que foi dito na cidade livre. utií e não tem e nem terão al
com São Paulo: "Quem pois Observou ainda: Creio que no gmn effeito, Nós sabemos o que 
nos separará do amor de J-e- proprio interesse da Polonia a queremos, e queremos aquillo que 
sus Christo? Será o, tribula- questão de Dantzig e do Corredor! sabemos, somos portanto inven-

~~P,l ~,~J;~J,jll;_g~1!.Yíl:-~ _ §.&,·~ -~- _ae:v~~}a. /:'?,~f_r,~~ ~-.r.,~~~a so11:'· 1 :~iI~~~., · 
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São Francisco de orgía\EVAN,GELHO . 

São Francisco nasceu em 15!0, 
ha cidade de Gandia, que dá. a 
todo o condado o seu nome. Fi
lho de Joã-0 Borgia, terceiro du
que-de Gandia, e de sua mulher, 
Joanna, de Aragão, era sobrinho 
neto do Papa Alexandre VI, cujas 
faltas voam de boca em boca, por 
ter elle violentament~ perseguido 
9s inimigos da Igreja, 

Desde muito pequeno, fo! mo
delo perfefto de virtudes. Como 
seus paes tivessem tido o cuidado 
de educal-o de maneira piedosa, 

1"10 de O.uttlbro · ··,.o.s· .convidados· ás Nupcias· do' 
conhecla,m a grnça,: fcli o bom ty- elle. De repente, aqúeiUe que re-
rano. 

Logo depois morria o q~que 
seu pae, herdando elle o titÚlo e 
a dignidade. A sua santa mulher 
pouco tempo foi duqueza. Logo a 
morte veio permittir a Francisco 
cumprir o seu voto feito a Deus. 

Ouvindo o seu confessor, en
tr,ou na Companhia de Jesus, e 
ainda mesmo antes de ser orde
nado, recebeu de Sua Santidade, 
o chapeu cardinalício, que não 
acceitou. Celebrou a sua primei-

velava em seus trajos e modos, a , 
sua 1m~O:cidade sobre todos os 
outi:os, desce do ca,vallo, e vem 
se a;joelhar deante do misero l?a- do de. ,parabola: O 
dre, rogando-lhe que del!l!e ô sac- homem-ret é o Pa-e 
co a algum fidalgo de seu sequito, · Eterno, o filho do re4 
e usasse de seu oavallo. Filho, dls- 0 esposo, Jesus Chri9" 
se o humilde Padre, viva tu a tua 
vida de duque, que eu vivo a mi- to, a esposa, ª Igre
nha de frade. E continuou a ar- ja. As nupcias entre 
rastar o sacco de roupa velha, 

Tudo quanto Uhe acontecia, por 
peior que fosse, sempre achava 

estes dois esposos 
começaram na ln· 

filho do Rei 
DJ~Ç.imo ;Notfo· J'.Jom1ngo ~ep_w.s dtt 
· · · :Penteooste• 

São Matheus, XXII, 1-14 · 

Ni(jüelle tempo, falava Jesus aos pflttcipes 
dos sacerdotes, e aos Phariseus em para'bolas, 
dizendo: O reino dos céus tornou-se semelhante a 
um homem rei que preparou nupcias para seu fi
lho. E mandou seus servos a chamar os convi• 
dados para as bodas, e elles não quizeram vir. 
Enviou novamente outros servos com este recado: 

·:u1•'1t1l;nlHlntulnl11• ........................ Hl11l11l1tlul11lttlul.,..11lol111,,1 .............. ,, ........... ,.~.,0•••1 

i Acougue Piacsek i 

bom demais, para um peccador carnação, quando o 
impenitente como elle. Por isso, Filho Eterno do Pae 
a sua vida era um continuo teci- assumiu a natureza 
do de penitencias. Talvez fosse humana, na umao 
essa sua convicção intima de que 

Eis que já preparei meu banquete; os meus bois 
e os cevados foram mortos, e tudo está prompto: 
vinde ás bodas. Mas elles desprezaram o convite; 
e se foram, um para sua. casa de· campo, outro 
para seu negocio. Outros, porén,, prenderam os 
servos que o senhor enviára, e depois de os co
brirem de ultraje~ lhes deram a morte. Mas o 
rei, tendo ouvido fsto, irou-se; e fez marchar seus 
exercitas, acabou ,com aqueiles homicidas e paz 
fogo á sua cidade, Disse então aos seus servos: 

'Eis que descobfê 
:entre os fieis. d~ 
Igreja quem :não se 
vestil!. com os trajes;· 
convenientes e con•. 
dignos dos convivas 
de seu Divino Filho,· 
- F,sta veste nup. 
cial, obrigatoria pa• 
ra um <1/gno filho da 
Igreja, não é a Fê, 
pois esta vh-:tude é 
condição preliminar 
para o só ingresso 
na Igreja; mas ii'ão afi 
boas obras, ou, de mo• 
elo geral, a carida• 
de. De sorte que 
não basta crêr para 
a ,pessoa salva.r-se:: 
é absolutamente nó• 
cessario pratioor a. 
doutrina de Christo, 
Sem as obras, a f~ 
~ morta, como di21 
São Thiago Aposto• 
lo; e São Pedro, na. 
sua segunda episto• 
la nos exhorta ·1 

assegurar a nossa 
vocação á Fô pelas 

~ + 
~ GRANDE SORTIMENTO . DE' t 
i Carne Fresca, Carneiro, Vitella, · Í 
f Porco, Leitão, etc. :; 

era grande peccador, que lhe per- da sua Pessôa Divi
m!tt!a tocar as almas dos que re- na; e na natureza 
almente o eram. Essa foi a sua humana tomou co-
qualidade mais característica. mo sua esposa dile• f Victor/o Piacself4. f 

.. MERCADO MUNICIPAL - Rua D, 33 r 

Morreu em 1527. Os Padres da 
Companhia semp11t lhe pediam 
que pousasse para um retrato, o 
que nunca consentiu, não saben
do bem por isso qual era a sua 
physionomia, desde que se fez 

cta, a Igrera, ou se· 
ja a communhão 
dos fieis. 

E' certo que as bodas estão preparadas, mas os 
que haviam sido convidados não foram dignos; 
ide, pois, ás encruzilhadas dos caminhos, e a 
quantos encontrardes; convi6ae-os para as bod'as. 
E, tendo sahido os seus servos pelas ruas, re: 
uniram todos os que encontram, maus e bons; e 
a mesa do banquete ficou cheia de convidados. 
Entrou, então,. o rei para ver os que se assenta
vam á mesa, e viu ahi um homem que não estava 
vestido com a· veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, 
como entraste aqui não tendo a veste nupcial? 
Mas, elle emudeceu. Então disse o rei: Atando-o 
de mãos e pés, lançae-o nas trevas exteriores: ahi 
haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos 
são os chamados e poucos os escolhidos. 

; ! 
! São Paulo Phone: 2-7 495 ·i 
,i ~ 

O banquete 11up
cial deu-s'8' qu~ndo o 
Pae Celeste, pelo 

; .................................................................. ,a ........... o .. , ................................... c,,ouc, .. o.; 
Padre. 

a sua santidade manireswu-se 
desde muito cedo. E como não se 
esquecessem da parte cult1.1ra1, 
São Francisco impressionava pe
la elevação de sua cultura, mes
mo no meio naturalmente culto 
em que vivia. 

Com 17 annos, São Francisco 
partiu para a corte do imperador 
Carlos V. Apesar da mudança 
completa de meio, e da sociedade 
frívola que elle foi obrigado des
de então a frequentar, nunca 
maculou a sua pureza, com a 
menor nodoa que fosse. Essa gra
ça elle a attribuia á sua grande 
devoção á . Virgem Santíssima, e 1 
ás suas frequentíssimas Commu
nhões. 

As suas tentaçbes não poáiam 1 

deixar de ter augmentàdo . pe1a 
circumstanc!a de o Imperador o ! 
ter distinguido logo por occasião de 
sua chegada, com a sua amizade 
a mais intima. O ambiente inti
mo, tão do agrado desse sobera
no, passou tambem a ser seu, o 
que significa que o seu prestigio 1 

na corte subiu desmesuradamen- 1 

. te. 1 
Nos aposentos imperiaes, São 

Francisco conheceu uma jovem 
de altissima linhagem, e tão bella 
quanto virtuosa. A Imperatriz, i 
achando um absolutamente digno : 
cio outro, fez o casamento, dando~ 
lhes em dote do condado de Lom
bay. 

Em sua casa levava-se a vida 
mais santa possível. Tudo era di
rigido para a maior gloria de 1 

Deus. Os unicos divertimentos 
permittidos eram a musica e a 1 
caça e isso mesmo, com a maxima 
moderação. j 

O que mais o desgostou do , 
mundo, porém, foi a morte da: 
Imperatriz · Isabel, conhecida em · 
todo o mundo, por causa de sua : 
?xtraordinaria belleza. Francisco 
recebeu ordem de transportar o 
corpo da soberana extincta até o 
mausoléu de Granada. · Antes de · 
se effectuar o enterro, o caixã.o foi 
aberto pe(la ultima vez,· e o cada- : 
verf da Imperatriz appareceu já 
todo corrupto, e exalando um 
tremendo odor cadaverico. Nada · 
restava da sua grande belleza. 1 

Chegando em casa, mais des- · 
gostoso do que nunca das coisas 
da terra, fez voto de só servir 
Aquelle que não pode desappare
cer, promettendo entrar para uma 
ordem, se sobrevivesse á sua es
'!)osa. 

Por essa mesma occasião foi 
nómeado vice-rei da Catalunha. 
Lá então realizou o governo ideal 
desejado pelos antigos sabios, e 
~ulgado impossível, porque des-

t=,;.a---· -------'=---

ra missa na propria capella do O seu neto, o Cardeal de ser-
castello de ·Loyola. ma, mandou transportar o cada- seu Filho Unigenito, 

A sua virtude distintiva era a ver de seu santo avô para a Igrc- propoz aos Judeus 
humildade, como querendo se li- ja dos Jesuitas, em Madrid, que 
bertar do tempo em que viveu se tornou lugar de immensa pc- e a todo O mundo a 
cercado de honras por causa de regrinação por causa dos mila- mesa da doutrina 
sua hierarchia e dignidade. Uma gTes que constantemente lá se dos Evàngelhos, dos 
vez transportava um sacco cheio realizavam. Sacramentos, espe-
de roupas velhas para serem dis- Clemente, reconhecendo a sua , 
tribuidas aos pobres, quando uma santidade extraordinaria, canoni- cialmente da Sagra
luzidissima cavalgada passou por sou-o em 1671. 1 da Eucharistia, -

1 Para este convivio convidou o Henhor, 
i\1oyses e os prophetas, e u1tiríramente 

1 LI 
E O METHODO SEGURO, RAPIDO, ECONOMICO E 

PRATICO DE TRATAL·A EM SUA PROPRIA CASA 

li'OURNIER, o eminente Professor da Faculdade de • Medicina de Paris, reputado syphiligra.pho mundial, 
a}.loiado pela maioria dos Mestres, diz: 

"a via buccal · é o grande e verdadeiro methodo 
de tratamento da SYPHILIS; tenho conscieneia de 
lrnv'Cr curado milhares de doentes da syphilis com 
o tratamento por via. gastrica, sem causar o menor 
damno a seus estomagos e intestinos." 

Com o GALENOGAL, qualquer pessôa pode fazer o 
tratamento da Syphilis, cm sua propria casa, sem auxilio 
de ninguem -e com a .grande vantagem de não soffrer as 
dôres das injecções, nem expor-se aos seus perigos, pois 
é sabido que, pela sua absorpção rapida, as injecções 
podem produzir abalos violentos, perturbações gastricas 
e outras cons-equencias funestas, 

O GALENOGAL não contem alcool; tem paladar tão 
agradavel que as proprias crianças o tomam com prazer, 
e devido á sabia e' scientifica combinação de elementos 
vegetaes, depuradores -e tónicos, não ataca o estomago, 
nem intestinos, não provoca, emfim, phenomeno algum 

de intolerancia. 

i ~eu Filho, Jesus Christo, e os Apostoles, 

por 
por 
pri-

meiro aos Judeús, . seu povo eleito, a quem 
antes dos mais se propun•ha a doutrina da 
salvação. EllBs, porém, l)reoccupados com os 
bens da terra, symbolizados na casa de cam- · 
1>0 e outros negocios, recusaram o convite, 
chegando a maltratar os· enviados do Rei, e 
até a matai-os, como fizeram com .Tesus 
Christo e alguns apostolos. - Por isso, en
viou-H1~s o Senhor o castigo: tiveram sua 
cidade dBstruida e sua nação dispersada com 

,[: 1, a invasão da Palestina por Ve8pasiano e o 
J c-erco de Jerusalem por Tito. 

Só então, em segundo lugar, dirigiu-se 0< 

, Senhor aos Gentios espalhados por todo r-,, 
mundo, ele maneira que foi necessario sahi

,1 rem os apostolas pe1os caminhos todos, e to· 
das as estradas para evangelizal-os. Os gen
tios - bons e maus, isto é, de toda a classe 

1 de 11essoas, - acolheram benevolamente o 

chamado divino e ingressararq. a Igreja, par:t 

saborearem os manjares celestes ue sua dou
trina, seus sacramentos e sua moral, 

Este banqu·ete peremne - pois na Igreja 
de Deus a mesa. está sempre posta a quem 
quizer meditar e saborear a doutrina ·e o<.: 

1 n;eios de salvação - términa 110 fim do mun
! llo. E' o dia, em que o Senhor -entrará na 

I! sala do festim, para ver os que se assentan, 

I á mesa, examinai-os, premial-os ou punil-o:::. 

boas obras - "Esforçae-vos por tornai\pelas • 
boas obras mais certa a vossa vocação." 

Aquelle conviva, que se encontrou sem a 
veste nupcial, symboliza, pois o Christão que 
contentou-se com a fé e descurou-se <la pra
tica da doutrina de Jesus Christo. De nada 
lhe serviu a vocação, sinão para tornal'o 11rn!s 
culpado. E realmente seu silencio bem de; 
n·uncilf a consciencia de sua cu1pa, quando 
'não segtiiu as inspirações divinas que o con• 
yidavai{/cp~ra a pratica das vfrtudes. Eis o 

,castigo· de ·ima negligencia 110 serviço divino, 
'h°o cuidado ·c1e sua, alma: foi lançado nas tre, 
vas exteriores, ou seja, no Inferno, para sof• 

- frei· as justas penas de seus peccados . 
Termina a parabola com estas JJalavras: 

''. Muitos são os chamados e poucos os esco• 
Ihidos." Elias, é claro, não se podem referir 
a.os ultimas chamados, dos quaes um apenas 
~:e ,encontrou indigno de se assentar á mesa. 
Elias se applicam aos Judeus a quem Nosso 
Senhor se dirigia imme-aiatmnente nesta pa
rabola. Delles sim apenas attenderam ao 
chamado divino uns poucos: os apostolos' e 
os discípulos. 

· O que não quer dizer qve devamos cru
zar os braços contentes por termos acolhido 
a graça. da vocação. Cada um de nós póde 
hem, no dia do jiÍizo, ouvir as palavras dl· 
1·igidas ao conviva indigno. Cuidemos, pois, 
c:e sei- verdadeiros . sêrvidores de Christo, 
guardando na nossa viela, integralmente, to• 
dos os seus preceitos. 

O GALENOGAL é formula do eminente medico in, 
glez, especialista -em Syphilis, Dr. Frederico \V. Romano. 
diplomado pelas Faculdades de Londres e Rio de Janeiro. 

PADARIA E cor~PEIT ARIA 
Na Grande Exposição Internacional do Centenario 

no Rio de Janeir;, em 1922, foi o UNICO classificado -
PREPARADO S.CIEN'l'IJ<'ICO - obtendo tambem o mais 
-elevado premio - DIPLOMA DE HONRA - distincções 
,essas que nenhum outro depurativo conseguia. 

O G~LENOGAL encontra-se em todas as Pharmacias 
e Drogarias do Brasil e das Republicas Sul-Americanas. 

4 Aps/6. L. D. N. S. P. - N. 963 
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Casamentos, Baptisados, 
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"PAIVA"' 
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Manoel de Patvà. ~ Sobrinhq 
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Filiaes 
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Telephone 7-1946 

Rua Mµniz .de Souza n.º 
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• (Conclução da 3,ª pag.) ,_ se com nobreza. E si um go-10 UE M TEM AS MAOS LIMP.~S ?' verno sensato qu-er impor, cu, rença . .l!"azem, c~mo cidadll.~s,: . · , . mo o da Província. e.e B~enos 
tim nome da naçao, o que nao · . ·• Aires impoz o ensino religioso 
fariam em nome proprio. · ' obrigatorio nas escolas; a vo-

social de Danton e Robes- - Tambem em nossa patria jados por mãos judias ·e !I. rni- Para descançar a gosto e tar-se a lei dos mercadores de 
Para afundar facilmente pierrc. existe a escravidão organiza- seria augmenta. O pobre não com dignidade deve olhar-se papel para imprensa, negam 

:neste abysmo têm servido ma- Antes ck Hitler e de Stalin da, peior que na mltignidade. tem trabalho e a sociedade não bem que casa nos hospeda; as esse direito em nome dos que 
gnificamente. as utopias pan- disse j(L Danton que os meni- Olha essa parte dolorida qit'e o assiste: compra armas, di- casas de pensão são facilmen- elles crêm possuir. 
theistas do judxm Km·ls Marx. nos são 1iropriedade dà llepu- se chama a classe trabalhado· verte-se e Jogá milhões nas te casas de prostituição. • · ou mudamos ele caminho 
Não mais se fala que do "1ho- blica. Sem Deus, a alma rlo ra. Chegam mil operarios para corridas. As machinas produ· Se a policia -eliminasse de com as lições da Europa, ou 
mem massa", nunca da digni- riovo se corrompe. E existem occupa.r um posto em uma zem a custa dos corpos, os di· um golpe a todas as mulheres inelludivelmente seremos devo
dade da pessoa humana res- argentinos que intentam re- obra; toina-se um, experimen- 1:heiros se accumulam a custa licenciosas, nós nos assombra- rados pelo castigo que em si 
ponsavel diante de Deus. A animar esse -espírito revolucio· tam-se suas forças -e quando das almas. Multiplicam-s-e as riamos de ver-nos tão . reduzi- levam nossas culpas. Não va• 
"Socialização" a()ambarca a nario 0111 nossa patria! Como não sorve uais para nada, <Í escolas e a insolcncia mnltipli- dos. O fechamento dos caba- ticino desgraças, aml>iciono 
"individualidade 1wssoal". Nil.o si nosso destino cltvcsse sujei- jogado no caminho <lo ahanclo- <:a tam!Jein, os u,rceres nüo rets desolaria a nossa avnnicla grandBzas para minha q.uerida 
explicam nada e demolem tu- ·tar-se vor força ao tronco- 110. No mesmo dia mn <1ue s11 dão veneinwnto. O diluvio ele à noile. A insolencia ú tal que patria. A religião deve voltal' 
do, fazem-se ,expcriencias co- quebrado e arido das nações pagam 45. 000 pesos poi· um infamias denoga todos os prin- é diffieil ser virtuoso. o qu-e a occupar seu lugar nos indl
mo a da Russia e da Allema- convulsionadas pelo odio sata- campeão bovino, morrem de cipios catholicos. Devoram-se retira os olhos de um letreiro viduos e NAS SOCIEDADES. 
nha; são dignos herdeiros da nico. fome e frio seres hnmanos em livros de embrutecedores como immoral dá com o nariz em Para alcan~armos tal, não bas
revolução religiosa de Luthe· Qnero dizer com isso que es· nossa grande capital. Ha mon- F1·2tlll, :vrarx. Lenin, Ro!cfom- uma vitrine peior. Riem na ta rezar, ha necessidade de de-

?-'O e_.~a, ;l'.~Y.<_l.~1!,g!Q0 :]2_o.m,i.Q;l, ~. :~lilllO~ livres de CU!J?.fLr .N.ão._ t.~S de <>.Ur() nos b.ancos, man<3- berg e Ludwi;, cara d,?8._._ que querem divertir• cicl,j_r_,,S(l..,J.. ilgJr.,_ 
\ - _t • -.;._•~ 

J 
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t1E conom.ia Dirigida 

o Presidente da Republica 
."considerando que a guerra eu
'ropéa trouxe profundas pert~
bações ás razões economicas in•, 
tefnacionacs, fazend9 dcs~ppare'"j 
ce1· em quasi todos os pa1zes o 

\Ioticias 
do Mundo 

l DECLARAÇÃO - O Meldco 

livre funccionamento do meca- uma portaria revogando, em no-1 
nismo dos mercados", e ª neces- me do Ministro, o item das u:lti
sidade da acção governamental mas instrucções daquelle Depar
para protecção da economia na- tamento, que mandava fossem 

:cional, assignou um decreto ci·e- conservados em segredo os resul
ando a Commissão de Defesa da tados dos exames parciaes, de
Economia Nacional e regulaudo · vendo serem os boletins lacrados 
1>Cll funccionamento. e nibricados pelo inspector, e a 

B R A .. S I L 
() 

mrnsao vio1a 11 declaração de neu
tralicl,acle da Rumania. ~ta jus
tifica-se dizendo que o ,\il", MOll
ciski ao .itraveissar a fronteira jli, 
havia renunciado na pessoa elo sr. 
Raczkiewics, 

• e os Esta.elos Unidos negam ... 
se terminantetnellte a 1·eco~l1.ecer 
ô doini!lio auemão sobre a Polo, 
nia. Para estes paizes, a simples 
occupação não · extingue a, sobe• 
1·ania dum EStado. 

Notas 2 FALLECIMENTO - Falle-

A Commissão, d!rectamente identificação da 4.ª prova feita 
stÍl:>ordinada ao presidente, com- depois da prova oral. 

C01nmer

ciaes 6 Noticias 
do Brasil \ Conferencia do fa .. 

namá 

• ceu em Chicago, o Cardeal 
rvtundellim. ô 11lust1·e pre'.lado, 
Arcebispo de Chicago, c!esappare• 
ce aos 65 annoa. 

· põe-se de 3 membros, sendo 1 
presidente. Os membros da Com
mi.ssão serão nomeados pelo Pre
sidente da Republica, podendo 
ser fun,cionarios publicos civis 

1 SOLLA - Esteve esta sema-
* o Conselho Nacional de O Director ae Divisão de Caça • na cm visita ao Estado, seu- , . . . . . 13. NOVA POLONIA - Dizem 

Enceno_u-se dia 4 a con~erencla as agencias telegraphica.s que Educação resolveu, respondendo a e Pesca baixou instrucçocs sobre do objccto de numerosas mani
consultag do Instituto santa Ur- o commercio de pelles silvestcs. fcstações, o embaixuclor da Ita
sula, sobre O concurso vestibu- estabelecendo o registro das fir-1 ~ia sr. Ugo Sola, 

ou militares·. lar na Faculdade de Pedagogia, mas que se dedicam a esse ramo, 
Além de medidas cie caracter Sciencias e Letras, e do Institu- e controle dos stocks, 2 TORPEDEADO - Foi tor-

pan-amer:cana do Panama. Fo- na proposta de 1,·ai: a ser apresen
ram. acce1tos todos. os. pontos de- tada, 0 si·. Hitler não se opporá á 
fendidos pelo Brasil. ~ con!c1-cn- creação dum Estado polonez, de
c1a. tratou ~a neutrnl1dade . dos sarmado, seu,. sahida para O mar. 
p~1zes amencano~, de suas rela- comtudo independente. ~s11ecial e de emergencia, autori- to "sedes Sapientiae ", sobre ma- • pcdeado nas costas de Ala-

zadas pelo Presidente da Repu- tricu1a no Instituto Superior de g·oas o navio mercante ingle:;o; çoes com os bel11gerantes, da fi. 

blica, compete á commissão deli· Pedagogia, Sciencias e Letras, que * A producção algodoeira no 1 "Clemente", sendo parte da tri-
bcmr sobre o levantamento de para ambos é valido em 1940 o Estado, dq Março a Setembro) 1rnlação salva, ~ 

xação duma faixa de segurança 
para a navegação marítima, etc. 4 BOMBARDJUO - Pela pri

, • meira vez depois da occupa
ção de· Hankeu pelas forças nip
ponicas, a cidade foi bombardea-

stocks, fo111,,uto de exportação de diploma expedido pe~as escolas deste anno, attingiu 270 mHhões 1 

mercadorias ele mais. facil collo- normaes reconhecidas, de ki!os, contra 240 milhões do 13 VISITA - O sr. Interventor 

Os resultados a que chegou a 
Conferencia do Panamá muito 
influenciarão por certo a politica 
dos bel!igeran tes. 

cação, entendimentos· directos so- . mesmo período do anno passado; • Federal esteve domingo pas-
bre trocas de mercadorias, sup- * o processp relativo á inspc- i a qualida~e tambem melhorou, ! sado cm visita a Pinclamonhan
prim'cnto regular dos artigos pa- cçáo permanen:te, do Gymnasio porque 4'lo da proQucção, contrai gaba e Caçapava.. 

da pela aviação chineza. Os 
av1ocs la11çaran1 9 poderosas 

ra ;cúnsumo interno, revisão das Brasi1eiro~Alle~não foi devolvido 32% nos annos anteriores, classi-: 
restricções existentes á producção ao Departame~to Nacional pelo' ficaram-se nos typos 1 a 4. i 4 MINIMO - O salario mini
e · exportação, transportes mariti- conselho, afim de ser' cumprida 

I 
A exportação por Santos, no I • mo no Amazo11as foi fixado 

mos e terres~res. a exigencia legal quanto á nacio- l." semestre. foi de 670 mil con- em 270$ e 210$ respectivamente 

A situação 
.zeutros 

dos bombas, destruindo um deoos!to 
de pe~·oleo. 

' 

Para esses fins. coordenará a na:l!dade do directo,;0 to'\. 1 para. a capital e interior, sendo Os bel'ligerantcs · nem sempre 
actividade dos oi·gãos especiaes ·;.. um dos mais altos em todos os respeitam ou podem respeitar a 
j!Í, crcados ou que se cwarem, Se1nana ·d· .a C1·1'ança 1 1 Estadc~. neutralidade dos paims. Desde o 

·s. GABIN.ETE ITA.UANO 
Logo após a chegada do c01h 

de Ciano, 5ô reuniu o Conselho de 
Ministros da Ita,!ia, sob a presi~ 
dencia do sr. Benito Mussolini. 

fcderaes, estadoaes e municipaes, A • inicio da guerra, os navios neu-
M' · t ·. . · 1 " O Conselho Feclcral elo Com- , 

entendendo-se com os . ll11S e- . ! mcrcio Exterior recebeu o relato- 5. l'ERMANENCIA - O Dire- ! tros. s~o t~lhidos 1:0 commerc;o, 

ries. · _ Realizar.s~-Ó.·\. de 12 a 18 do rio do Serviço de Economia Ru- ctor do Departamento Nacio-l pelos , asos d~ gue1D, das na~oes =r=-=-=..,:;:_=._=_=~=~= .. =..=_==\=-=-= .. =_=,.=-=-== ... =..:-:: .. =_=_= .. = 
Suas resoluções entramo em I corrente, a "Semana da Crian- ral. sobre as medidas necessarias na! ele Inimigracão baixou no-: cm lucta. Assnn a Inglaterra 1m-

vi~o'.· desde que appr?vadas pelo, ça", prom?vida pelo Mini~terio ·durante a guerra, para protecçã~ vas instruccõrs ,sobre a )1('rma-: pede de todos os modos a descar-· FR.ACOS $ 

Pu,s1de:.1te rla 1:epu~l1_ca, e sua I da Educaçao em todo o B1 as1L da laranja, inclusive isencão de ncneia de estrangeiros 110 pai-.. 1 ga de mercadorias nos JJOrtos al- ,ANEM.ICOS 
lnfracçao estara suJeita a 1:1.ul-l A Commlssão .encarregada da impostos. benefícios cm · fretes, ! lemães. O mesmo procuram fa. 
tas de um a cem contos de reis. &~a. o~ganiz~_c;ão ~em realizado j barateamento de carga O descar- 6 l'ADRONISAÇAO Conti- i zer os allemães e pela diHiculdade TOMEM 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Projecto de Codigo 
Penal 

vanas ~-eumoes. af~ de ª.ssen~ar ! ga, carros especiaes ,para trans- • nuam no Conselho Teclmico; de me10s adaptam medidas mais VINHO 
as. medidas necessanas pai a seu ,,porte, reducção de taxas de em- de Economia e Finanças os tra- ·. violentas. 
exito. barque concessões razoaveis para balhos de pãdr:mização dos or-: A Suecia por exemplo. teve ª1- CREOSOTAOO; 

Os dias dessa "Semana" estão barat;~mento de embala·gcm. ,amentos estaduaes e municipaes. guns navios torpedeados por s_ub- de João da SiJv;,. ; 
assim distribuidos: ·Dia 12, "Dia : .. --···-·---·--·-· ·-,--·--·· marinos germanices. Para evitar .., 
da Raça"; 13, "Dia da Criança ------- a repetição destes {actos, o g·over- Silveira ! 

!~i~dadoe t~~f;~~~~da "~i:ia i!'. D o l·I· E .O· ·p A T 111 A 1 ~1i1t:~ecs~u:st~~!~s~~;ai;f!: de es- . ---º~~N_O~E_T_º_N~CO 
"Dia. da Elevação Espiritual"; .. 
dia 16, "Dia da Criança que es- ====================:=:;:::=====-...:.:: 
!~:ª;/ab~~~l))?;~;~i~B, ~?D:e~~: llnl' rpntJíl[(' fff Rcn~~o~ .... or .srntn! 
Mães,, e "Énce1famento da "Se- u u o I uu~ u l J 1,1 J.hhJ d L "' llt 
mana . da cl'ian~~ '". . , , 1 

A commissão. tle ho11ra · das ce~ t 
lebrações foi assim organizada: ( ! Um dos grandes planos elo dein da natuÍ'eza mesma das coi• 
sr. Interventor Federal em São' : communismo é a arregimentaçào sas e cios homens. 
Paulo, sr. Arcebis110 Mctropoli• :

1
. j e educação da juventude. Essa fü)sultado disso, são os relatos 

tano, sr. commandante da 2.a I obra é considerada de ilnportan- authenticos que temos c\a U .. R. 
Região Militar, Secretar(os de: eia vita'l para os soviets. S. S,, onde enccintranios 11ma mo-

. Noticia-se que a eommissão Estado, sr. Prefeito de São Pau- A revista "Internazional-Molo- cidade vulgar e seln moral, pouco 
elaboradorn do projecto do Codi- 10, sr .. commandante da. Força dioy." (Internacional Juventude) se dando aos affazcres d.ó 'l'!studo. 
go Penal está ultimando o capi- Publica, sr. Presidente do Tribu- . PEÇA GUIA GRATJS A' CAIXA POSTAL 4271 de Janeiro de 1938, falla da orga-j Na I_:ussia não .existe. a~tiv_ida~e 
tulo sobre às disposições transi- nal de Appellação e Consules nes-

1 
n!zacão da Juventude, ná Hespas que nao transpareça a mconsc1-

torias para adaptação do Codigo ta capital. , SÃO PAULO nha: e diz: "o VI congresso In-1 cnc~a. e. utopias das conccpçõc1 
e. ·para resolver as. questões rela- A commissão te.chnica com- 1 ternacional Commuriista da Ju-1 sta1uumstas. 
tivas ás dtsp'aridacies entre o seu - : ventude, tem como ponto lJratico aJ'. A industria_,. a agrlcll.lt.ura põe-se dos di.rectores dos Depar. b 
sy,stema de penàs e medidas de tamentos .de Saucle e de Educa- T:. E união immecliata e o mais intei-'. ta1n cm o exc1cito, tudo tem si-
scgu'ra1wa e os 'actuaes estábele- ·}E. . . xr.. ,-, ~.,! · ·I o R·· ro J)0Ssivel de todas as associa-! do. arruinado pelo., "inimigos de - ção, e .de varios serviços subordi- r- iP ,. 
cimentos: penaes do paiz. nados, iriteréssádos no assm~1pto. J& ~ , . ções anti-fascistas, para a lucta povo .. Com e~tas palavras Stalin 

A. commissíj.o procura solucio- commum. Nós queremos .fundar explica seus fracassos. 
nar · .as difficu.ldaqes, afim de A.. · · , tal era o vulto de seu conunercio,, uma organização de u.m novo t.y-1' A irresponsabilidade - Tactica. 

· · 1· ~ dó f t Not,;c.;as ;,n. ;z.;tares . ,<1" 1 er,·a europea evitar que a app waçao u uro " " J. r.1 " ,, . , c,11 principalmente i;:om a Ame!'ica cvi I po, adequada para onentar a Ju- ele Stalin, 
codigo occasione tratamento des- Sul. ventucle e educai-a no espirita do 
igual para os habitantes dos Es- Terminou n camp~'"'ª na fren- marxismo-leninismo". Esta or- E' um facto que Staiin nunclt · · Seguiu para o Paraná. em via- · b"l'd d 
tados já apparelhados e os que te· oriental. segundo os informes /> d ganização deve educar a juventu- assume responsa I i a es pessoaes 

· . . gem de inspcct;ào ás tropas su- 1·oposta e paz t · - d" t t i 1 nã.o dispõem senão de pnsões pn- de fonte allemà. No dia 30 de se- · ' de nesses principias e manter bem cm sua ac uaçao 1c a ora . 
bordinadas á 5.~ Região Militar, t b . os ·se apo I lt b d d L . e St E' por isso que Stalin não assu-mitivas. 

Conimissão de 
Abastecimento 

A Commissão de Abastecimen
\o, presidida pelo Ministro da 
Agricultura ·resolveu a ereação de 
commissões estaduaes compostas 
dos prefeitos das capitaes, secre
tarios da Agricultura e director 
:las Municipalidades. 

Foi resolvido que os artig·os de 
l.ª necessidade obedeçam os pre
ços de 1.0 de Setembro até a or
ganização definitiva do tabella
mento, salvo apresentação pelos 
interessados de razões que justi
fiquem a alteração dos preços. 

A Commissão resolveu tambem 
reunir-se diariamente, inclusive 
aos domingos, se houver assum
ptos urgentes. 

0 General Almerio de . Moura, ·cm ro, os germamc · - · Depois da publicacão da nota 1 ª 0 ª an eira e enme a-
deraram de Hcla, ult11no ponto conJunta teuto-russa· crescem as' lin - a theoria do novo plano ~e nenhum posto de represe:qta-

inspector do 
1·º Grupo de Re- de res;stencia das tropas organi-1 ·b'l' d d educativo conimunista Orien- çao, recusando mesmo a Presldcn-

giões. ·· poss1 1 idades e ser aprewnta a · . · h . 
Sadas 1)01011ezas. Commemorando t d , F e tada toda a attenção dos com- eia do Consel o Suptemo da 

. . . , . ·º-, ~111a propos a e paz a rança . , . _ União Sovietica. Deste modo, * Realizaram-se no Rio de Ja-, este feito, o g0\e1no do -:Reich d- a Inglaterra. mumstas paia a promoçao de no-. d 
I 

ti 'd d b"l 
: . , . . , quan o a guma ac vi a e ., -neiro varias cerimonias comme- , termmou o hasteamento da ban-, Sustentam ós allemaes que vos quadros da Juventude, conce- 1 

1 
, t f f .

1 
t ' ! . · · , j ' . · e 1evis a racassa, ac1 men e se, morativas do anniversario da de1ra swatlca cm todo paiz, pe.o. uma vez vencida a Polonia, nao, dou-se para eille um systema t. . 

1 ·t·. · . . 1" , ,, d encon 1a um 1esponsave que pa-fundação da Escola ele Intenden- i pra~ de uma semana a pai 11 ; ha mais motivos para a cont1- : formativo , basca o em novas; gue 
O 

seu peccado ·com a liquida-
eia de Guerra I do dia 4 de Outubro. 1 nuação das hosti)ldades, pois o; theorlas e em nova moral. Assim, ' . C · . . . t· 

• , . · · . . : , .. ! çao. orno· essas execuçoes em Na frente occidental as tropas Reich nao tem reivmdicação a, por exemplo. o Molodaya Guar-, t d. t d t . 
. . ! . . • '. . . . . 1 . ,, . . 19 , augmen a o assus a oramen e, e * o Mimstro ela Guerra baixou .

1 

adversanas amda nao t1verau1 um: fazei no occ1dente. A p1opost.a: dia : do mez de ma1~?. de 3'., i temendo uma reacção,. StaÍin teve 
instrucções para 0 reo-istro dos encontro de graves consequencias. 1 sena apresentada por um pa1z, publlca um extenso ai.t1go do 01- 1 unia 'd'a ni'al sand d. 
militares fallccidos ou desappa- Os francezes durante esta sema-

1 

neutro, possivelmente a Ital!a. gamza 01 a Juven ·U e sove 1.ca ". . . d. ,, 
11 

· º , . . 1 . . d . d . t d 1 ·t· , , e ie . ,· accu o e 
· : · . . . , m1migos o povo ·aque es que 

recidos em campanha.. estabele- na p.rogrediram um pouco no t~r-. ConJectu:·a-se que ~. viagem . do sr. Audriuskof. em que este ex-: a:pontaram as victimas das re-
cendo para esse :1111 hvros espe- ritono do Sarre, segm:do nos m-; C,?ndc Ciano .ª Be11Im _tem llga-

1 
põe o modo eomo deve ser orga-, centos depurações. 

ciacs nas formaçoes samtanas· e formam os commumcados do çao com esta 1de1a de pi oposta de, ni?.ada a JU\ontude. Esse modo,! Ante 
O 

Comité Central do· 
corpos de tropa, sendo os regis- 1 Quartel General. Apesar destes paz. i talvez, inconscientemente se ins-, Partido communista elle disse·: 
tros feitos pelos officiaes de ad- avanços, porém, a cidade de Sar- Tudo faz crer que a Inglaterra'. pira na doutrina pedagogica i Attencão contra 08 ' accusádores! 
ministração e aut~1enticad,os pe- reb_ruck ainda~ continua cm po- e a França. a~astem es,t.a. ideia.:. tro.dicio.nal ~a .Igr~ja e particular-1 0 inil~igo 111ais perigoso· é a' v_o~ 
lo respectivo med1co-ch,~fe. dei dos allemaes. Fanando no dia 3 no Pai lamen- mente de $ao Joao Bosco. O au- de a1arme que accusa os outros 

o sr. von Ribbentropp, minis- to o sr. Chamberlain. rcaffirm-311 · tor porém, se esqueceu. que os. tendo ein mifa corisolidlii' posic'ões' 
* Noticia-se que o General 

Góes Monteiro realizará, em 

N companhia de Yarios officiaes dos 

ª'" estados:maiores do Exercito e da Departamento 
cional d<J Educação 

tro do Exterior do Reich, con- o proposito do governo ele não methodos pedagogicos da Igre,ia i no Partido, an-u1nando com 'isso 
forme noticiamos, partiu para faltar aos seus compromissos e de não têm nenhum valor quando os quadros do mesmo. e dando Ju
Moscou, onde concluiu um pacto 

1
, extinguir o hitlerismo . na Eur:i- . não . se ftmd_am . no Evangelho., gar á desconfianças em ·nossas fi. 

militar. completando o accodo pa, mas que exammara qualquer Edlf1cad.os fora destés fundamen-, Je-iras. 
·Armada, uma:1 excursão no Nor
deste, cm visita ás obras contra 

O D!rector do Departamento a secca, a Con\'ite do Ministro da 
Nacional de Educação baixou Viação. 

Vinho para consagrarº Incenso, etc. 

YELAS DE CERA PURA 

MARCA SARAFANA 

FaJiricantes:: Loureiro, Costa & Cia. 
Loja da China - Rua São Bento, 519 

Caixa Postal, 676 - S. Paulo 

cconomico já existente. Depois de I proposta de paz que lhe chegar tos, outras theorias, por· attracti- ! Como vemos a situa.cão russa, 
assignado este pacto, os 2 govcr-1 ás mãos. 0 "prenlier" britannico vas que pareçam, acabam seni-)-nada tem melhorado, a 1iuventude 
nos publicaram uma nota con-1 ?cclarou . que nenhuma ameaça pre. por fracassar ante a reali- i falhou; e os homens estão creàn-
juncta na qual affirmam que mtmudara ª Inglaterra. dade dos factos que se despren- 1 do consciencia. 
tanto a Allemanha quanto a 
Russia não· desejam a guerra e 
farão o possível. para evitar o 
a'lastramento do conflicto. 

Governo polonez· 

Depois ele invadida a Polonia 
Nos mares. é maior a activida- 1 por tropas da União Sovictica, o 

de dos belligerantes. A Allema- 1 presidente Mosciski retirou-se P" 
nha, por meio de seus submari-1 ra a Rumania, onde ainda hoje 
nos tem causado grandes damnos permanece. Noticiou-se que o sr. 
a Inglaterra. já pela destruição I Mosciski iria renunciar cm favor 
de seus navios mercantes, já pelo do antigo presidente sr. Pade
prejuizo que com isto vem cau- rewsky. Esta noticia foi confir
sando ao seu commercio. A Grã- mada, mas a renuncia foi feita ao 
Bretanha por sua vez, instituiu sr. Wladyslaw Raczkiewics. 

illllltllllllllllllltllllllllllllllllll:IIU!Jllllllllllllll!lllllllllllllmlllllllllllClllllllllllll!llllllllllUllllllllllllllltlllllllllllll 

! Pan1t1cadora Alfan•a. 1 § Ipstalações as mais' modernas de S. Paulo. 1 
ANNEXO: CASA THOME' RIOS 

~ congeneres - Sorveteria, Leiteria e Confeitaria 1 

i ,Rua Alagoas, 487 Phones :. :5.397 4 e 5-6529 
0 bloqueio cconomico da Allcma- A Allemanha protestou viva- ~ Praca Buenos Aires S. PAULO i' 
nha, 0 que vem oecaslonando a I mente junto ao- governo de Bu-J § • ! 
~~~- paiz wn aba.lo mu.ito gi·and.e, carest, affll'mando que est.l. trans- Ji\11111JJ.l!IU.ll~ll)lllllUIIIUlllllll~l1l.lllJIJIIIUIIIIIIIHIIICllllllllWIOWllUIIMffll.lLt!!JUllW1111UlllunJIIIUIUUll,llfruj 
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Federação ·Mariana_ ·Feminina Indicador Com.m-e·rci a~ ------------------~ 
Tua pergunta s-erviu-me de Minha boa amiga: Louvado Jesus ! peca todo o composto my,;te• 

ACCESSORlOS BICYCLETAS 
nrnditã~i'tô. rioso de nossa 1>ersonalidade. 

e · J Pois bem, minha boa amiga, 
ôttio cõiul,U1st.~1· ~,,;a esus: ·<i~J,P. Como é bom enoo~~ràr poderemo!! formal-a. Não sabe- viste que, por hoje, só uma 

p I atitomo~eis · .l'ODOS OS -J.ii.(iOS . . 
T.<>DA.,S As MARCU 

IS'.NA:RD & CI~ 
SOR".ríUEN'rO ·, 

Cl11'1sto as .!1lfil,as tt'ltl:üi'viadas?' ic'l'~)l;s boos, st,ldias, e~1. coúfor- n10s ser juizes em nossas co.u- cousa te aconselho nara llàtis- o 
- Pensei multo sobre o as-. midade completa com a verd1,1.- :sas. Mas os guias espirituaes fazei·es esse teu desejo arden

,immpto: de! P.a1·a formai;:,:nos 11ossa ilos mostram os caminhos, te de conquistar almas para 
· Cad.â Ul!Ut das f.~füas dê Ma• ·,m;entálid.i!,de hav'iiúiós mist~r. a P q,n ta m-nos os escolhos, Jesu,s Christo. . 

· lmíwJttacão, Dtrecla BRINS 

ria .I)õde e dEj:Ve pteparaNie pa• , Ulll Mé',s-fre, ê01lheéeflol' de túi QrEià'.tn em nós esse pt'incipio Intl'OS]í'ecção, aperfeiçoanHj~l· 
ra sel' u111 elemento apto nas do, que ~ão !ie -eugan·e 1ü~íii iitterho que nos orielita com· to individual. E' 0 primeiro 

ISNARD & (;?IA : fiOR'I'IMEN'fO V/1fi1AD1SSil4.Q' --•-~'"""'-!ii'I"""""""_..,.___ ImporU1,;,o rtireetà 
lileiras mar!anf),S. ndt p~ss!i enganar. E' o Mes• segurança. 

o muiwo ~ cb..~io d:e eltjgmas, ;,t,re Dit,i~o que ·nos µí~ âs ~ra~· 
que a pobre i·i,t~iÍQ .?Jâó fj!'ab~ 9-;ê' .4~s. "..e.rd$1-lllil,~ a l':êf:i~Mo _da v1-
cifrar, Ha falsida~i e.~ ~otl9f_ ·~1. ,d,à fihll:hdade da v!d~. e de 
os ramos tle a~t~.d~~~, epi; to.~9s ~s s.éus ~llh~?tás'. ~ Elle 
todos os éatn,pos de <fó'hheci-. que pot· su,a Igl'eJa d-afme as 
mento. Como pod,ere~s êlu.ci· s,i,tÚaçõ.~s, def:i1,1e as attitudes 
dar•nos? A prim'.e1r~ c.l):u~a f!.Ü6. fltlª .~et~rnos t9~~l.· ,seu :tilya1~
se CÍ'6Ve fo'rma:r é a,')1o's/(a ll16)1· ·geii'io, SeilS m/ntíit:,~S, ?eU _Y1• 
talidade. Nosso modo de pe'ú· ga1·io na teri·a, s1,ms msp1ra
sar deve ser genÚínamente ca·. çi3es secretas ... sllenciósas ... 
t110Üco. De·véÍnós ver bem e Tudo isso é a escola da nossR 
rectamente as cousas, como .m-entalidade. S6 assim terem?s 
ellas são ,e não como appare· uma consciencia. A sós 11110 

passo. 
Só ,W1Si1;n seremos capazes Envolvendo tuas intençõ.e_s 

,de fü'tifrpretar os factos que no rosario que neste níez de-
11ós roifei~m. Se formos· julg~r 

I 
dicar~i á Virgem, a lillla uma 

tudo c~hl olhos humanos, n_i!'.o. só cousa eu peço para ·todas 
só nos· enganaremos, mas 1rnn- nós: formarmos a nossa men
ca descob1;iremos a verd:11lc. A talidr.1de genuinamente catholi
mentalldade sadio rS fl q1H1 P-X·, cu. Um abraço de tua 

~V~$.~,:QS 
p(a.ft:iatea, 

,CASA ALL:i..:.sH'1'0, 
L4RGO S. rn.;;,;-x O 1t0 10 

. ;,~•:·i--.. ---.------~-~"""" 

.Conversando com ó. José Kallas, 
ArcelJlspo de Tripol#~I no Llbano 

plica as sltuar.ii<as c11 nmms, 
contraclictoriaH. injnst«B, lnsllP· 
portav·eis. Comec;a1·ernos a vr1· 
o element,o divino actuando em 
tudo que é humano. Deus é 
éssencialmeht.e incomprehensi
vel porque inffnitanwrtte acima 
de tudo que é creado; porém, 
em tudo perceberemos um ves-, 
tigJo de sua pasRagem, de seu 1 

.governo. Só assim inteTpreta-f 
(Conclusão tla s.• llag.) f Neste ponto, a nossa pales- remos as pessoas humanas.,. 

, 1 tra foi interrompidn por ai- Qu0 mysterlo profundo,. . En· 
EM QUÊ PE' ÉSTA' A ELA: gÍlem (!Ue vinha avisar O Sr. tcs livres que se agitam como 
BORAÇÃO DO · CODIGO OE j Arcebispo ele que O esperarn.m querem por Deus e contra Deus 
DIREITO CANONICO D OS .Para uma visita. Tivemos en- inas que nfto se podem furtar 
CATHOLICOS DO ORIENTE 71 tão ensejo de vei· S. F.lxcia. ao domínio nem ao governo de 

Revma,. falar pçll'tuguez, pois Deus. Nem uma creatura, nem 
" - Já e3tá quasi finda, _aff~·I até. entã_? só fo.1::tra ~rance?., humana nem diaholica nos po
mou D. josé Ka!las. Pio POl(.ll~e mw nos J)assaia pal11. derá fazer mal porque a Jiher
quíz unificar o direito canonl- mente qlle em tãr, pou·co tem- 1larla que Deus lhes dít não 
co ?rien~I e. e_nfeixar nu:n ~"'~ po de estadia 1:º ,n,rasil '.HHles-1 destroe o cuidado )')atemal que 
cochgo d1spos1tivos que 1_eg .s í se alguem falai P-'1 tu~uez com Deus tem ele cada um dos seus. 
sem todos os ritos elo Onente.: a correcção e a dBscnvoltura Só assim poderemos descobrir 
Para tal, chamou a Roma re-; com que D· José Kallas se ex- os segredos das lntencões que 
presentantes e autorizados. c0-1 pressou i1a noss:l lingu.a. :\fa- escapam ,i. nossa persplcacia, 
nhececlores tle todos º". ritos nífestamos o nos 0 c1 espanto a mas não logrnm furtar-se ao 
orieutaes e deu-lhe a mcum- S. Excía. RAvma., q,ie nos controlla elo Senhor de tudo. 
bencia de organizar o coeligo. obtemperou sorrindo: . (fomo .. conquistar para, Jesus 
Cada. artigo feito por essa com- - :N'um paiz hospihl,ú'o e,)· Christ'o as', alm.as: tra1i:sviaclas-? 
missão em submettidc á appro- mo este a paga maior <1t1e un, ,-A!ÍHim pti:Jparai{rio it ·, 
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vação dos arcelJi!'tpOs e bispri_s extrangeiro lhe. põde dar é i me1,talicladc, as - nossafi inter-
do Orient,e., As~lm, foi. pos~i: a1inrencler-lhe ''.\ Jingn~. · . / 1!2'.eta<;ões sadias. Dahl flurgl-
vel elaboia1-se. um co1igo ~ 3 • E co1Hinno11-. ·:.. . rao em nós os verdadei.ros Hen-
ral para a IgreJa cathohca g1·~·: -- O me11 c0ntPnt,am_ento no! .fimentos que co·nsHtiiem 11111 ga, que será promulgado PC''.ª i Brasil foi ver como é. profnnrla): 

1
,. , · · . , . ,. 

Santa Sé dentro de um 011 dois· o sentirilento cat'rnlico do seud e,cd.m;1n.to catpazD_de tact
1
u.t1 cl:'fefi! 

: , a -e1ramen e. 1an e e aR 1 -aimos. , J)OYO. A umca cousa qne no-, , Ú . 
1 1 

. t1 ~ . 
1 te! fdi que aqui O'cl padres nã0 f cn e ac es, ca ma, e 1 e· ex,rn. 

QUAL' A IMPRESSÃO QUE, têm o mesmo contacto intim., Pensa·r e· refflectu<: Falta 1111IÍ; 
V. EXCIA. TEVE DO BRASIL; r, quotidiano com o povo q•.w. to cm nossa vida conten!am:n-j 

E DOS CATHOUCOS , U•m os padres do meu paíx. 1,.to .po,rci~ç ª ~~~ll:t.:1. .. ,fl,,ac:ceitaça.o, · 
BRASILEIR-0S7 1 Prepara vamo-no" para sahir, ª compieh_ensao da Ng1ancle ie-[ 

· ! 1 s E A'a R"\'tlla 110 , gra cathohcn que nao lia, nem 1 . quanc o , . xc;1, . - , . . ód 1 1 
I 

A ·n11 ·.in"i·essão do: 1· a· 1 . JJ ·a ·iaver cousa a guma. qu/J 
Illl a 1 "".· · , l JSSe Jl1l a, 

1
,- j · J •. t ] , , 

B1·.asil? - perguntou-nos sor- - :f)n qúero q110 o sr, envie, 1 ,t~ se i8 ,] 0 iic O e~ gov~i no 1 

rindo S, Excia. Renna. Ser,\. por intermedio de seu jornal, pa erna · e / 118· cíi°1'.Qlll8ta-, 
que preciso repetir o que rli- os nossos ngradPcinwnt.os ao r~mos tªrn ,' ~sus · l'JRto as: 
zem todos os que visitam esta· povo hrasileiro pela .arolliirl.1 ª nrnR . ransvrnc ns com O nos:-w' 
terrn privilegiada? Que o Bra- · sinceranientn frÍttf'rnal que me, procerlimento. O exemplo li!'· 

sll é um paíz de grantlc fulu- dispensou a mim ., dispensa a I rusta. Comecemos sômentc 
to? Que é uma terrn dadivoFa to(lm1 os me11s compatriotas mostruncio nossa mentalidade 
e hospitalelra? Qne os hras!· que vivem em !ão 110rfeit:1 har- cutholi<·a no proc·edim·ento. 
leiros são o J)ovo mais amavel j monia com os filhos desta. Tl'afemos primeiro rlo aperfei
do mundo? terra. c;onmento inrlivldu,al, A ))essoa 
t'!•ruttlllllllltllllllllllllltlllllllllllllnlllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllUllllllllilllElllllllllllll!lllllllllllll!llllllflflflltlL!:; h n mana é suscepti vel ele gran-
~ @ ele aperfeiçoamento. Quem se 
g OS MELHORES PREÇOS is quer examinar para se conlia-
~ a cer, descobre cm si muitm: 
ãi E A MELHOR QUALIDADE § coisaH a reformar. A cliffie:ul-: 
~ ê clacle está nesse trabalho de in-l' 
~ Generos alimentícios, Vinhos, Frios, Fructas ... ~ tros~ec~ão, olhar _p,ara dentro 
ê Biscoutos ê de _s1. Mas é poss1vel e nec-es-
g . 1§ sar10. Ver o que. se 1~. o que 1 
~ EMPORIO MONTENEIGRO i se faz. o que fie fez. Tambem, 
iê .r. - = 1 o que ellzem da nossa pessoa; , 
~ RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz. Coelho) - Phone 7-0035 ê I ainda que se engan·2m, isso f ª !g nos auxilia no grancle trahalho 
~ MERCEARIA AVENIDA ª do conhecimento proprio; aiJl· 

1 

iili __ - ela ttue !los calumniem pocle·~c 
AV, BRIG. LUIZ ANTONIO. z.o9s - (Em frente á Ig·reja ~ tirar <li!,SO um grande provei· 

, Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 - t N" · 

----...,.--.. :-: .... ~ .. ---.... -.:.:. · · e" (;,<Ir; n, /, C1 
B'.l'OCK CO'MP.LB·\l'O , . ..:->..::i l •• "'~ 0 --1 ô 

Maria Cecilia. 

Casemiras~. Brins 

Cotini~~ ~ 
CASA A:1;;:8ER1.10 ~º s. ::~~\rf~:.10 

e Linhos. nos 
padrões, V. S. 

mais 
encontrara na 

CASA AL ~ ~R·.:- TO:· ... u JL.;.,, . . i+ 

-
/0,• l1j ·o. 1 <to foi Jesus o gl'anrlc Ca-
"" distribuidores du. ~ lumniado? F.J a calumnia lhe LARGO S. DENTO N.º 
1MA,NTEJGA. "BANDEIRANTE" ~ fez algum mal? Apprendainos 

lO ltUA rREI GASPAR N.º 29. 

(>hone 4-47G 

SANTOS 

~- ,;; a meditar. Ha ·horas calmas. 
;::; em qu·e podemos 'descer ás proj (A nata das manteigas) ~ funclezas de nosso ser e lá, a 

Phone 2-2336 

~!!llllllllllllltlllllllllllllllllllllllllHCJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUlltJUlllllllllllllllllllllllltlllll!\IIIIIIClllllllllllmllllllllllllll(• sós, ir desdo hra ncl o peça por S. PAULO 

ADVOGADOS 
Dr. Plínio Corrêa de Oliveira lndic 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 -'- 3.0 

_ Sala 323 _ Te!. 2-7276 OR. CAitLúS MORAES DE ANDRADE 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
J)r .. Milton de Souza MeireJles -: ~-~.la a.~ _ Phone: 2-1986 

,Rua. Qtlintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 ==o==E::::::N=T==1=s=T==A=·=s== 
- Sala 319 - Tél. 1-0035 

Dr. Vicente Melltlo 
l'l'AQII tla Sé N.0 2 • 2.0 a11dar - satn 13 

nR. Mtrto $õlí~~SOHN 
DE ~JS~~ · . 

Jtuii (!~ Quit1trid,á #.0 .1~9 -. ,?.º andar 
PltOne 2•6'iG.?. - s. PAÜLO 

J'oaquim.P • .tiutra da SilV'a 
tl,ua aenjamin. .cotist~t. 23 - 4.0 andar 

·i~ Sala, S8 .... Phorte ·:?-1'~86 - s. PAULO 

J)R. F&·A~c:tsçt; P. ,RJÜMilú 
. HELLw.'fS'111:lt. 

R\1$ ~o ~nto, 2~4 - 1.0 andar 
~~ i ,,.... Phone 2.:7299 - s. PAJ.TLO. 

. DR. CARLINO DE CASTRO 
Pelo cu1·so de doutoro.do da Faculdade 

de Pharih. e Odônt. de S. Paulo 
Cil·uÍ'&iâo Dentista dÍplotíiado em 1914 
Ex•dentls.~~ do· Lyceu coraQii.o de Jesus 
- Especlálitlà:des: Pivots, CorôÍis, Pon
tes, Dentadutas anr:it-Omicas e sem abo
bada pafatlna. - Consultas: Das 8 ás 
12 é das 14 ás 19 hêMts - cons.: Rua 
plrefta, H - 2.0 aritie;r - $ala 7.·7 A -
Res.: AI. Barão de Piracfcaba, 499 

S. Paulo 

DR. VICENTE BALZANO 

Ralos X - Cirurgia - Diathermia 

Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
Tele.DllQne, 2~.l34&:.~ s. PAULO 

r r 
Arnaldo Ilartholomeu 

Cinu·g-iâo-Dentista 
RADIOLOGJ;STA 

Pe'la Escola de Pharmacia e Odontologia 
de s. l'aulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagula~ão - Trans-illumi
WtGÕ.O - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou. orçameiitos 

RUA MARTIM FFÍANCISCO, 97 
TELEPH. 5·54!~ - S. PAULO·. 

MEDICOS 
C L 1 N .1 C A G E, R A j/::: 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO S. PAULO N.O 8 

Teleplione: 2·2622 

Cons.: RUA QUINTINO BOCAYDVA 
N.0 36 - Das 3 ás 5 hOl'OJI, 

1 
Gl'.NECOLOGIA 

i.l Dt.' Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua /;lenador Feijó. · 205 - II.º 
- Predio Itá"ifüerê - Phone 2•2741 -
Res,: R. AlfreêiÔ Ellis, 301 - Ph. 7~1268 
Consultas das 10-11 e das 14 {\s 17'·:_ 

Sabbados, 10-11 

1-IOMEOPA THIA 
.... •.-;+,,;,;.;,:,;1, .. 

DR. REZENOE FILHO 

Cons.: Rua SeMcf~,:., Feijõ, 205 

7.0 andar • Phor;e '2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resld,: . Ri.la Cllstro. Alves, 597 

P/'lone . 7•816? 

P,ROFESSORES 
PROF, JO:/l,O TR,IVINO MOI,IN'.Í\ 

pela Vµi.yersiciàde de S. Paulo 
Aul11~ p~r-~c;ulàres de: 1\1.fat~fuatica 
Pl;)Ysíga..;;qhl,jµica, H. N!<turá1, :Musica ; 
d~aíls r{iaf.er,11!,~ do ênrsó ,Qym11(lslal. 
AVENipA RANG)l;L PESTANA N.º 25'l 

Phop,e 2·5402 .::_:• 'S. PAULO 
,•. 

:ri:ót. CÀL'.pEi)U. Fliifo 
Ex-altp,?,o dos próffi. PhiÚpp e i:tme Lon!f. 
, ele P~i'l.s - Profesijor, por. concurso, ct0 
Curso Fundàxn,erita:á da iils6o!a. Normal 

l\fodefo de s. Psulo. 
Leccio~a Plano (todos os gráus) - Teo4 

:fü1, ,:.._ E:i~'tor~a·,da M:uslca'· - Org·aniza. 
·~~ e ri#epJ;ão ,de Qi'fe6es - Francês. 

A:I,a,ine~ii ~#:i'~~{ 11~ - Tél .. : 5·1360 
;· li .. ,,,, 1dj'1 ' ,. . .. =--
~ :N G E ~li E IR ô .s 

. '• ... ~ 
AMAtJOR CINTRI\ DO PRADO 

Engenheiro Átchitecto 
Architectura religlasa, crilJegios, resielen, 

elas coilectlvas 
Rua. Llbero.BaclárQ, ·~ú - São Paui. 



I\Jota m-rern'acctona~ - ·, 
! 

Balões ce ensaio pacifistas i 

· Deney Sales 1 

guin~i :te!r~~~rºs ~:so:~~~!'X:~~n~rii~1~~0
s~·~· ~~n~~ ~!ltd,>/4!12'~~-~?'Jt·~~t~,?Mbsilfil:Q 

atraz, , · 
Quando Hitler apresentou suas exigencias á Tciheco-Slovaquia, 

em rela,qão aos audetos, ellas constituíam apenas em garantias de 
uma autonomla interna. Su.s~ntado pela França e pela Inglaterra, XIl 
o governo de Praga repeUfu-as. Cresceram as exigencias allemiis, Anno ..1 São Paulo, 8 de Outubro de 1939 1 · Num. 369 
.;,em que. no emtânto, Hitler ousasl!é exigir o desmembramento ~a 
:Tcheco-Slov,e.qu.la. F'oi na, lngilaterra. que a idéia surg,tu, em ~ ar-
'tigp ctç "T.ttill!s", qoo ca.W,i,t como ~ bomba, ri,W9ltando a todos. e d l d s s 
::~~e!~~::éreoorfcª12:C!!ttp~~r1~ü; :1ns!~a~~ó !.r\i~~~; omm4 : . O· ve or,.,s pa· ·avrtrf!S e 
e e.m menos d~ tnn ni:ez depois, Cha~et\ain e D11,l11d.rer ass,gnavam 11111 ~ , • ~ e • 
o Tratado de MUnl.cb em l}úe ca,Pitulave.'m vet~onhosamente, accei- l 
!~~t:~a~:~;:ro\~~inl!ºr1:c~J~P::idºe!ti~~osr:i~ O Papa ca'hol1Elcos p· O onezes manifeste.çQes como os salvá.dores da paz na Europa, ao regressarem . ' ' a os JI. 
e. suas ca:pitaes. 

1 
l?or mata fucomprçhensivel que pareça;r:n esses facto11, para quem · . 

~ [ocal~ menta,Jmente em ~osto e em Outubro de 19.38, elles pro- "N~ d' · • I . • 
vam a capacidade de uma habil propaganda para inverter a opinião ao VOS pe imos que enxugueis as vossas agnmas. 
publica. . . id ti lfl trib:uirá ahrnm dia estas la~rimas aue derramaes uor Exactamen~ \'II):) a.mio deR()lS successos en cos se ver cam. 
A viotinw, é a P~loriia,, que lníellzmente pa.ra éhamberlain náo se 
prestou ao mesmo p~pel. Fol assim a Inglaterra obrigada a decla· 
1·ar a guen·a; e a 1'.aZ platqnlcamente. . 

Emquanto os :ftance:res se entél'ram na linha Maginot. e os m
glezes brincam tragicamente de pegador nos mares, Httler e Stalin 
dominam a Polonia, os paizes balticos, e e~!gem dá Turquia o fe
chamento dos Dardanellos para com mais calma deglutirem a Ru
mania. 

Ao mesmo tempo inicia-se a offenai:va da paz, que evolue exa-
ctamente como era previsto pelos seus autores. 

E' interessante essa evolução na parte que t.oca a Cl;J.amberlaln 
e Daladier. A guerra foi· iniciada para garantir a integ:ridàêle da, 
Polonia. Nada se f1:1z nesse, sentklQ. Passou a sei' c_ontrà o hitleris
mo. Depois se esclareceu que era contra o 1l'.1tlél'lsmo "porque as ga
rantias de uma pàl11 soHda, dadas por Hitler, nliô mereci9.Ul fé". Af!tc
ra - principalmente nas palavras de l'.>Madiér - a guerra é feita 
para garantir aos palzes d!!. Europa sua integridade .... 

Ao mesmo tempo a 1dClia de repelllr tuoontinenti qualquer idéia 
de paz e accordo, gue predominava, recebe' o primeiro contta.gtllpe!' 
serio. o "Times", Já usado uma vez, não pode servlt ma.111. Appa
rece algo tão imponente como elle em scena: o famoso ex-premier 
dà Grande GU€rra, t,loyd Gilorge, propondo (lue se estude cuidado-. 
sarnente essas propostas. . 

As. famosas propostas, entretanto, não appl\l'eceram desde qu~ 
foram annunciadas: aguardaram longamente - ha mt1.IS de 15 dias 
que se fala nellas - o ambiente propicio para sua a,preséntaçiiQ. 

Se, além de Hitler, os "neutros'\ Italfü 'e Russia se ftzerem fia
dores das garantias nazistas, não nos admiraremos de C.b.runberui,m 
e Daladier, apesar de não o desejarem, se sentirem constrangidos a 
acceital-as ... ... 

Jesus Christo, que chorou pela morte de Lazaro, vos rec 
vossos mortos e pela Polonia, que não quer morrer'>,.1 

todas as vossas miserlas, t.odo o 
vosso lucto tambem é nae,o. 

O :i,mor do Pae COllllll\Wl pel<,)s 
seus filhos é illinútado. Não tem 
fronteiras. Todos os filhos da. 
:t«rei!!- têll). giiarida nos nossos 
corações. Porém, esse amor pa
ternal. não é o unico thesouro que 
vos resta. Perante os olhos ãe 
Deus, per!!,p.te os olhos de sen Vi• 
gar!o na '!'erra, perante os olhos 
de todos os homens ~ boa von
tade, possuis outros thesoUl'OS que 
não se guardam em caixas de.aço, 
mas nos vossos corações e nas 
vossas almas. 

"PRESERVAE A AUREOLA DO 
VALOR MILITAR", ACONSE• 

LHA PIO XII 

Preservae a aureola d9 valor 
militar, que encheu de admiração 
até os vossos inimigos, e . perante 
o qual se viram obrigados a pres
tar homenagem. 

No meio das actuaes ~vas 
conservae uma corôa resplandes
cente, a grande fé, que é a ltl2l 
dá vossa hístorica nação, dedica
da durante dez seculos ao servi
ço de Christo e que muitas vezes 
se destacou com vaaor na defesa 
da Europa cbl'istã. 

Conservae essa fé que é inne
gavél e que tem hoje o mesmo 
valor de sempre. 

Os caminhos ás vezes tragicos,· 
ás v!!zes gloriosos que a Polonia. 
marchou estão sulcados por mui
tos rios de lagrlmas e inundados 
de sangue. Tem havido abysmos 
de dôr, porém houve tambeln 
brilhantes exaltações de victorias 
e longos periodos de paz, illumi
nados pelo resplendor da rellglão1 
da U1.teratura e da arte. 

Existe algo que jámais foi vis• 
to no curso de sua historia, é 
uma Polonia sem fé ou afastada. 
de Jesus Christo e da. sua Igreja. 
Desejamos e esperamos que Deus, 
na sua infinita bondade, não per
mitta que se impeça no vosso . 
paiz a pratica da religião. Tam
bem esperamos, apesar de tudo, 
induzir a crêr o contrario, uma 
vez que é bem conhecido o plano 
dos inimigos de Deus, que a vida 
catholica 'se mantenha na Polonia, 
com todo o seu profundo ·e fer
voroso significado. 

Esperamos igualmente que po
derá ser preservado o culto e as 
manifestações da religião em vos• 
sas cidades e aldeias. 

Duas são as razões da minha 
viagem, disse-nos S.. Excia. .. 
Revma. Bm primeiro lugar, 
vim visitar roens irmãos e ou
tros parentes que tenho aqui 
no Estado de São Paulo e no 
Estado de Minas. Em segundo 
lugar, vim observar a situação 
em que se encontram os gre
gos. melquitas - catholicos do 
Brasil e da America do Sul to
da, e estudar a · possibilidade 
de construcção de uma igreja 
melquita-cat<holica em São Pau
lo. E' este um sonho alimente.-. 
do pela colonia syrio-libaneza 
de São Paulo ha 35 annos, de~
de que a sra .. d. Victoria Pin
to e Serva lhe doou um optimo 
terreno na rua Santo André, 
n.o 128. Comprehende-se facil
JUente ~ ~cessida.ã.e üe. ~ns· 

E' GRANDE O N'\.JMERO DE de seminario dirigirlo pelos sões é bem grande. A Acção Líbano dá-se justamente o 
VOCAÇÕES NO ORIENTE? padres jcsuitas. Além desses 2 Cathollca do Oriente tem uma contrario. Na Syria :iia, além 

A minha archidiocese - res- - E' bem grande, retrucou grandes seminarios e mais dois organização um pouco diffe- dos tribunaes civis, os tribu• 
pondeu-nos D. José Kallas - o Sr. Arcebispo de Tripoli. liJ, menores, ·ha m•itos collegios e: rente da daqui. Para que ella naes religiosos com 1>reponde• 
é muito grande, tem uma par- cousa curiosa, os syrio-libane- conventos de con!{regações re- fosse mais efficiente e mais rancia sobre os primeiros em 
te no norte do Lybano e outra zes preferem ser padres secu· ligiosas. Na minha archidioce· concatenada, segundo as condi- questões religiosas, · para e. le
na Syria. O nosso maior tra- lares a regulares, quando nos se, para falar do que eu co- ções peculiares do meio, o de·. galização dos casamentos (na 
balho é o apostolado; somos, outros paizes, parece-me, a nheço mais de perto, ha 15 es- legado apostolico em Beyruth Syria não ha casamento civil), 
todos os padres catholicos que ·maioria é de padres regulares. colas religiosas gratuitas. reuniu os bispos e os padres <'>, para derimir questões ·entre 
lá estamos, verdadeiros missio- Em Jerusalem ha um semina· QUAL E• 0 ESTADO DA AC- os dividiu em grupos encarre- conjugas ou questões .. de fami-
narios, pois ainda se encon- rio dirigido P e 1 os "Peres ÇÃO CATHOLICA NO gados de differentes formas lia. Antigamente, quando al, 
tram na minha archidiocese Blancs", que conta com 110 pe· ORIENTE? de apostolado. guem passava de uma para 
muitos dos antigos adoradores quenos seminaristas e 30 prcs· Antigamente as conversões outra religião fazia um requc• 
de "A'li", que creem na me- tes a se ordenarem. Os "Perc., . E' faciI comprehender-se eram mais , faceis porque a rimento ao respectivo; ~ribunal. 
tempsychose, muitos gregos Blancs" fázem, de quando em êxplicou-nos D. José Kallas constituição da Syria assegura- Ora, com a ,nova. lei, ha fre• 
orthodoxos e muitos mussul· quando, grandes "tournées., que a obra dà Acção Catholica va a liberdade de consciencia. quentes attrictos entre os tri• 
manos. Dentro da minha archi- por toda a Syria e todo o Ly- no Oriente é mais difficil do Agora, porém, a lei prohibe a bunaes civis e os tribunaes re
diocese, . ha tres dioceses or- bano, recebendo em cada dio· 1 que aqui. Lá ha muitos pagãos conversão dos mosselemanos. Ugiosos. Apesar de tudo, o nu
thodoxas. Os mussulmanos são cese os jovens que se querem e infieis e elles : são muito l Na Syria, a grande maioria da mero de catholicos não ees.s. i. 
comtudo os de mais difficil dedicar á vida religiosa. Em aferrados ás suas religiões. Não papulação é mahometana e só de augmentar. 
conversão, · B(ll'].'llth ha ainda outro l?l'an• obstante. o numero de conver• »eia.u.l\l:na. minoria. é christã. No .(ÇctnolnA ,sn. ~-" JiUlna> 
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Anno XII Oirector~ 1 
PLINIO CORRtA OE OLIVEIR~ 

-- 1 o~r.ec"tor-Ge~n~,. lj t1.-.- ~ "'f .. -, 
São Paulo, 15 de Outubro d~ 1939 FRANCISCO MONTEfR<;> MACHADO_, llillffl. uli::~ ) U 
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i·As Bulias de nomeação do E 
Sr. Arcebispo Metro_polilano de 

2~ia 61l'l)ertio:õ oizàr .. 'éôin. 
!i\U-e sentimento d.e indignaQão 
;o tEGlONABIO v-em a.com• 
'nhando o · alastramento da of
fensiva sovietica no. Mar Balti
co, offensiva esta que parece 
desejar fazer do, Finlandia a 
maior, porém não a ultima de 
~ntas victimas. 

,, 

·o 

Duas· notas merecem ser ac-
centuàdàs _ nest-es dolorosos 
acontecimentos. 

A primeira é incontestavel
mente a. d.a violação de todas 
as. regras do Direito Interna
cional por· um Estado pode
roso como a URSS, em detri
mento de pequenos Estados 
que não poderiam conceber a 
esperança de uma 1-esistencia 
victoriosa contra o' gigante 
moscovita. · 

A segunda nota, entretanto, 
que deixamos para o fim por 
ser a principal, e por merecer 
implicitamente nossa atten~ão, 
é a ruina desses paizes organi
sados, senão de forma ideal ao 
manas de modo compativel 
com a mor.a! natural e o dkei
toj das gentes. Estes pa,ili-es, 
nos quaes ha uma _porcentagem 
muito ponderavel de catholicos, 
vão agora ser emnagados pelo 
tacão d0, bota russa, e Inten
samente bolchevisados. E o 
LEGIONARIO não pod-eria 
sem uma t1•ahição a - sua mis
são,. d:aixar de registrar, seu 
protesto , contra tal fact~. 

o o o 
-. Aliás, sabemos que l).ossa 

opinião reflecte a de todos os 
"+~.irasÜeiros. u~ paiz, prQiund(I,· 
· mente catholieO' como- -0-'nosso 

1:iãó pode ser indifferente á bol
chevisação dos paizes balticos. 
Incontestavelm-ante, o prisma 
P,~lo, guaJ ,o golpe de ,10 .de No
vembro recrutou -~ na opinião 
publica os seus mais ardentes 
partidarios, foi a perspectiva de 
que a reforma das instituições 
debelass-a de vez a propagan
da communista. Sem este vis
ceral horror ao communismo, 
o golpe de 10 de Novembro não 
teria contado com muitas das 
nielhores e mais ardentes dedi-
cações que encontrou no pu- Por especial deférencla do fieis que lhe hão de prestar a providenciar para que a toda-s 

as lgrejali sejam prepostos 
Bispos que saibam e possam 
reger, governar e apascentar 
de modo salutar o rebanho do 
Senhor, que lhes é confiado. 
Pelo que, estando presente-

metro CdllDO ilo Nosso Pcnfi&.. Dmfà ét!JI easfeJ' Ga-mlbifo, 

cal.o , 110S- D . • .l'u!ha d'e . t939, pri• blico. Ora, o mesmo estado de R11tvmo. Pe. Paulo Rollim Lou- devida obedlencia e submissão. 11 
• meho ~ • Nosm, l?o;ntüi~ espjrfto que determinou taes reiro, Secretario Particular do 

enthusiasmos deve logicamen- Exmo •. e Revmo. sr. D. José 
te determinar descontentamen-
to vivaz e eftectim, em relação Gaspar de Affonseca e Silva, 
á bolchevisação de quaesquer offerecemos aos nossos leitores 
outros paizes. o clichê acima, reproducção da 

O mal que não desejamos pa- Bulla Pontlflcia de nomeação 
ra nõs, não podemos ser indif-
ferentes a que sobrevenha para do Arcebispo Metropolitano de 
cutros. São Paulo. 

0 0 0 As Bulias são titules ou do· 
Registrp,mos e. solidariedade 

da imprensa sovietica ás pro- cumentos canonicos da nomea-
postas de paz do Chanceller · ção dos Bispos, que costumam 
A<lolph Hitler. Segun<lo um te- s_er dirigidas aos Interessados, 
Iegramma da agencia Reuter, a saber: 
publicado no "Estado de São 
Paulo", do dia 10 p. p., eis O 1) O proprlo Bispo; 2) os 
que a este respeito escreveu o Bispos Suftraganeos (quando o 
gran:<le orgão communista "Is- nomeado é Arcebispo reslden
:vestia": oial) e 8) -o C11bido, Clero e 

"As propostas do chanceller 
Hitler podem ser acceitas re-
cusadas ou modificadas, de 
uma fõrma ou de outra. Ma~ 
não é possível fugir á admis
são de que, em. qualquer caso, 1 
ella.s podem servir como b11,se 
real de negociações para 'uma 
,r:~pida conclusão d,e paz. Após 

(Conclue na 2.a pag.) 

MA DIGESTÃO? 
Acção suove 

e seguro 

IV Mi.TO 'Solde m J.~ F,vclD' 

Homenagem ,ao Exmo. Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano 

Promovida pela Acção Cátholica: e as 
Associações religiosas da. Archidiocese 
, 

Realizar-se-á dia. 27 pr<i.'dmo, no 'llhea.tro Municipal, uma 

sessão solemne em homenagem, a S. Exch\. Revma.. D. José Gas

par de Affonseca. e Silva, promoviila. · pela,. Acção C~tholioa. e As· 

sociaooes rellrfosas da. Diooese. 

o· P?Oil'llmma, dividido em duás pa1·tes, comprebenderã, tam

bem, numeros de côro dirigidos pelo maestro Fructuoso Via.mia. 

5a11clará s, Excia. Revma., offerecendo a homenagem, o Dr. Pll· 
Ido Corda ele Oliveira. 

São, pois, tres as Bulias di
rigidas ao Exmo. ~ Revmo. Sr. 
Arcebispo de São Paulo: 

1) Uma para o Sr. Arcebis- mente desprovida de Pastor a 
po. O Santo Padre notifica-lhe, Igreja Metropolitana de São 
por esta Bulia, que por sua ple- Paulo, no l!lras!I, pelo falleci• 
na autoridade O desliga da mente do Arcebispo Dom Duar-

. . te Leopoldo e Silva, de saudo-
lgreJa episcopal de Barca e o - sa memoria, Nós, depois de ou-
vincula á Igreja Metropolitana vido o parecer dos Nossos ve
de São Paulo. neraveis Irmãos Cardeaes da 

2) Na que é dirigida aos 
Srs. Bispos Suffraganeos da 
Provlncia Ecclesiastica de São 

Santa Igreja Romana, resolve
mos confiar-vol-a. Em virtude, 
pois, do Nosso pleno poder 
apostol ico, desligamo· vos da 

Paulo, o Santo Padre lhes cer- Igreja 'Episcopal de Barca, cu
tifica tambem o que ficou dito jo titulo até o presente pos
acima. suíeis, e transferimo-vos para 

a dita Igreja Metropolitana de 
S) Uma terceira que é diri- São Paulo, no Brasil, como seu 

gida ao Coiendo Cabido Metro- Arcebispo e Pastor, comme
politano, Clero e Fieis da Ar- tendo-vos a total incumbencia 

de a reger e administrar no es
chidiocese para certificar-lhes piritual e no temporal, com to-
a noticia da 

1

,Arcebispo. 
nomeação do novo dos os . direitos · e privi'legios, 

'TEXTO DA BULLA DIRIGIDA 

1

. AO EXMO. E REVMO. SR. 
ARCEBISPO 

encargos e obrigações inheren
tes ao munus pastoral. Qúere
mos, outrosim, que, observa
das as determinações de direi
to, antes de. tomar posse cano
nica da Archidiocese que vos 
confiamos, f a ç a e s, perante 

O nosso clichê reproduz a qualquer Bispo catholico á 
Bulia dirigida ao Exmo. e Re-
verendissimo Sr. D. José Gas
par de Affonseca e Silva, cujo 
texto traduzimos a seguir: 

"PIO BISPO,. SERVO DOS 
SERVOS DE DEUS, 
ao veneravel Irmão JOSE' 

GASPAR DE AFFONSECA E 
SILVA, até o presente Bispo ti
tular de Barca, eleito Arcebis
po de São Paulo, no Brasil, 
saudação e bençam apostolica. 

vossa escolha, em graça e com
munhão com a Santa Sé Apos
tolica, a profissão de fé catho-
1 ica e presteis o prescripto ju
ramento de fidelidade, con
soante as .formulas estabeleci
das, cujos exemplares devida
mente assignados e sellados 
por vós e pelo referido Bispo, 
devereis absolutamente enviar 
á Sagrada Congregação Consis
torial, Nutrimos a firme espe
rança e confiança que, mercê 
do auxilio do Senhor e graças 
á vossa solicitude e zelo pas· 
torai, dia a dia mais se avan
taje, tanto no espiritual quan
to no temporal, a Igreja de São 
Paulo, no Brasil. 

{a) Th. Pio Card. BOGGIANI càcfo.. _ A. la..'"' · 
Chanceller da Santa l,arejarl"""'":" ,,. 

Romana. (Com llS · DIEl!lllJms: ~, 

{a) Conego Alfredo Liberatf •pro BISPO, SERVO no:s 
Auxiliar · d a Chancellaria SERVOS DE DEUS. 

Apostolica. aos queridos Fil~ . Cal'lfü'o 
MetroPoUtàno, Clero e Fieis da 

(a) Alfredo Vitali, Prot Cidade e ArchldiocMe de são 
Apost. Part. Paulo, no . Braal'.l, sàudaição e 

(a) Vicente Bianchi-Cagllesi, bençam apostolic:a. 
Prot. Apost. Ouvido o parecer ãcs vene-

Expedido no dia .. ,6.ito de raveis Irmãos .Cardeaes da 
Santa lgreJa Romana e em v,r-

Agosto, do primeiro ann~. tude do Nosso pleno podei-
(a) Angelo Pericoli, Escre- apostoftco, desligamos hoje o 

vente Apost. venerava! Irmão dOSE' GAS· 
Registrada na Chancellarla PAR DE AFFONSE<:A E SIL• 

VA da Igreja Episcopal de 
Apostollca, Vol. 61, N.0 74. (,a) Basca, cujo titulo até agora 
Luiz Trussardi.'' 

possuiu, e o transferimos para 
AS OUTRAS BULLAS a vossa 1'1reja Metropolitana 

Seguem-se os textos das o.u- de. São Paulo, no Brasil. ac-
tras duas bulias: t•alme.nte desprovida de Pas-

"PIO BISPO, SERVO DOS tor, e o estabelecemos como 
SERVOS DE DEUS, sew Arcebispo e Pastor. Do que 

aos veneraveis Irmãos Bis- vos certlfrcamos . por·.'esta . Nos• 
pos Suffraganeos da Igreja sa Carta ,e vos ordenamoe no 
Metropolitana d·e São Paulo, no Senhor que, obsequiosamente 
Brasil, saudação" e bençam recebendo o Jã referido JOSE' 
apostolioa. GASPAR, vosso Arcebispo elei-

O supremo encargo de reger 
todo o orbe christão, que á 
Nossa humildade foi commetti
do pelo · eterno Principe dos 
Pastores, impõe-Nos a obriga
Qio de, com summa dlllQencia, 

Com o parecer dos Nossos to, e · trlbutando-ihe . a. devida 
veneraveis Irmãos Cardeaes da honra,. presteis obedlencia aos 
Santa Igreja Romana e em vir• seus salutares avisos e ordens 
1ude do Nosso pleno poder e o respeiteis de tal modo. que 
apostollco, desligamos hoje _ o elle tenha o prazer de vos ha• 
veneravel Irmão JOSE' GAS· ver por filhos dedicados e võs 
PAR DE AFFONSECA E SIL- a elle por benevolo pae. Que• 
VA da Igreja Episcopal .de remos, outroslm, e ordenamos 
Barca, cujo titulo possuiu,._ató .que, por empenho e obrigação 
agora, e o transferimos para a do Ordinario que presentemen• 
Igreja Metropolitana de· São te rege a vossa Archidiocese, 
Paulo, no Brasil, á qual estão esta Nossa Carta seja lida pu
sujeitas, como suffraganeas, as blicamente, não só na primel
vossas, e o estabelecemos co- ra reunião do Cabido ,que se 
mo seu Arcebispo e Pastor. Do realizar depois de recebida, 
que vos certificamos por esta mas tambem na propria Igreja 
Nossa Carta e vos avisamos no Metropolitana, do pulpitó·, no 
Senhor que, de conformidade primeiro dia santo de guarda. 
com os Sagrados Cannones, Dada em Castel Gandolfo, no 
presteis obediencia ao referido anno da graça d1' mil novecen• 
J"OSE' GASPAR, escolhido pa- tos e trinta e nove, no dia vln• 
ra vosso Metropolita e o res- te nove do mez de Julho, 110 

peiteis, de modo que, mercê primeiro anno do Nosso Pontl• 
das vossas mutuas relações ficado. - A. L." 

Dada em · Castel Gandolfo, com elle, abundante seja o bem 
aos 29 de Julho de 1989, pr -para aa almas. (Com AS mesma.a ass~turas) 



t!EGIONARIO Siin Pauto, 1:-; de Oululú·o t!'e 1939 
~==:::::;:;:;;:====!::~:::::::=~================-_..:....======== 

SEMANARIO OATHOLiCO· CO!\'Ítti 

~~ªOVA9Ã0 ECOLESIASTIC~), ' 
-", . . . , ~·-· 

"<··'S:; .. , -
1' . 

18üa Quintino f;!ocayl!vã, 64 
isa.la 823 - Phoné 2-7276 

'.kedacção e adm'inistração:' . 
~P-~ Jmmaculada Conceir~ºJ 5~ 

· "l'elephone ó~ '.l,58 
Caixa Posta1, ~S41> . · 

Assignaturas:: 

iljfü~ •. ~ • 
" ext-eríór til .o ~ • 

~emestre -., • • ~ ,. .. 
, }3 extei.·1'01• .. 
\\~ero ai.ulso PJ ,. .. :-1 

!\;ij$000 
2_!,$000 

~ººº ;!.13$-000 
~200 

'ij:ogamoS a:oS n'OSSOS assiU; 
)lantes c:ommn·n:icar-em a rmi• 
id::toça de seus endere_go,s p_ar,a 
;q.~i~ B.~~a~ ~849~ . 
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dé pess6as extranhas ao noss~ 
9uadro de redactores. 

PARA ANILAR ROUPA 

COMMEffíANDO-... 
MASSACRE DE SACER· 

DOTES V! 

O orgão da campanha anti
teligiosa russa G.nnuncia, con
forme dão conta as agencias 
telegraphicas, o trucidamento 
rle innumeros sacerdotes catho
!icos, nas regiões da infeliz 
Polonia submettidas ao jugo 
do paganismo sovietice. Ac
<'res<:entn o mesmo jornal que 
muitos dos referidos padres se 
haviam -entrincheirado, junta
mente com capitalistas e offi· 
ciaes polonezes, dentro das 
Igrejas. 

No que se refere aos capita
listas é bom que se note que, 
segundo a doutrina Catholica. 
não são nee0ssariamente pes
soas· deshonestas, assim como 
o 011erario nào é necessaria
mentA 11111 santo. A <:otnpanhia 
dos officincs seria ontes hon
rosa. c a ult.lma a poder falar 
contra .o ;mperialismo e as for
i:as armadas será exactamente 
n R1rnsia. qu·a t:unlwm veiu a 
adop_tar a theoria dos espaços 
vitaes. Emfim, que a ·defesa 
tivesse sido feita dentro do re
<:into das Igrejas, nada mais 
,·,atural, porquanto todo templo 
catholico, assim como o anti
go Templo de Jerusalem, é ao 
mesmo tempo uma cidad-ella 
em que se defendem os direi
tos do Deus, até com armas na 
mão, se preciso fôr. 

O que, porém, é mais impor
tante, para nós catholicos, é 
(lue a Santa Igreja foi ultraja: 
da na sua parte mais nobre, o 
Clero. Devemos sentir, como 
praticada cm pessoa de nossa 
familia, a violencia que !!offre
rom os valorosos sacerdotes 
riolonezes, martyrizados pelo 
satanismo communista. Entre
tanto. 0m nrnio a este quadro 
sombrio. ha um facho de luz 
1'11lgurnnt0, para incentivar a 
nossa resistencia: G. constan
r-.la e fidelidade á fé, por par
te dos membros do -Clero ca
thollco. sem cxce11ção de nra 
s6, que, ianto na Hespanha. 
vermelha, como agora na Po
lonia esquartejada, preferiram 
a morte :'t apostasia.. 

E porr!lrn rnai,1 um pedaço 
da Igreja, o que equivale a di
zer mais nm 1rndac:o da Carne 
de Christo, foi atirnda ás im
mundas féras bolchevistas? 
Porque um certo sr. Adolf 
Hitlei·, inculcado frequente
mentA como o defensor mais 
yaloroso da civilização chrisfü 
contra a barbaric sovletira. 
lembrou-se de fazer um pacto 
com a. Russie., para, partilharem 
amigavelmente a Polon!a. l\Iéra 
manobra internacional? 

Não, porque em verdade sõ 
ha uma questão em jogo: a 
J&reja Catholica.. 

Um 'fàcto de capital importaneia 
na orientação do LEGIONARIO tem 
passado, senão desapercebido ao me

, nos incomprehendido, para um nume-
ro não pequeno de seus leitores. E' 
que esta folha, se bem que seja, "par 
droit de conquête et par droit de 
nalssance", paladlno apaixonado e in
condloton~l da Verdade plena - isto 
é da Igreja Catholica - se consa• 
gra preferivelmente ao serviço de 
certas verdades que absorvem de 
modo particular sua dedicação. 

E1 um principio elementar de jus
ti9a, que nenhum réo deve compare
'éél' ante o pretorio, sem o apoio de 
um advogado que procure verificar 
~a posslvel lnnocencia ou as atte
fü,1anies que o possam beneficiar. E é 
um principio i;le cavalheirismo que a 
defesa dos réos mais abandonados, 
dos crimi1tosos mais esquecidos e 
mais !d'esprotealdos pela sociedade, 
seja amorosamente reivindicada pe
los que ff:zeram, da defesa da verda
de perante os tribunaes, sua profis· 
são' habitual. 

tiio •e trata, evidenterrtente, de 
fazer abao1ver incffviduos realmente 
ctilpados, ou ~e forjar attenuantes 
falsas, com esforço de uma dlalecti
Cfl posta a · serviço, não da verdade 
e 'do !)em, mas do erro e do mar. A 
funcç(o do advogado que exerça seu 
mister com as entranhas de mlserl
co'l'dfa do Bom Samaritano, não con
siste em esvasíar de criminosos as 
cadeias, para encher com elles as 
ruas, mas de tirar sómente os inno
centes das cadeias, pàra os restituir 
ã situação social a que sua propria 
innoceneia lhes dá direito. 

Se tal se dá com os que defendem 
os réos accusados perante o preto
rio da justiça civil, o mesmo se de· 
ve dar, e "a fortlori", com os que 
se consagram ao apostolado nas fi· 
!eiras da Acção Catholica, e que as- . 
sim fazem profis$áo de defender con· 
tra o julgamento iníquo do .espírito 
do mundo, o Corpo Mystlco de Nos
so Senhor Jesus Chrlsto. O Salvador 
affirmou ser Elle a propria Verdade. 
E quando a Verdade é condemnada 
.peia demencia do secuto, a nós, da 
Acção Cathollca, compete proclamai~ 
a com ufania e com desassombro 
maior do que nunca, abafando e fa. 
zendo calar, com a voz corajosa de 
nossos louvores, a estridencia das 
blasphemias e dos erros que o es
pírito do mundo profere contra ella. 

• $ .. 

Na piedosa meditação dos Santos 
que têm acompan'hado, ·em espírito a 
Via Sac~a que o Redemptor p.ércor
reu para nos salvar, todos os golpes 
que Elle soffreu foram ternamente 
evocados, amorosamente observados, 
e apaixonadamente reparados por 
actos de amor. Quantos e quantos 
têm sido no decurso dos seculos os 
corações piedosos,. que têm multipli
cado os engenhos de sua imaginação 
e de seu amor, detendo o Salvador 
em seu doloroso transito atravez da 
rua da amargura, afim de contemplar 
com diligencia os Seus Membros 
mais feridos, e applicar de preferen• 
eia sobre estes, os osculos reconhe
cidos e commovidos da gratidão hu
mana! 

A Igreja é o Corpo Mystlco de 
Nosso Senhor Jesus Christo. E cada 
uma das verdades de que se compõe 
a doutrina catholica, quando negada, 
esquecida ou ultrajada, póde ser com
parada de um certo modo a um mem
bro ferido do proprio Redemptor, Ha 
pontos da doutrina catholica, que não 
são objecto, ao menos no Brasil ac
tual, da negação e do ultraje publi
co. Estas verdades podem ser legiti
mamente comparadas a membros ain
da sãos do Redemptor. Outras ha, 
que, se bem que geralmente acceitas, 
são parcialmente desfiguradas pelos 
preconceitos correntes. São membros 
do Redemptor, que já foram vergas
tados pelo carrasco, mas que ainda 
não se encheram daquella dor com
pleta que sentiu no fim de Sua Vida 
o Salvador, chamado por excelleneia 
o Homem das Dores. Ha outras ver
dades emflm, detestadas, insultadas, 
esquecidas e negadas. São Membros 
do Redemptor, que a perseguição 
cruel dos Judeus Já attingiu inteira
mente, ferindo-O tanto e tão a fundo, 
que lembram pelo extremo de sua 
desfiguração e de seu soffrimento a 
mais rigorosa· das molestias huma
nas. As Escripturas dizem "tam
quan, feprosus", referindo-se a Nos
so .Senhor na sua Paixão. 

F'ilho da luz e advogado da Verda
de, o LEGIONARIO não se contenta 
em ser o paladino dos princípios ca
tholicos que ninguem nega, das ver
dades que ninguem contesta, das 
virtudes que todos admiram .. Porque 
o advogado. não deve ser ó defensor 
daquelles que recebem os applausos 
das multidões e não soffrem a per
seguição da justiça publica, mas o 
patrono dos que são perseguidos e 
soffrem Injusta oppressão. 

Por isto mesmo, se bem que todas 
aG Verdades proclamadas pela Santa 
Igreja de Deus recebam de nossa 
parte uma adhesão filialmente reve
rencial e amorosa, e nós estejamos 

ao serviço, indistinctamente, de to· 
das ellas, o melhor de nossa dedica
ção, os mais delicados extremos de 
nosso amor e a fina flor ele nos3os 
sacrifícios e de nossos esforços, nós 
o consagramos em public::ir e de
monstrar as verdades que o espirito 
do mundo desfigura, diminue, des
virtua, relega ao esquecimento ou 
aponta á execração geral das multi
ções. E' que o Corpo Mystico de 
Nosso Senhor Jesus Christo deve ser 
amado e consolado com ternura par
ticular, exactamente naquillo em que 
é mais cruelmente golpeado. E, den
tre suas innumeras chagas, beijamos 
de preferencia aquellas que, pela in
comprehensão geral suscitaram me
nor compaixão e sobre as quaes, me
nos frequentemente, se depositou o 
lenitivo dos osculos reparadores. 

Como seria suave a tarefa do LE
GIONARIO, se elle tivesse outra: 
orientação I Como seria faci I e gra
to aos que o dirigem, fazer, por 
exemplo, do grande preceito do amor 
do proximo, um invariavel pretexto 

Pllnio CORR!A DE OLIVEIRA 

O LEGIONARIO 
arauto do a111or 
ao proximo 
para digressões sentimentaes, para 
a,ttitudes capazes de suscitar applau

. sos fàceis, e para concessões sophis
tfcas e levianas, ao espírito do se
culo! 

Entretanto, se bem que a preg~ção 
'do amor do proximo se note em to· 
das as columnas de nosso jornal, do 
que nos valeria diante do tribunal 
eterno, manter o espírito publico -na 
grande illusão em que elle se encon
tra a este respeito, apresentando-lhe 
a Caridade, não como elfa deve ser, 
mas como nosso seculo egoístico e 
materialista a vê? 

Desde que procuremos dissipar 
taes illusões, entretanto ineluctavel
mente, os applausos cessarão em tor
no de nõs, murcharão as flores com 
que nos presenteassem por nossa ti
bieza, os espinhos formarão um ta
pete sob nossos pés e encherão de 
dor os nossos caminhos. 

Diga-se, por exemplo, que a Santa 
Igreja_ de Deus proteje a caridade, e 
esta grande verdade arrancará ap
plausos geraes. Accrescente-se, en
tretanto, que a caridade deve ter co
mo raiz o amor de Deus, que ella é 
em essencia o proprio amor de Deus, 
e do proxímo por amor de Deus, e 
os applausos diminuirão. de cnthu
siasmo, e as acclamações de valor. 
Acerescente-se que a caridade deve 
ser ordenada, e que ella se deve exer, 
cer de preferencia sobre os que nos 
são mais proximos na ordem da gra
ça (e não apenas da natureza); que, 
portanto, ella deve ter por objecto, 
primeiramente os catholicos e depois 
os que não o são, e uma catadura an
tipathica acolherá nossas palavras; 
por toda a parte, murmurar-se-á con
tra nossa intolerancia. Accrescente
se a isto que a caridade para com o 
proximo não consiste apenas em con
solar os afflictos mas ainda em cns
tigar os que erram, e nossa popula
ridade terá desapparecido por com
pleto deante de certos olhos. 

Mas valerá a pena conservar a po
pularidade, se o seu preço for um re
cuo covarde? Qual o exemplo que, 
neste sentido, nos deu Nosso Se
nhor? E quando Elle prodamou bem
aventurados os que soffrem perse
guição por causa de Sua Igreja, o que 
fez Elle, senão proclamar a eterna 
bemaventurança dos que não cal.i
ram a verdade plena, completa e in
tegral, ainda mesmo que a persegui
ção fosse o fructo deste destemor? 

* * * 
Entre as impressões de martyrio 

deixadas pelos catholicos persegui
dos na Russia, figura a de um gran
de e universal abandono. Sobre os 
fieis que se encontram naquella ter
ra tão totalmente devastada pela per
seguição do communismo, pesa uma 
das maiores desgi'aças que a Histo
ria da Igreja registra. Diariamente, 
pela sua dedicação e pelo seu zelo, 
expõem elles a. sua viela e a vida dos 
seus, ao odio iníquo dos agentes com
munistas. Martyrios, prisões, dester
ros, trabalhos perpetuo·s em, lagares 
privados de Sacramentos e nos quaes 
a proprla vida espiritual corre gran
des riscos, são a ameaça que pesa 
quotidianamente sobre elles. Em tor• 
no delles, o martyrio constante, de 
assistir ã vida de uma socíedad~ 
sem Deus: corações sem piedade, al
mas sem luz, familias lnstaveis, 
crianças abandonadas, immoralidade 
erigida em virtude, e virtude perse
guida como ignomínia. Este é o nn,. 

biente infernal em que se escoam, 
lentos e opprimidos pelo pavor, m:
nuto a minuto, os longos dias dil· 
qucllas cxistc11ci::is tii.o cluramencs: 
provadzis. 

Entretanto, a todas estas dores 
uma outra se accrescenta, amarga e 
desoladora. E' a pergunta angustio
sa: o que farão por nós os irmãos de 
outros pontos do globo. A Santa 
Igreja de Deus extende seus galhos 
pelo mundo inteiro. Em todas as na
ções do globo, conta elia. com ~ilhos 
numerosos. Além deites, ha popula
ções privadas da Fé verdadeira, mas 
que gosam dos beneficlos de uma vi
da de familia conforme iis exigenci.is 
da natureza humana, e cultivam a 
virtude que a simples r.azão natural 
aponta. O que faz essa gente toda? 
Não notam elles que, dia por dia, 
minuto por minuto, segundo por se
gundo, os seus irn1ãos russos, "sen· 
tados na sombra da morte", esperani 
a cruzada libertadora que ha de fa· 
;zer cessar seu captiveiro? E, ·se o;:; 
braços destes libertadores estão at.,-. 
dos por lnvenciveis difficuldades, 
seus cora·ções ao mer.os ·com·preheii 
derão tão grande dor de seus irmãos., 
russos? Se um auxilio et'ficaz não os. 
pôde libertar, qual ao menos o leni: 
tivo consolador de seus corações? 

E a essas perguntas a imprensa 
:iue entra por meio de contrabando 
na Russia desolada, responde em ge
ral de modo desolador. · Os jornac!l 
tratam de tudo. Sports, cinemas, cl;rn
sas, diversões; quando tratam de 
quando em vez do communismo, fa. 
zem-no sobretudo para combater o 
perigo em sua propria casa. O pade
cimento da Russia é utilizado mais 
como arma de contra-propaganda in
terna, do que como effeito de uma 
compa1xao sincera. E os olhos que 
se voltam para além das fro11teiras 
em busca de amparo cahiam desola
dos na escuridão. Não, nem ~equer 
os de fora os comprehendiam bem. Só 
uma voz os comprehendeu e se fez 
a interprete de suas dores. Fc,: a da 
Igreja por intermedio de sua 1-fierar
chia. Mas o homem civilizado do se
culo XX, este, cruzou s.eus praç0s. 

* f,: ,:: 

Confesso que este facto me im
pressionou até o fundo da àlma. r:: 
que esta reflexão me· levoú a' réi:or
dar-me dos outros p>:1rsiguidos,· das 
victimas do nazismo, por .exi:rnplo,' 
daquelle glorioso e infeliz Schusch
nigg, que ainda curte não sei que 
dores inenarraveis, no fundo de não 
sei que masmorra, esquecido dos ho
mens e alentado só por, -Deus. 

E a ldéa me veiu, cheia de horror, 
da impressão que estes nossos ir
mãos perseguidos teriam, se vissem, 
em certas folhas, não apenas uma 
real indifferença para com seus tor
mentos, mas o proposito de, sob a 
capa da caridade, não · proferir con
tra os crimes de seus algozes os P:O· 
testos necessarios. 

Que impressão teria cada um de 
nós, Individualmente, se estivesse 
em um carcere, perseguido por ser 
catholleo, se esperasse da repulsa da 
opinião de nossos irmãos na Fé a 
sua libertação, OU ao met10S um ~On· 
solo em seus males. E se notasse 
que não receberia, nem esse apoio 
nem· esse consolo, porque os nossos 
tinham receio de, com isto, magoar 
os algozes! 

Póde ser que o LEGIONARIO te
nha muitos outros defeitos. Este de
feito, entretanto, elle não tem: ja
mais alguem soffreu perseguição por 
causa da Igreja, sem que o LEGIO· 
NARIO estivesse inteiramente ao 
seu lado, sentindo suas dores como 
se elle proprio as recebera, e defen
dendo seus direitos, como se foram 
os dos proprios catholicos brasi
leiros. 

Nenhum ataque a inimigos da 
Igreja fizemos, que não tívesse este 
sentido. A Igreja é um Corpo Mys
tico, não apenas em these, mas em 
verdade. E jamais algum membro 
deste corpo foi ferido, sem que suas 
dores repercutissem, vivas e intei
ras, atravez das paginas de nosso 
jornal, brotadas directamente da 
amargura de nosso coração. 

Muita gente terá sorrido, quando 
neste artigo, affirmamos que o LE· 
GIONARIO tem todas as sua§: pagi
nas repletas de provas de amor ao 
pro;><imo. Este amor, como se vê, é 
muito authentico, e se dirige exacta
mente aos que mais direito têm so• 
bre elle: os que nos são mais pro
ximos. Nunca se di1·á que sacrifica
mos os direitos das victimas por vã 
complacencia para com os algfozes. 

Não é verdaile que o LEGIONA
RIO poderia dizer como ·Dante, que 
"o amor o move, e o faz falar"? 

Entretanto, quantos. ha, que veem 
nesse amor. apenas odio? De uma 
coisá, porém, podem os que não nos 
comprehendem estar muito certos. 
Tambem a elles, nós o amamos em 
Jesus Christo. E se algum dia s~us 
direitos de conscierícia forem attin
gidos, ter-nos-ão affectuosamente a 
seu lado. 

Então, verão elles de quanto amor 
está impregnada nossa combativida• 
de na qual elles só veem odio. 
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a dissolução do Estado Polo.'i 
noz, não ha mais justificação 
para que a guerra continue".: 
Prosseguindo, d.iz o "Isvestia".' 
que, se ;i I•'rança e a Grã-Bre-. 
tanha desejarem continuar a> 
guerra llâO o farão ctim o obje
ctivo de "esmagar Hitlc1·", mas, 
para consolida:· "o seu domi·/ 
nio no mundo". 

Assim, pois, ·a imprensa, com-; 
munísta, pelas razões enuncia• 
das ou outras quaesquer, llf°to 
enunciadas, desejou ardentf,• 
mente o successo da proposta 
de paz do Reich. 

000 
A Italia fascista e a H-espa~· 

nha nacionalista tomaram G.tti• 
tude semelhante á dos sovicts, 
isto é apoiaram tambem as 
propostas do sr. Hitler. ' 

Em dcclai·açê>es contendo,\ 
aliás, hellas. palavras a respei· 
1.o dc Religião, o General F'ran· 
co fez s·,mtir sua apprehensão 
de que, se a Franç4 e a Ingla
terra não acolhessem as pro• 
postas do .chefe do nazismo, 
uma guerra se desencaUearia 
sobre a Europa, que provoca
ria a ruína dos paizes burgue
z·as. e o triumpho implícito do 
communismo. A diplomacia so
Viet.ica parece não considerar 
prnvavel esse successo, suppo
mos nós, uma vez que, a des
peito do motivo apontado pelo 
Chefe do Estado Hespanhol, el
la formou dcclaradamenh-; na 
frente pacifista. Sem o appoio 
<leclarado da Russia, do que te
ria v:rlido a proposta allemft? 

Tambem a diplomacia italia
na- se manifestou a favor da 
1iaz. I1'sta attitude, aiiás, nfto 
se reflectiu tanto por gestos 
diplonrnticos quanto eommen
tarios da imprensa ito.liana, to
da -ella de inspir8.çüo offlciosa. 
A imprensa fas'!ista, eoincidin
clo suas vistas com a soviética, 
acolheu com sympathkt o dis
curso do Chanceller Atlol11h Hi, 
tler. 

ooó 
E' dr. s0 notar que a mesma 

linha tlc conrlucto nssumida JlC· 
la Russia foi seguida por varias 
outras corrent.is polit.ic:1s. Ka 
neJgica, o <:hefe fascista sr. • 
Leon D-2grelle, que {> leader do 
''.rexismo'', lan(?ou um mani
festo a faYor da paz. Na, Tn
g!at0r'ra, o particlo fasr·ista ,ln 
"f\ir·• Oswal<l l\Tosley fa7, pro
paganda da paz, apésar de c~
tar o paiz cm plena guerra. E 
assim em outros paizes as "di
reitas" têh1 o mesmo ponto de 
vista, 

Como s-e vê, pois, houve um 
largo esfol'ço <le carncter in
ternacional pela paz, no qual 
os membros das "direitas" bel
ga e ingleza tiveram parte sa• 
liente. Na. França, não sabe
lnos o que fizeram as "direi• 
tas". ·SalJ·emos, entretanto, que 
as manobras dos communistas 
francezes a favor da paz secun
daram de tal modo as dos fas, 
cistas inglezes e belgas, que o 
Governo francez se viu forçado·· 
a iniciar uma energica activi• 
dado ant.i-communista. 

o·o o 
Muito diversa desta, to1 a, at

titude d-e S. E. o Cardeal-Arce
bispo de Pariz, que,. fiel ao pen
samento enunciado pelo Sanlo 
Pacl!'e cm sua recen~2 allocução 
aos polacos, tomou francamcn· 
te posição em pró! da. restaura
ção da Polonia. 

Segundo já, publicamos -em 
nossa ultima edição, s. s. o 
Papa disse aos polacos que não 
os aconselhava a enxugarem as 
suas lagrimas. Assim como 

, Nosso Senhor só fez estancar 
as suas com a ressureição de 
Lazaro, assim tambem o,; pola.· 
cos só deveriam cessar de cho• 
rar quando resurgisse a Polo• 
nia. 

Em outros termos, signifi
cam estas palavras que o Pa· 
1m nconsellm os polacos a que 
não sc conformem com sua 
desdita, mas que envi<1em es• 
forços pcrsever.n11tes, e sobre· 
tudo off-ercçam orações ininter· 
ruptas a Deus,. para que a Po
lonia seja restattrndil. 

Dentro deste pensamentà, 11a. 
semana anterior á que hoje 
finda, em tod.ns as Igrejas de 
Paris ·simttltanen,mente, foram 

(Conclúe .in. uáa. 7) 
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O QUE É HEPACHOLAN? QUANTOS HOMENS 
VOCÊ ACHA QUE CONCQJlREQ;_ÃO AO CON
CURSO HEPACHOLAN? Re$pllnt1a para a caixa 
postal 3331 .. São Paulo -· e estará insorito no sensacio
nal CONCURSO HEPACHOL.AN, cujo primeiró 
premio é: DOIS CONTOS D~ MIS ! NAO HA 

SORTEIO. Çinco~ntª y~ljq.sos Pr:~mios. 

===========::-==,============--=---- A CCUSA-SE muito a Igreja de intolerancia. A 
intoleranc-ia religiosa é o cavalto de bata-

Solemne·t, Semana Eucha:ristica em hõmena:- lha da incredulidade. Não ha rapazo-la ahi de 
gymnasio saturado de liberalismo, que não se 
revolte indignádo contra o obscurantismo me-gem a Christo-Rei na Igreja de Sta. Iphige1,ia 
dicval e intolerante da Igreja. 
lho, velhissimo e embolorado 

O thema é ve
Os inimigos Do dia 22 ão di;i, 29 de Outu

bro, realizar-se-á, na Igreja de 
Santa Ephigenia, a solcnme Se
mana Eucharistica em homena· 
gem a Christo-:i:!.ei, e commemo
rativa do prl111eiro auniversario 
da h1stallt,ção da séde dà Adora-· 
ção Perpetua, !1.essa Igreja. 

Carmo, e Santa Therezmfla e 
ma.is deYoções Marianas. 

No domingo, 29 de Outubro, 
encerrar-se-á a Semana Eucbaris
tica. De accordo eom o prog1·am
ma para essas so1emnidades, sé~ 
rão 1"€zadas· missas ás 5, 7, 8 e 10 
e um quarto de hora; ás 9 horas, 
Solemne Pontifical' pej.o Exmo. 
Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli-

tano; ás 16 hoi-as, Solenmc Pro
ctssâo Eucharistica presidida pelo 
Elxmo. Revl'llo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano que no final dará a 
Be'Í'içãó do Sllntlssuno. A's 20 ho
ra,s, encerrando as solemnidades, 
faiiará o Revmo. Conego Manoel 
Corrêa de Maeedo c haverá Ben-
9ão do s~11tissimo. 

mais _intelligentes da nossa fé, já não usam 
este realejo gasto demais pelo uso e abuso 
que delle se faz desde a Revolução Franceza. 
Entretanto, a gente sempre encontra ah! uns 

sujeitos mettldos a liberaes a gritarem con~ra 
a intolerancia da Igreja Catholica. 

Pois estão com mais de trinta annos, pelo 
menos, de atrazo em mate ria do 

Esses dois factos - a fe$ta de 
Christo-Rei e o anniversario cta 
installação da Obra de Adoração 
Perpetua - serão commemora
dos festivamente na Igreja de 
Santa Ephigenia. 

~eq~~~~tf .. _lij.lAI_ dAIA' e~mmBa.1&iill~~«P tactica de combate á Igreja. o 
~~~~"ll!l:il¼:tl\[\l"-"'"'~ V~ tlliJ~il real-ejo àa intolcrancia está 

d@~ ~~Wffl@S. i)~,. J-@lt\~~!li:I gasto <iemais. Todas as noites haverá terço, 
conferencia e Benção do Santís-
simo. Realizou-se domin~o ultimo, dia 

8, no Collegfo de $~o Luiz, o 
O dia 22 será dedicado á Ju- grande almoço annual 'hé con

ventude Catholica e ás Congrega- naternização promovido péla As
ções M~rianas e iniciar-se-á com sociação dos Ex~Alunmos dos 
a Missa do Divino Espírito San· 1 P..evmos. Pes. Jesuítas. 
to pelo feliz exito da Semana· Esta tradicional reunião foi 
Será seu- celebrante o Rcvmo. presidida por Sua Excia. Revma. 
Mons. Ernesto de Paulo., D.D. e sr. Dr. José Gaspar de AffoHSe-
Vigario Geral. ca e Sllva, Arcebispo de S. Pa:u~o. 

O dia 23 será dedicado ao San- Estiveram presentes:· :br. Alvai·o 
to Padre, ao nosso Arcebispo, ao Guião, Secretario da Educação; 
Episcopado, ao Clero e ás Voca- Pe. Luiz Riou, Provincial da 
ções. 

, Terça-feira, o dia será dedica- Companhia de Jesus; Pe. Yabar, 
·do aos doentes, aos medicos, en-1 Superior do Collegio dos Jesuítas 
fermeiros, Damas e confrades de · 

de Itú; Pe, Danti, Reitor do Col- Quanto ás trevas e obscu
legio São Luiz; Dr. Altino Aran- rantismo da Idade l\fedia, tam
tes, Presidente da Associação dos. bem já não produzem hoje 
ll)i:-A:lumnos; Mons. Alberto Pe
queno, i:te. Antonio de Casti·o 
Mayer, Assis~nte Ecclee;iastico do 

mais o effeito de outróra. Os 
estudos e pesquizas da histo-

"LEGióNAlUO"; Pe. Florencio ria, provaram á saciedade que 
de Oliveil'a Camargo, Vigacrio da as frevas da Idad-a Media sõ 
Bella Vjstl't e grande numero de 
ex-alutnnos. existem... no cerebro dos inimig()s da Idade 

A br_Ú!tante reunião transcor- Media e dos que jamais a estudaram seria
rcu nU:in ambiente de alegria e de mente á luz da verdadeira critica historica. 
eiithusiasmo. l Por isto acho muito atrazados e inpenuos ai-

Usaram da- palavra S. Excia. . . . 
Revma. 0 Sr. Arcebispo, Dr. Alt:· guns fohcular1os e escr1ptores mettidos a so-
no Aran~s e o Revmo. Pe. Danti. l ciologos, quando discorrem pedandescamente 

-s. Vicente de Paulo, e aos que P•••!.!l!!!~~!!""-------..,....,------~ sobre as trevas e torturas e horrores da, Idade 

Media. Ha certos togares communs na im

prensa, certos chavões infallívels, de jornalis

tas medíocres ao tocarem em determinados 

assumptos. Por e.xempl_o: Houve na guerra 

uma catastrophe, uma calamldade. Sahe logo 

o lnevitavel ... quadro dantesco, o inferno de 

soffrem. A's crianças a seus paes 
e professores 'será ded !C!ado o dia 
25; ás Obras Eucharisticas, o dia 
26. O dia 27 será deuicado á re
paração e supplicas pela com·cr· 
são dos peecadores e pela paz. 

Sabbado, vesperas do encerra
mento da semana, haverá confe·
rencia como nos outros dias, para 
facilitar -as confissões e para que 
todos possam comparecer á As· 
;embléa Geral, ás 21 horas. Esse 

Dante em scena. 

uma tortura,-

E' infalllvel, lnevltavel, o uso das expressõés: 
Torturas da Idade Media, torturas da Inqui
sição, sc~nas medievaes. 

Ora, meus caros amigos de Imprensa, sejam 
vocês mais originaes um pouco. Isto de treva:J 
medievaes e torturas medlevaes já embolorou. 
Já nem é mais de bom gosto litcrario. E sa

bem vocês o que estão dizendo ou repetindo 
como papatialos? 

Das trevas medievaés são Dante e Santo 
Tllomaz d.e Aquino. Nas Ti-avas da Idade ~.Icdia 
surgiram as cathedraes gothicas e a majestad.e 
da. architectura que deu vida á pedra. As gran• 
des descobertas não se fizeram na Idade Me• 

e 
uia? Emfim, eu nem quero en• 
trar no assumpto. Dizer o que 
a humanidade inteira em todo 
campo: scientifico, 1 iterario e 

artístico, deve ás tr-evas cfa 

Idade Media, é imposslvel. Só 
, o podem negar historiadores 
~em criterio, 1 itera tos medlo• 
cres e jornalistas levianos. 
Portanto, meus caros folicula• · 
rios, não falem mais vocês cm 

torturas da Idade Media e de Inquisição. e; 
realejo está gasto. Isto é caxfnha de musica do 
1830... coisa velha como saia balão, anqui• 
nhas e cabellelras empoadas e vestido de bar
batana. Coisa de maçons liberalões obêso,s, 
colarinho dúro e peito engommado C:os fins 
do seculo XIX. Hoje, depois da Grande Guer
ra, da Revol-ução. ·Russa, de Stalin, dos cam• 
pos de concentração, do oleo de ricino e di, 
outras coisas modernissimas, como o blgodi• 
nho do sr. Hitler e o bigodão de Stalin, ainda 
se ousa falar en'l! intolerancia _da Igreja e 
tort-uras medievaes? 

Perrnittam-me uma expressão da giria: IdadA'-
1\Iedia e intolerancia da Igreja, torturas me,; 

.~ieva:es, diante daquiHo tudo, minha gente, isto 
:j -café pequenq t · 

dia será dedicado ás Filhas de l!liiilllll-,-, 
Maria, ás Ordens Terceira elo l - · ~scant•o BRANDÃO * 

Hilnire Belloc, con:1cciüo os- o d d f 1 -;-sua longa t.istoria, prodttzill: 
criptor catholieo inglcz, amigo . - ~-- f>' • · t ·nem inspirou uma sociedade· 
jntimo do desapparocido Chci;- \' G ~ a . e I IY o e o n I e o s~jeita á tyrannia como pri~-
terton, é O autor deste ensaio ,.,, :' '_ tl • · _ • • ' e i c1p.!.o, nem tão pouco ])roduzm ' 

. :publicado no pcriodico lonuri- uma socied;ide em que se ne• 
110 "Thc Universo". Demonstra ~asse à .autorida<le dos magia• 
Uclloc que todas as controvcr· ·'fr,.:a· os civi" .. . . . ,· . ~ .. •. . ,. \ acontecimcnlo ele caracter so-' unicu que !:cria podido clar a estas e a toaas as prmc11w.ç-s viver a-e accôr.do <:ó"m nórii1as ':' - "· 

, ~:'~\ dcSLt ~git.Íida_ cpoc'.L ''.~ .10 , eia! jazt'lll 110 fundo, uão scn-l seu pemrnmento J)!enitudc de questõlci!! que se Pl'Ol)Onham oõ• humanais; que tod~ sêl' huma- Na taiz d~ toda sua polllica 
l 
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·1 ° 1 rio, Jlürtanto. facilmente reco· sentido. Não accrcscentou que tereis uma resposta com a au- no tem direito ao que .a Íg1·eja e d·e toda sue. educação social 

cun 1c o cn re a grcJa at 10· . · 6 · 'd d d r · ,~ó d h ã h M t enco11tra s su clar" d t · 
1. . . . jnhcc1das .. \las a menos qiw umas mstiluic:ão <.:ouservou tor1 a e e greJa. J! ra e e.ama: "l> o. umano". _ as· · e a "' OUTll11l 1ca e seus m11111gos. · . b ,. ·1· d 

0 t . . t t , com11rclin1Hlamos qlw o conth· uma tracliçflo ininterrupta dos-, Igreja obtet'ais uma multidão ainda: a dignidad-e humana de·- so re a ,anu ia; mas a fami-
. aspCt; 

0 
mats_ 111 cres~an e I cto moderno toclo r;ira cm tor- se divino ensinamento que com I de contestações contradicto-1 ve manter-se inoolume. A pres· )ia _c~·eada para a salvaçã9 d() 

d~ epoca actual O O segumte: 1 no da Fé e é mais \.1m exemplo toclo acerto presume ser a uni-1 rias. Ninguem plcle assigne.lar: são ecouomica, quando se tor- mà1v1duo. 

FALSOS REMEDIOS 

1:mguem ~e aperce~e da na~n· I ela Jucta entre a Fé e o mundo ca e mui neccssaria n'iedicina I aqui ou alli uma autoridade, na tão oppressiva que chega a 
1 eza da gi aud

l;l lucta que se ~s- qne se vem desenrolando atra- para os males modernos. E I final excepto nós cat-holicos 1

1 

produzir o que o Papa reinan
tá travand0 em todas <lS na- v0z elas iclacles, não diegare- não disse porque não o crê I quando assignalamos o que ac- te descreveu <:orno uma situ,a. 
ções da. Europa O parcialmente mos a comprehender a nature· assim: não crê o dr. Inge que ceitamos como philosophla sa- ção "vizinha da escravidão", é O tragico perigo de nosso 
na America O na Asia. za elo perigo que envolve a a Igrej,a Catholica fale com a lutar do. vida. immoral. tempo ·está nos falsos reme• 

Por todos os lados ouvireis terra. Porque a ameaça que voz de Christo, ou que seja a A RESPOSTA DA IGREJA Ainda •ha mais: a Fé pres- dios, desprovidos de autoricfa. 
dizer que se trata ele uma pug·, pesa sohre 0 mundo moderno unica que possue em si toda a supõe uma organização social de effeetiva, remedios basea. 
na entre O c~mmunismo e O não consiste na possibilidade tradição de Christo. N'ão obs· Ademais note-se que em to- -estavel; portantó não concede dos -em um principio fnsufff. 
que se convencionou chamar ele cahir nas garras desta ou tante o dr. Inge quedar-se-ia da questão capital cuja respos- uma competencia irrestricta, ciente, remedios derivados d0 
"fascismo". Os que não são tão daquella tlieoria, desta ou ela- perplexo, como qualquer outro ta ooja lncl!spensavel 11ara desenfrei,ada. A doutrina da extremismos, que se pro.Põem 
lerdos para dizer isto dirão <Jna quella ra~,a. desta ou daquella ·homem", si tivesse que nos cli· orientar a lrnmanidade, a res· Igreja sobre a ])ropriedadlii a curar o padecimento mortal" 
Jia uma contenda entre um ,·e· llhilosonhia, 11His no perigo ele zer quem póde no mundo in· posta que a Igreja, dá está ba· apoia-se em toda uma trama que nos iafflige. Sob o ca:pita• 
lho mundo tradicio1ml e um, pcnlcr ·0 que ercou a nossa ci· toiro reclamar para si este ti- seada em diversos princ!plos de proposições relacionada• lismo industl'lal o homem é vi. 
mundo novissimo crnc snrgc. J vilização. tu!o a não ser a Igr-,!ja segun· que lhe dão seu apoio e impe- entre si e que, app!ioadll,s int-e- ctima da injustiça. Por :!sto, 
Ontros, -com visão mais c~tr0i- l o c"pw çonst.1·uiu nossa civi- cio sua. pro1~ria definição: una clem a falsidade do exagero e gralmentc, seriam catxt~rns de. quem está. em conflicto eom :l.' 
ta, chamam-na ··uma lu~ta cn· J lização foi a Fô. e a medida catholica e apostolica. / a falsldad-a de tratar ma terias produzir uma sociedade esta- l<"é -exclama: "Acabemos coin :J.' 

tre ce.:tas_ raças 011 na~oes", o 

I 
que pcnlcmos esta_ forç,a crea- Considerae qualr1uer um dos I universaos como si fossem as- v-el e feliz.. · JJroprieda:de_ privada dos meio3. 

que nao e verdade, 1>01s trata- dora · rlcKmoroJHH-RC·ii mais e varios thenrns principacs que. sumptos isolados. Assim, poq de l)roducçao e desapparecer.'ii 
se de um movimento univcr- mais nossa civili::ação. Se se moveram actu/.\lme1,te os ho-! exemplo, em relação á prop1•ie· A FAMILIA E O ESTADO a injustiça!" E assim será cer~ 
sal; alguns mais <:reêm qu~ só i perder tot,:i.Jmcnt.e essa força, mens á guen.&, llB.ra oR que já' dacle, a Igreja afflrma o dil'el· tamente, mas a troco de sbf~ 
temos uma guerra entre ricos I toda _nossa civilização perder· estão combat~nclo ou pr~stes a! to de propriedade. Não diz co- Tomemos outro P,Onto analo- frer cpusa peior que substitui-
e pobres. se-á com ella: avançamos ru- combater. Dae a esBcs themas mo os communistas: "a pro- go: Existe o individuo para o rá a propriedade privada. Por-

Todas estas explicações so-, mo ao f'húos. a forma de interrogação: pr!edade dps meios de procluc- Estado ou o Estado para o ln- que a unica alternativa l)ossl-
l)re o que está occorrnnclo são 1

1 
UMAS "Qual <i a doutrina ce!'ta sobre ção é humoral"; mas -assenta dividuo? 'Em torno desta ques- ! vcl da propriedade como insti• 

PERGUNTAS AO t · - l em certo grau impc:-feitac DR. 1 NGG: a propriedade, dimanada ela qu·a a propriedade é uma ins- tão gira todo o conflicto -entre,. ·u1çao socia é a escravidão. 
quando não dcc:ídidamentc ab·f autoridade de Chrh,to?'' Ou en- t.ituição moral, quer se trate o despotismo e o. liberdade. A vida dos casüelos tem sem. 
surdas. o ow: cm rr-~lirlaclc O dr. Inge escreveu lia pon- tão: "Qual ô .a doutrina certa de ])roductos de consumo ou 'l'6mbem sobre isto a Igreja })re algumas attribulações e ,'ts 
presenciamos é nm co:1flicto co uma phrase extraordinaria, sobre o matrimonio?·· Ou esta de bens productivos. Mas -af. tem uma resposta perfeitamou- vezes é submettida a provas 
entre a Igreja c,~_,:;c,ica e ~eus' affirmando que a menos que outra 11·21·gu11ta: ··Qtml a clon- firma tambem a Igreja que to· te clara, mas mültipla. 1 vercladeiramente trag!cas, qua-
Ulimlgos. o mundo se submetta de novo trina certa sobre a guerra?" A do sêr humano tem direito a O Estado existe para a fa. si intoleraveis. Quem está em 

aos ensinamentos de Nosso Se- 'niilia, -a o Estado existe p_ara -conflicto eom a l<'é ex0lamn: 
VAMOS ATÉ O CHÃOS nhor estará condemnado a pe- ~1111ri111111111111r.1111111111mri11m111m1Q!llll1111111m11111111111u1111111111111i111111111111rm1111111111u111111111111ri11111111111§ melhorar tanto a vida physica "Acabemos com o matrimonio 

recer. "N"ada - disse o dr. = p ·i· d. AJG = como a espiritual do individuo, J)or meio de um systema ela 
A maior parte dos que to- Ingc - poderá salvar-nos se- j an1 1ca ora: .. ama i e ·esta ultima sobre tudo. Mas divorcio faceis' e desapparecc-

mo.rn mais a serio e mais in· não as leis o as doutrinas ele ~-= ~ o Estado tem o direito ele exi- rão os males provenientes do 
telligenteme11te esta lucta cer·, Christo." Trata-se ·de pessoa fã Instaiações as mais modernas de S. Paulo, g glr ele seus cidadãos defesa matrimonio." E assim será <":('r-
tamente não r0conl1ecem estai muito intelligentc como todos g ANNEXO: CASA THOME' RIOS ~ ~ontr~ a aggre.ssão e obedi~nda 

I 
tan:-ente, . mas outros mal0s, 

verdade;· e 11ã0 obstante ella I o sabem e algo quasi tão im- § = 1 as leis qu-a seJam razoave1s. · A mmto pewres, absolutamcnt~ 
é a verdade central de torla I portante: é um 'homem sum- = Cereaes, Conservas, Fructas, Molhados finos .e ~ 1 autoridade civica dimana rle cles1rnmanos, appareccrão 0111 

esta questão. N'flo se recunhe- mament·e culto. Muito se up- ~-- congeneres _ Sorveteria, Leiteria e Confeitaria ~ Deus, mas 0 abuso dessa au- lugar do matrimonio abolido; 
ce isto porque todos em geral proximou da verdade e no que = i toridade não vem de peus. porque estará destruída a ce1-
nos encontramos. ante resulta- disse suas palavras expressa- = Rua Alagoas, 487 Phones: 5.397 4 e 5-6529 ~ Quando essa autoridade se põe lula ou unidade da vida socllll 
dos indireétos e não percebe·, ram certamente a verdade. -~-= Praça Buenos Aires S. PAULO § em conflicto com a lei de Deus, e isto quer dizér qué muito 0 111 

- mos as causas primeiras, uma I Mas o dr. Inge não accres- _ ~ perde toda sua valid-ez. j bre,•3 a propri.a ,c;ociedade ea• 
l~~~ que . as ___ 01·igens_ - de. tot'.t' centou a. c!a,usula. .suplementar ( l11111mmr11Ufl111Jlll~J!l~IJIIJ!IJ.mll~lllllmlllllllllJ1UtllllllllUIJJ.DUIUUlll.,J~llJ!IIJIJ!IJ!Ul!IJ!ll!J)1!!.Jlll!lll.lllllUlli Nunca. a Igreja, em toda a tará. anig,uilla:d_~_. 
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PADARIA E CONFEITARIA 
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Casamentos, Baptlsados, 

Banquetes e outras Festas 

11PAIVA"' 
PAtiS de todas as qua
Jl~~es. ~o:6:(illiflnt<i~~ Q 

8.iscoftos Espeol&e!s. 
EnVega-se a Oomlcíli~ 

Ma.noel de P-o.ivn ec. Sobrinho 
Matriz: P:lliaes 

RUA DA GLORIA• N.0 927 

. relephone 7-4424 

\·········~··········; .. ,,; 

São Paulo 
Av. Lfb:s füi Vaseoncellos, 673 

Titl~p:hon.e 7"1946 

·, ........ · .......... ,,,5u.s •. , 
Rua M'uniz de Sotiz.a n,0 69.5 

Te.1.ephone 7-7338 

Uma attidude opportu:na 
Actualmente '6 paga11ismo 

tem se desenYolvido enorme· 
mente, tomando as mais varia· 
das formas, e usando dos mais 
õiversos meios, no sentid·o de 
afastar da sociedade moderná 
todo o caracter religioso que 
ena possa ter. Isso se nota, 

· principalmente, com referencia 
n.s festas· catholicas, que pouco 
a pouco foram perdendo seu 
verdadeiro significado, afas
tando-se totalmente da finali

santificado, come-se abusiva, 
mente, não se dispensando a 
carne. A tal estado de coisas. 
era uecessaria uma reacção 
energiéa por parte dos catho
:icos, para reint-egrar no espl· 
l'ito da Igreja as commemora
ções do nasci-manto d-0 Salva
dor. A Junta Central da Acção 
Cafüolica Argentina iniciou a 
reacção; . organizando intensa 

propaganda para augméntar o 
caracter religioso e afastar o 
profa.no, dos festejos do Natal. 
Já ha alguns annos que a Ac· 
ção Oa:tholica Argentina assim 
o f<:lz, e este anno Intensificou 
suas actividades. Oomo a situa
ção tanto existe aqui, como. lá, 
é necessario que reajamos tam
bem o.entra esse avanço do pa
ganlsmo. 

dade com que a Igreja as · ins- A , 
tituiu. O mod-ernismo, ou me obta' grandiosa do. -Igreja 

exaltada por um sen,ador rumeno lhor, o estado de espirito que 
teva esse titulo, não é mais que 
puro paganismo. E são os "mo
dernos", que ao envez de ceie Jou Agarbiceanu, insigne lite- nos abriu sua janella para . a 

tirarem as festas religiosas co- rato, representante da Col'p()ração 
dos escriptores e jornal!.stas no 
Senado Rumeno, por occastão da 
discussão sobre a resposta á men-

mo dev.eriam fazer, dão um 
sentido profano ás suas com
memorações. Até a festa, tão 
profundamente sobrenatural; 
que é a do nascimento de Nos- sagem do Throno, exaltou a obra 
so Senhor Jesus Christo, tem maravlllho.sa da Igreja Catholica. 
tomado esse caracter profuno. Entre outras coisas affirmou o 
Em todos os lugares rea:ljzam• ora-dor, que muitos povos existem 
se bailes, na vespera e no dia 

Igreja. de Roma, e por meio des
ta lhe veio a conscienoia nacio
nal. ;E hoje, não se pode . negar 
que da grande e universal corren- . 
te da Igreja cathollca, de sua 
quotidiana e exhaustiva activi~a
de, de seu cont,l,nuo renascer, .do 
beneficio de todas as elas~ so-

~ 

! 
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l 
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ELEGANCIA FEMININA 

do Natal. Por isso mesmo, não na Europa que têm a sua unida- clMs potiie vir para nós um ven., 

se póde mais ir á tradicional de-,naciQnal e .espiritual seria- to muito util. Porque tudo que .. ; .. ,.· ...... ·.·• ,·····-.·.·.'·. 
}\fissa de mela-noite, porque se . ·. ' contribÚe pii,ra o augmento da ' 
teme os compr-OIDiS""S mu'"·dar mente compromettida pela diver- d "" ~ força espirituáll e moral o povo 
nos. A a.bstinencia da VIgfüa sidade de suas Igrejas, mas a Irá reforçar O fundamento do nos-
éfo Natal tambem não é mais· · . , · ,.. . ·, ·, · 
oh~ervada, e nas ceias que se Rumanxa esta livre desse perigo so Estitdo e servir ao bem· do'-PO-

~=·e=a=li=z=~=m==na=. =v=e=s=p-e=ra==d=o=d=i=a=· =P=or=qu=e=:h==a=-d=uzen=· ~===to=s=e=·=t=nn=· =t=a=a=n=·=v=o=-r~um;;::e=n=o.============ f · 

il l 

• Venha ver, em nossa 
Secção de Novidades 
para Senhoras, o moder
nissimo sortimento de 
artigos e a variada col
leccão de cintos, lenços, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 

), 

evidencia nos centros 
que dictam a motla. 

A CA-SA N.o. l·N,A PRAÇA DO PATRIARCHA 

Casemirã§, Brins ~ L1nlios, nos mais variados 
padrões, y. S. encontrará na 

CASA 
:LARGO s. BENTO N.9 1() 

-·•,:. 

Phone 2-2336 

\i.'"f..4YLQ 

ALBEilTO 
RUA FREI GASPAR N.º 

Phone 4-476 

S~®.& 

São 
1~ de Outubr,o . ( ' 

Pedro d'e Alc.antara: 
Declarndo pela Santa Sé, juntamente com Nossa Senhora 

Apparecida, padroeira especialdo Brasil 

« Aquelles que são de Christo, contava com 300 conventos. Foi "Bemaventurada penitencia, que 
crucificaram sua propria carne, pois o:t"!8,nfzada uma nova Pro- me fez alcànçar um gráu de glo
com os seus vicios e concupiscen- vincia Franciscana. ria tão sublime." Quando os 
cias." Estas palavras de s. Paulo São Pedro, doando de novo a mundanos poderão dizer isso de 
tiveram admiravel applicação em Ordem o seu maior· bem, a Po- suas diversões? 
s. Pedro de A'lcantara. breza, levantou um dique contra São Pedro foi santlltcado por 

Filho de um jurisconsulto, Pe- as heresias que avassalavam en- Clemente IX, e o seu tumulo é 
dro nasceu em 1499, em Alcanta- tão a Europa. um lugar de constante romaria, 
ra, na Hespanha. Ainda menino, Muitas pessoas que foram por pois os milagres continuam tão 
a sua Santidade já se releva pela elles dirigida.s espiritualmente, numerosos coino por occasião da. 
modestia e mansidão. Embora fos- não foram flagelio menor do er- morte do Santo. Deus é sempre 
se estudiosíssimo, e um dos me- ro, como Santa Thereza a Gran- misericordioso e a Santidade não 
lhores alumnos da Universidade· de. Esta o viu na gloria dizendo: perde a sua força. 
de Salamanca, sempre foi humn-1 ========================== 
de e_ piedoso. _Todos os dias ia :ÍIPhilosophia e. Revela,,..à:o 
IgreJa, onde rmplorava a Deus 1 ' , - . • y 
graças bastantes para dominar Uma interessante conferencia do .Revmo. Pe • .Roberto 
absolutamente os seus sentidos. Savoya de Medeiros 

As horas vagas eram por elle Por iniciativa do Centro Dom Deus. Desta maneira, Deus dá ao 
empregadas em visitar os doen- Miguel Kruse, da Faculdade de I homem os elementos necessarios 
tes, que tinham por e1le verdadei- Philosophia de São Bento, reali- para que elle O busque, e, ao mes
ra veneração. zou-se dia 11 p. p., ás 20 horas mo tempo, occultando-se á natu-

Embora fosse vontade de seu e meia, uma conferencia do llus- reza humana, Elle permitte que o 
pae que estudasse direito, aos 16 tre sacerdote Revmo. Pe. Saboya esforço humano tenha maior mé
annos pediu admissão na Ordem de Medeiros, S. J., sobre o thema rito. Donde, a Philosophia, que é o 
Franciscana. E com o habito to- "Philosophla e Revelação".. meio natural de conhecimento 
mou tambem o esplrito do gran- O conferencista anallzou a situa- permitte ao homem chegar a af
de Santo, de quem mais se apro- ção do homem em seu esforço para firmação de Deus tão sómente, 
ximou até hoje na Ordem da Pe- conhecer Deus. Em resuntb, affir- cabe á Revelação, portanto, á 
nitencia. Tão rapidos foram o~ mou o douto conferencista que o The.ologia, dar um perfeito conhe .. 
seus progressos na virtude que homem tem uma tendehcill impe- cimento de Deus. 
com 20 annos foi nomeado su- riosa que o leva para Deus; toda- O selecto auditorio que occupJ.
perior do convento de Bacjajoz. via, por suas miserias, elle. é tam- ve. o salão de conferenciaa do. Cen-

Successivamente occupou os bem arrastado por outra tendenoia tro Dom Miguel Kruse applaudiu 
mais aJtos cargos na Ordem na que o affasta do conhecimento de calorosamente o conferencista.. 
Provincia. Como pregador de mis- 'i .......... o ................................................................................. .ett ........................... , 

~ões era extraordinario e nin- • 
guem com~ia com ene como di- ; O LEITE PAULISTA com 1 
rector espiritual. A propria ln- 't COMPLETO PURIT' AS I' 
fanta D. Maria a elle se entre- " ~ 

t ~ 1 gou confiante. ! , 1. to b• ad , I • 

1 

Nada possuía, e de nada usava. ! e um a 1men com m o que contem os e e• ~ 
Dormia só 2 horas por dia e mm- f mentos necessarios á nutrição perfeita do orga- t 

i ca se agazalhava. E quando os '!' nismo: vitaminas, calcios, albuminoides, gordu- i 
outros frades lhe pediam que ;_: ras, hydratas de carbono e saes, em excellente ; 
abrandasse o rigor de suas peni- "' • 
tencias, sempre respondia sorrin- J proporçao. ; 

• ti 
do: "Fiz com O meu corpo um ' LEITE PAULISTA COM fJ TO • 
contracto: elle se compromette a ! O com ,p E Í 
soffrer nesta vida, e eu compro- ; PURITAS é o ideal para crianças e adultos. I 
metto-me a lhe conseguir um re- '!' i 
pouso na outra." '!' COOPERATIVA CENTRAL DE LACTICINIOS , 

Eleito Provinciaa, abdicou para I D ES D S p f :39j fundar no promontorio Arrabido i O T~ E . • AULO Í 
em Portugal nm convento da or- ! Rua Dr. Almeuia Lnna, 129 - i 
dem por elle reformada. O Papa ~ Phones. 3-2365 _ 3-3065 1 
consentiu e foi tão feliz essa re- ~ • ' ! 
:~~~-~~ que alJrunl temw. .iietlols... .l ... ~11.ii»·""• .. •õii•.P.,,•i•~llíit•....,.. __ "''~'•~"''',..'"'_.,_llfillilf('!,.J 
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nhão em fJ.2Ç1f3 Gtru"' § os JVIELHORES PREÇOS ~ 
pa Escclar ; E A MELHOR QUALIDADE ; 

1 Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas ••. i 
§ Biscoutos ~ A 1J.5í.'bposito desfa 
fJ 1s phrase do Salvador:: 
! EMPORIO MONTENE1GRO ; "Si não vêdes sig. 

EVANGELHO 

Fll-ho do Official 
São João, IV, 46,53 

O Grupo Escolar S. José do 
Ypiranga, fez rea:Jizar uma Pri
meira Communháo de seus no
vos alumnos. Cerca de 263, das 
quatrocentas crianQas entradas 
este anno, receberam ·a Euchai-is
tia pela primeira vez. Foi realiza
do um Retiro Espiritual de tres 
dias, .como preparação, tendo pre
iado dois padres Salesianos. 

~ RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Lmz Coelho) - Phone 7-0035 ~ na e s e prodigiolJ ,; a Naquelle tempo, havia um offlclal, euJo filho 
_ não acreditaes", sa• e o 1 

mfla:grs, t'lstes êhrfs• 
•os atêm-se ao fim 
~ediato da prece, 
á sande do oorpo, 
ou algum outro bem 
da meflllla ordem. -
Como os Galileus 
esqueciam que os 
iProcUgios fM;fa • o ~ 
Nosso Senhor para 
fundamental' a fé, 

§\1 ME R-C E AR IA A V EN I D A i l!~ntam os autoi·es estava doerue em apharnaum, uvlndo d ze.r 
:r.i = v este off-icial que Jesus tinha vindo da Judéa para 
g AV, BRIG. LUIZ ANTON·IO, 2.098 - (EDÍ frente á Igreja ! a diversidade com a Gallléa, foi procurai-o, e suppllcou:lhe que vies• 

Os alumnos desse Grupo ll:s- ~ Immaculada Conceição) - PHONE 7-545l ~ que Judeus, Sarna· se, e curasse seu filho, pois estava moribundo, 
~ i!i: Jesus lhe disse: Si não vêdes slgnaes e prodlglos 

colar, mantido pelo Sr. Dr. José ª distribuidores d11 g ritanos e Galileus não acreditaes. o c;,fflcial retornou: Se-n·hor, vin• 
Vieente de Azevedo, assistem, em ~ MANTEIGA "BANDEIRANTE" ! se houveram com o de antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: 
conjuncto, a santa Missa todos os i ã Messias. Os primei- Vae, que teu filho vive. - Acre.ditou o homem o 
domingos, recitando piedosas ora- ~ . (A nata das manteigas) s ros, apesar <los pro- que Jesus lhe disse, e partiu. Estando jã em ca• . beMficia-r a alma, 

encaminhando-se pa• 
ra a salva!)ã;o, olvi• 
dam estes chl'istãos 
que todas as graças, 
que são objecto de 

ções. 
- t:il minho, vieram os servos ao· seu encontro, e an• 
i1mml\flllíftl1iíll11flliillffilfilifiiITTim11mmc11m11T1ülffi)lli1il11111u111111u1111c1111111111111~1111111111111u111111111111c•:• d i g i O s realiz.ados nunciaram•l:he que seu fitho estava com vida. ======================··======;;:;::==============::.1 por Jesus Christo, Perguntou-lhe a que hora o filho começAra a me• ;Pedra fundamentai do nowo HOSDital em Jerusalem, não lho.rar. E 0$ servos lhe dfsseram.: Hontem ã hora 

no acreditaram, e settma defxcrn•o a fe'b:r.e. Reconheceu, então, o 

da Clinica lnfantH do Vs,iransa :recusa~·am sua dou- ~fs°se~-~ ;;: ~.h~ei~:. h~r:r;; i:~:º !~~~º~: 
trina. Os segundos toda a sua fam!lia. . illOSSas Ota5:.ões, de• 

Foi lançada, dia 28 de Setem- José Gaspar de Affouseca e Sil- São Paulo, cuidando da saude e . d modo in· vem condicionar-se 
bro, a pedra fundamental do· va,. Arcebispo de São .Paulo. hygiene de um grande numero agiram e 
novo hospital da Clinica Infan- . A Clinica Infantil do Ypiran- de creánças, obra de grande al- teiramente dfverso, acolheram-no logo como o ao betn SUpréil::i.o de nossa alma, ã salvaçã~ 
til do Ypiranga, tendo dado a ga é. uma instituição que tem cance social. Nada menos de no- Salvador das alma,!!, o Grande Propheta que eterna, 
benção o Exmo. e Revmo. sr. D. rirestado os melhores serviços a ve mil creanças estão fichadas e viera conciliar os homens com Deus; preoccu- Com-o no caso presante a; cura do filho ao 

recebem os tratamentos medieos , • p~·r·a os "a- ·ff .• • l f ·· · 
necessarios. A Clinica conta com pam-se principalmente da a,i:na. = u o 1C1a OJ occasião }}ara que acreditasse t.cda 
19 medicas, além de innumeros lileus, Jesus é apenas o thaumaturgo, autor de . a familia, ás ·vezes conoede o Senhor o favor 
auxiiliares, sendo gratuitos os prodígios e milagres, com que <listribue a fe. pedido para despertar em nós sentimentos de 
serviços prestados por e!les. O sr. licidade aos homens. Os Galileus não procu- gratidão q-qe nos afervorem no serviço divino, 
José Barbosa de Oliveira, e sua · 
exma. sra.,, d. Carmelita Bai:bo- roam a Jesus, sinão para a consecução de be- com grande proveito para nossas almas. Ha, 

• sa .. de Oliveira, actual directora neficios temporaes. Dahi a reflexão queixosa tod!'.<Y,!f, ,,tamb,~~ os casos, em que o Senhor 
da Clinica, são os principaes ani-. do Mestre quer ·prbtar a nossa paeiencia, a nossa fé, a 
madores dessa obra benemerita, Não é. difficil de. encontra.r,· entre os fieis, nossa gene os'dad • n · d · d t digna do apoio de· todos. . r . l e' e . os e1xa, uran e a 

, , 1 muitos que tomem a mesma attitude deante vida, longo tempo numa obscuridade e aca• I E interessante sa ientar, que 
além de medicamentos, fornece ãe Deus, que pratiquem a Religião, principal· brunhamento: ·· tudo nos vae mal. - Jamais 
leite ás creanças, gratuitamente. mente com vistas terrenas, para não perder a esqueçamos que a um d.iscipuld <le Nosso se

Diariamente ,cerca de cem con- posição occupada, ou para conseguir melhorias nhor Jesus Chi'isto é depriment-e fixar nesta 
suitas sã.o dadas aos inscriptos. 

o cliché foca!isa O Exmo. e de situação. E entibiam a fé, ?,bandonam os valle de lagrimas o termo de seus e.nhelq[!; 
O céu é que é sua morada. Lá terá elle sua Revmo. Sr. Arcebispo de São Sacramentos, quando crêm que sua oração não 

Paulo, e a Exma. Sra. D. Carme- foi attendida, pois o tempo passou, e não al- bemaventurança. E quanto maior fôr a pro
lita Ba_rbosa de Oliveira rodeados

1

1 
can aram O favor esperado. Como outróra os 

por cnancas. durante a cerimo- ç 
nia Galileus fixavam-se no termo immediato elo i . 

vação e paciencia, mais segura e maior ser• 
lhe-á. a recompensa. 

!Critica 
1 

inemàtographlca da A. J .. e. 
S. i:XCIA. RE.VMA. O ;SR. ARCEBISPO METROPOLITANO 

ENTRE AS CRIANÇAS DA CLINICA INFANTIL 

'---•·._.·_a_'.· ... ·----... · ... - .... •,_ê,· ... .c-.... · .. ,.-. ..... __ _.-_._ . ....._.,:,,..,· ... , .. , .. rr._-·..,·,.._ .. .,.,-._rr._,...,, .... _ •• 11·"s's -·rtr·r· ... --., 

Orientação :moral 
ULTIMA CORRIDA . 

~a lavras aos ~Cinsregãfdo& i ~d:org=ª~:~~~~\,re~~: 

• 1 Zazu•Pltts) 

'noffenslvo para os adultos ha· 
'Dituados ao cinema. 

·C(i}tação; - Acceitavel para 
adultos. 

Meu Irmão, ' . A VOLTA DO SANTO 
Quando o Bispo te confirmou, deu-te no rosto um leve tapa, Aventuras variadas -cm torno 

(da R.K.O., com 
George Sanders e Wa
dy Barrie) 

·dizendo: "A paz seja comtigo". Esse gesto pode significar um de um cavallo de corridas. Jo
carinho, ou a resignação nas afrontas aforadas pelo nome de gatina e frivolidade são os ele

.Jesus, ou ainda a tua libertação completa do jugo de Satanaz. / mentos dominantes do filme . 
. Vê! ~s soldado, tens de combater, teu inimigo é o de- Os adultos poderão julgar "Ul

monio. Como poderias sujeitar-te pelo peccado a teu inimigo tima corrida" como um banal Film-a policial em torno de 
figadal? Deves ao lado de Jesus combater até a victoria final. "passatempo"; a crianças e roubos, ass,assinatos e mystiíi
E' cobarde, é traidor quem solta para as fileiras inimigas. E' adolesc-entes não é aconse- cações. Em si mesmo o enredo 
indigno quem se entrega voluntariamente ao captiveiro. "Fostes lhavel. 1 não apresenta graves inconve-
comprado muito caro, pelo Sangue de Jesus, não vos torneis ! nientes. Devido, porém, á sug-Cotação: - Acce itavel para , 
escravos dos homens", e muito menos de Satanaz. adultos. J gestão que põde causar, não 

Combate corajosamente, meu Irmão, sob a bandeira de teu I deve o filme' ser visto por m;:i-
divino Rei, Jesus Christo! Antes de tudo, firma em teu cora- RINDO DA SORTE nores. 
ção seu divino reinado, vivendo como perfeito christão; de- Cotação: - Acceitavel para 
pc-is combate para implantar em derredor de ti o Reino de (da 20th. Century Fox, adultos. 
Deus e a sua paz estará comti_go, · 

Pe. MARIANO oom Gracie Fields e ADEUS MR .. CHIPS 

===========================i ' Roger Livesey) 

Congresso dos G111r,nnasia- Depois de muitas provações 
e aventuras consegue successo 

(da M. G. M ., com 
Robert Donat e Greer 
Garson) 

nos Catholicos uma companhia de variedades, º e1Íredo deste filme é uma 
. . graças ao concurso prestado meracida homenagem á grah-

. Reve·stiu-se do ma10r br11han- alumno _do Externato sa~c:.\1 o por um famoso pianista. O ro-, de phàlange de educadores que 
t1Smo, o Congresso dos Gymna- sr. Nunc10, que respondeu, agra- 1 

• • _ 

. c th li . 1- ad d .d "f llz t mane-a amoroso desenvolve-se I ded!oom suas vidas á educaça.o sianos a o cos 1ea 1z o en, ec1 o, e e por encon rar-se . . , . . 
f' d n Capit 1 F . d 'd d f 

I 
sem mconvementes. No em- aa mocidade, guiando-lhes os 

d
ins 

1 
° mez p. p. ª ª e- nod.meio essa moici ~ e orte e tanto, algumas scenas de bai- passos, corrigindo-lhes os de-

era. sa ia, em que a greJa e a Pa- 1 d t f'l - f ·t · t . f d . f . a os ornam o 1 me 1111pro- e1 os, para que mais tarde s0-
Sua installação verificou-se no na un ª~ SU~s mais ag~eiras, prio para adolescentes; será ja.111 homens ele b-8m e cidadão,.:; 

Collegio S. José, onde se fizeram esperanças . Fnza a necessidade/ uteis. Bellos exemplos e bons 
ouvir varios oradores, entre sacer-1 ~e ~e1;ovar annualmente e~se bel-) ,-------. ·- .... -··.. sentimentos eitchem todas as 
dotes, professores e gymnasianos. hssuno cspectaculo e termma P_?r, JOSE' AGOSTINHO scenas desta bella pellicula. 
Tambem, alguns numeros musi- dar aos Congressistas a bençao Dentista Emfim, é uni trabalho cinema-
caes foram executados. Na se- em nome do Sant~ Padre. RAIO X - CIRURGIA E tographico que põde ser yisto, 
Junda sessão, realizada no Gy- O Hymno Nacional encerrou DENTADURAS por prov-eito, po1· todos. 
mnasio São Bento, destacou-se a essa sessão, como tambem todas R. Boa Vista, 127 - 9.º and. Cotação: - Bom. 
homenagem que os congressistas as outras. 
prestaram ao Puque de Caxias e 
ao Exercito Naciona'l. 

Na terceia sessão, no Externa
to Santo Ignacio, tão · enthusias
tica quanto ás outras, fallou, 
além de outros, o prof. Everardo 
Backauser, presidente do Secre
tariado de Educação da Acção 
catholica. 

A sessão de encerramento, vc-

ACCESSORIOS 
P! automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
1..mportação. Dlreeta 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

~ rificou-se no dia 27, no Externa- O 
to São José. A's 8 horas da ma
nhã, no pateo interno daquelle 
externato, foi celebrada solemne 
missa de encerramento por S. 
Excia. Rvma. o sr. Nuncio Apos
tolico, D. Aloysio Mazella. A' 
communhão, centenas de gymna
sianos se approximaram da Sa
grada Mesa, emquanto trez sa
cerdotes distribuíam as Sagradas 
Especies. 

81'0CK COMPLETO 

Terminado o Officio Divino, o 
Rvmo. Padre Dainese, formula 
as. ~n<i11,1Sões. da . semana. Um 

Consultem a 

CASA ALBERTO 
LABOO S. BEN'.J.'.O N.0 lQ 

O MASCARA DE FERRO 

Commercl•a1., (da U n ited Artists, 
com Louis Hayward e I Joan Bennett) 

BICYCLETAS I O filme é 'uma adaptação elo 
TODOS os PREÇOS I romance de Alexandre Dumas. 

TODAS AS MARCAS Enredo movimentado, luctas 
ISNARD & CIA. entre irmãos, intrigas ele côrte 

e a vida inegular de uma das 

BRINS principa.es figuras são os pon
tos -essenciaes da pellicula. 
Adolescentes e p4ssoas adultas 

SORTIMENTO VARIADISSIUO impressionaveis, pelo exposto, 
Tmportação Dlrecta não devem assistir eiita :pro

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

-------------CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Plri&ubl 

Naclonaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

14.BQO S. BENTO N.0 10 

clucção. 
Cotação: - Restricto. 

SEGURE ESTE GORILA 
(da 20th. Century F'ox, 
com os Irmãos Ritz) 

Os tres Ritz apparecem des
ta vez como detectives, para 
desvendar o mysterlo de um 

dos espectaculos 
., 

gorila assassino. Moralmente neraç-ão de outros. Os adultos 
nada ha que notar no filme. acostumados aos espectaculos 
Não -convem, entretanto, a pod-erão àssistil-o sem perigo. 
crianças, em virtude de passa- Cotação: ,....., Acceitavel para 
gens que pod-em impressional- · adultos. · · · ·· 
as.. . · 

Cotação: - Acceitavel 
nos para crianças) 

(me-. FILMES QUE SERÃO APRE,. 
,CIADOS NA PROXIMA 

A BRIGADA SELVAGEM 

(da F r a n c o-London, 
com Charles Vanel e 
Vera Korene) 

O -epilogo é tudo neste fil. 
me. Quem . conhece a natureza 
das pelliculas francezas, ima
gina, á. medida qu-e o celluioi
de vae correndo, que tudo vae 
terminar em tragedia. As sce
nas, de facto, apresentadas da 
maneira a permittir um juizo 
pouco favoravel ás figuras do 
enredo. Um assassinato, ten
tativas d-e düello, idéa de vin
gan{;a, e certos dialogas equi
vocas, são os pontos critica
veis. A má impressão que isto 
póde causar, é neutralisada na 
parte final, onde apparece a 1 
innocencia de indigitados cul
pados, perdão de uns e rege-

f 

SEMANA .. 

Vl·CTORIA AMARGA - Res, 
tricto, pelo "El Pueblo". 

º ETERNOS HORIZONTES .... 
Acceitavel para adultos, pela 
"Central Catholique". 

COW- BOY LUCTADOR 
Acceitavel, pela "Legião da 
Decencia." e "El Pueblo". 

UM GOLPE ERRADO 
Restricto, pela "Legião da I)e• 
cencia". 

• • • 
Ouça toda a quarta-reira, ás 12 

horas e 10 minutos, na Radio 
Excelsior, (1.100 kilocyclos), 
o programma da A;J.C. que 
divulga a cotação dos filmes 
da semana, 

SECÇÃO ESPECIALISADA EM ARTIGOS 
PARA Nül:VAS . 

Aviso - Annexamos .; 
nossa secção de lã uma 
,~ula de t ri C-Q t gratis. 

Completo sortimento de art:
gol:J para modista, costure.fra 
chapeleira e bordadeira 

Variado sorti~ento de Ren- · 
das para Altar, Roquete e 
Alva, em ·Linho, Filó e Algodão 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 - 2593 São Pm u lo 

f 
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da 
N. 

2.o C entenario 
Irmandade de 

Sra. da Gloria 

pelas estações transmissoras, pro
duziu grande desola.9ão na mas
sa. 

o Reicb, officiosamentc accusa, 

Realizou-se dia 10, as com
nlelllDrações do 200.0 ànniversa
:rto ãa, Irmandade de N. Sra. da 
Gloria do outeil:o, no Rio de Ja-

w §¾Z -Rziltl i kSBfé41WW!& fffiiihêfflitM?M!RWW&iMSW 

o Serviço Secreto da Grã-:Sreta
nlla de ettar forjando falsas no• 
ticias, coi'n o intuito de desót1 .. · 
cnta\• ll: opinião publica ~~i.; 

s A Inglaterra considera iii~ti:t 

\ . . ' . . . . . 
neim.. 

Pé7ã manhi foi cantada a s. 
:Miasa-; pregando ao 1!1vangelho o 
R~o. Pe. seraphim Leite s. J., 
:famoso historiadm· portuguez, ora 
eni. visita ao Brasil. Em seguida, 
:roi inaugurada uma lapide com
memorativa com a legenda de D. 
Frei Antorúo de Guadalupe., Bis-. po que permittiu a organisação da 
1:rinandadc e creação do templo, 
tendo estado presentes membros 
c!a · familia imperial, representan
tes das altas autoridades e nu
mcr~sa assistencia. Logo depois 
o · ·desembargador Edgard Costa 
:fez · um historico da fundação da 
lrmàndade, fallando tambem o 
Provedor commandante Thering 
Fleming.· 

HÓUve tambem solemne "Te 
Deum'', officiando o Exmo. e 
Revmo. D. Mamede. Occupou o 
1mlpito Frei Pedro Singig, 

,.. . 

FRACOS e 
ANEMICOS ,. 

'rô'ME14 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva. 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

Discur.sos contos em subvenção á instrucçã()I B R . A s u __ ·.- ·L,. 
de candidatos á aViação, · ' ·, lll 

Essà · subvenção é de .50% d~ , · · , A semana que oca se finda, foi 
horas de voo, - normalmente, po- desde o principio da guerra; a 
deudo se elevar ª lOO%. NeStas ficuldade cm enquadrar o orça- 20. 000 , cada, ·vindo depois ou- mais fertil em discursos. 
condições foram subvencionados mento do Estado no typo padr~ tr0;~ paize:!., Discursando dia 6 perante o 
52 alumnos que demonstraram 

I
a sei· estabelecido, Reichstag, o sr. Hitler, depois de 

q~lldacres 16:xcepcionaes, e na- · N . . exaltar a conquista da Polonta, 
quellas 132. N , . M 'l' O t l C l a S pelo exercito allemão, deu not1-

Até o fim do anno deverãó ser OtZCtaS Z ztares eia do numero de vicUmas que 
subvencionados 300 alumnos. ~ d O B r a S i 1 • ao R<üeh custou aquella campa-

- · , las Regressou ao Rio de Janeiro O nha. E, ntte mortos, feridos e des-A subvençao e paga as esco ·' General José Pessoa Cavaicanti, 
tendo entm outras sido benefi- apparecidos, contam-se mais de 
cladas O Aereo Club do Brasil, ·a que esteve neste Estado em visita 1 _ ESTATUTO - o presiden- .30 _000 homens. 
Escola Hugo Cantergiani, Aéreo de inspecção aos corpos de Ca- te do Departamento Admi- Em certo trecho do seu discur-
Club de São Paulo, Olub Paulis- valla'ria da 2·ª Região Militar. nistrativo do Serviço Publico de- so, o chefe do governo allemão 
ta de Planadores Escolas de Avia- O General José Pessoa Cava!- clarou que o Estatuto dos Func- propoz a realisação duma Oonfe
ção Rio Claro e Brasil, Escola canti, que é Inspector Geral da cionarios Publicas já está prom- rencia de Paz, onde se discutlls
Technica de Aviação Civil, de Cavallaria, estudou tamoem a lo- pto devendo ser sanccionado . sem os problemas que deram ori-
Mechanicos, Aereos Clubs de Tau- calização de uma escola de caval-1 pro~imamente. gem á actua!l crise política. ExaJ .. 
baté, Ube11andia e Rio Grande, ~aria, ª ser installada em breve. tando a collaboraçáo russa, o sr. 

b (p rt Al. ) e Es 2 - FERRÓVIARIOS - Noli- Hitl d I Polon1·a do Varig Clu o o egre ' ria- .. O Ministro da Guerra. baixou er ec arou que a 
cola Renato Peçlroso, a maio 

1

... . . eia-se em Nova York que fo- tratado de Versalhes não podia 
Sã Paulo Ha outros proces- um aviso deserimmando as so- ram concluida1> negociações para ser 1·econstruida por ser nociva Íl-:S ulrlmados: como do Aéreo lepmidade~ a serem realizadas venda de 17 locomotivas e l 000 Allemanha e á Russia. 

Club de Campinas, do Centro Aca- pe10 exercito no dia 15 . de Novem- vagões ao Brasil, abrindo o Ban- No dia 1.0, em outra allocução 
demico Luiz de Queiroz, de Pira- bro,. e_m todos os Coipos e -~- co de Exportação c Importação proferida numa solemnidade do 

i b . .t. part1çoes. Em todas as Iocallda-1 um credito de 6 mi!l1ões ele dolla1's 
e~ ~p:rt.mento de Aeronautica. des 0nde eSteja~ ... ªq:lartelad~s para esse fim. 

· -1 , · te d. tender sua a.ccão forças federaes sem; 1eahzada for-
C1v1 pre u e ex . - t ·d d d m~ 
no proximo anno, corresponde11- ma ·ura segm a e es ..,, 
do ao surto que vem tendo a 
aviação civil, com a formação de 
cursos de aperfeiçoamento para 
forma_ instructores. 

Exames seri'ados 

e Encontra-se em Bello Hori
zonte o General Christovam Bar
cello,s. Commandante da 4." Re· 
gião Mi'.litar, com sédc em Juiz 
de Fóra, que realiza uma viagem 
de inspecção ás tropas aquarte
ladas na Capital do Estado ele l\fr

Em resposta a uma _consultla, o nas Geraes, 

Notas 
·e omnierciaes 

3 -; CREDENCIADO - O novo 
Embaixador da Allemanh;,, 

Sr. Kurt Pruefer apresentou suas 
credenciaes ao Presidente da Re
publica, com as formalidads ha
bituaes. 

4 - REGRESSO - Regressou 
dos Estados Unidos pelo 

"Brazfüan Clippcr", a Sra. Dar-, 
cy Vargas, esposa do Presidente' 
da Republica, sendo aguardada 
por altas autoridades e outras 
personalidades. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Serviço de Ass\!itencia Social do 

estas accusações. 

Noticnúr 
do Mundo 

. .... .• 1 VOOU - Na Su.issa, (ml\ 
• consequencia duma violenta.-:, 

explosáo de dynatn1te, foi pelos: 
ares a pon~ que atravessava o 
canal entre Widnau e Heerbrugg. 

2 CONVITE :_ O General 
• Laidoner, chefe das forças· 

esthonianas foi tambem convi
dado pelo General Vorolichoff a 
visitar Moscou. 

3 RESISTENCIA - A Finlall• 
• dia, resiste as injunções so

viéticas, ao contrario do que sue• 
cedeu á Lithuania, Letllonia e 
Esthonia. 

4 ACCORDO - Noticiou-se 
• officialmente dia 12, que a, 

Grã-Bretanha e a Russia assigna, 
ram um accordo de caracter eco
nomico, 

5 APOIO - De Berlim vem a; 
• noticia de que se as propos

tas de Hitler forem rejeitadas, a 
Italia dará ao Reich todo o 
apolo milita).' possivel. 

6 GARANTIAS - A Russlal 
• deu garantias formaes ao 

novo Ministro da Rumania em 
Moscou, de que a União Sovieti
ca não pretende invadir o paiz do 
rei Carol. 

Fabricas de A viões 
de Lagôa Santa 

Ministerio da Educaçao esc are-! 
ceu que o artigo 100 do decreto 
n.º 21. 241. que faculta aos maio
res de 18 annos a submissão a 
exames de l.ª, 2? e 3.ª series do 
curso fundamental de uma só vez, 
e a exames de 4.• e 5.ª series ex- O MiliiSteri~ ~a Agricultura es- 5 - AàIERICAKO - O Minis- Reich, o chancetler reaff!rmou ,=:..:.:.;.;:=========== 

'Realizou-se uma reunião geral . ff' tuda a lJ0ss1bil_1dadc de augmcn_ - t,·o da Edticaça-0 acc:ei·tou a clusivamente nos g:•mnas1os o ·1- • ~ 
tfa Commissão Julgadora da con- ciaes, está em vigor. tar ? consumo _mterno de laranJ:•, • proposta do Instituto Brasil-Es-
correncia para a installação das Leis posteriores permittiram que a v1st~ das d1ff!culdadcs de ex- tados Unidos para constituir uma 
fabricas de aviões em Lagôa San- li portaçao. . . bib11·0,theca =1n os· l1'vros que f1·-ta, no Estado. de Minas Geraes. esses exames se ~·ea zassem nas E t d :nd d d s w 

escolas sob m_· specção permanen- s u ª 0 as me 1 as para 1 - guraram na recente exposição do 
A commissão tomou conheci- · · 1 te n Norte do 

te,. mas·· fornn1 reyogadas, só per- so. - pqncipa men ° . livro americano sendo os volu-
mento do despacho do Presidente mauecendo a concessão á~uerlcs pa1z, - ob~ervou ser necessa_r1_a mcs cmprestado's gratuitamente 

, ela Republica approvando o rela- que ;fá, os haviam iniciado, uma reducçao dos fretes 11:ar~t1- ao publico para leitura a clomici-
torio da commi.ssão, e assentou mos por cabotagem e ferrovianos, r 

·. as providencias necessarias para .de inclusivé para o Prata. 10• 
revisão do projecto para adoptal-o P adronÍSaÇãO Ao Estado dó Rio, particular-j 6 _ i\EREA _ O Sr Intcrvcn-
á construção dos typos de aviões mente interessado, foi solicitada , , _ F 

1 1 
'. . 

'to M · h · - . 1 wr ec era segum po1· via para o ,Exerci , arm a e avia- OrÇamentOS uma razoavel reduceao nos nn-

1 

, R Cl bb d 
ção civil, e elaboração das mi- - stos estaduaes e ~lg·uns muni- aerea para 'º aro. sa a o 
n. ut.as do contracto a ser celeba- 1 te as lJ:' atrazado, regressando na segun-Realizam-se regu armen c1paes. 1 d f . . . . 'ct·. .· 
do com a empresa cuja propos- reuniões da commissão de padro- o 1\/Iinisterio espera obter ,i.s-: ª" ena, apos piesi 11 vanas so-
ta foi acceita - a Construcçõcs nisação dos orçam~ntos federaes, sim, co1locação para 1 milhão e I iemmdades. 
Aeronauticas S. A." estaduaes e municipaes. meio de caixas de laranjas nos i 

A commissão reunir-se-á logo Tem i;ido discutido os seguintes I paizes platinos, e 2 milhões nos 
1 
7 - INTERVENTOR,ES - Che-

que os Ministerios da Marinha, assumptos: reducção do numero j mercados internos, · garam ao Rio de Janeiro os 
Guerra e o Departamento da de rubricas, nomenclatua dos im- • Interventores cm Piauhy e Per-
Aeronautica Civi~_pronunciem .so-. postos e tax'as: sua diffe1:enc!ação I e A safra de café da Colo1'.1bia nambuco. 
bre o typo de av1oes a se1·em in1• e caracterizaçao; inconst1tuc1ona- de Julho de J.938 a 1939 foi de 
cialmente construidos. !idade dos impostos. suppressão 4.090.000 ~accas - inferior em j 8 - NOMEADOS - Foram no-

dos addicionaes; aspecto economi- 41.000 á d9 anno anterior. • meados membros da Com
co dos impostos; questões de con- A safra foi collocada nos Esta.-1 missão de Defesa da Economia 
tabilidade publica, balanços, de- dos Unidos - 3 .15ff. 000; Alie- Naz·icnal os Ministros João Al
positos, etc. 

1
• manha -- G70. 000; Canuclú, ... , j lx:-r: •:i, Lns de Burros e Carlos 

A A viação Civil no 
Brasil O interventor federal no Piau-

1 
150. 000 - Italia e Eoll?.nda. . . . T8;.'lor. 

Noticia a Agencia Nacional que hy esteve presente a uma das re- .___e::_=======~::...:===::;:=============== 
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+ Praça da Liberdade, 232, ( entre a Casa Conde. e ! 

lºj a "Sta. Crnz dos Enforcados) 1.:.; 

VELAS SIMPLES E ENFEITADAS - 'l'O-

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

E X TERIOR f i 
¼ CHEIROS, CIRIOS e PROMESSAS. :~:, A , l Nos mares c0i1tinuam as acti-
t guerra eurupea . vidades dos adversarias. 
i i; Terminada a guerra na frente I No discurso pronunciado dia 
! Variado sortimentos de Velinhas para bôlos de j oriental, todas as atfenções se 10, o sr. Daladier em certo ponto 
i. ! 1 voltam para o occidente. Ao con- affirma que a aviação franceza, 

suas declarações anteriores, di
zendo que a Allemanha quer a 
paz, mas não rejeita a guerra. 

Neste mesmo dia, o Presidente 
do Conselho de Ministros, sr. Da
ladier pronunciou inc1s1vo dis
curso, em que affirma que cm 
nada se abalou o proposito da 
França, em continuar na lucta, 
até o afastamento completo dun1 
perigo de aggÍ·essão . Este discur
so foi interpretado como resposta, 
á offensiva pacifica do sr. Hitler. 

Chamberlain deve ter fallado. 
dia 12 na Camara dos Lords. O 
discursó do " premier" inglez de
ve ser ui:na confirmação do que 
já foi dito pelo sr. Daladier. 

Haverá paz? 
Uepois do discurso do fuehrcr, 

avoluma-se a corrente dos que 
julgam passive! a resolução paci
fica do actual estado de cousas. 
As. imprensas italiana, e russa 

(J m calice e uma 
patena em puro 

estylo chinez 
Os professores da Universida• 

de Catho1ica de Peklm, offerece-
ram a s. Excia. Revma, Monse-
nhor Zanin, Nuncio Apostolic.:1 
na China, um calice em, estylo 
chinez, reproducção de um anti
go e.alice conhecido pelo nome de 
tsun. 

O tsun que serviu de modelo à 
este calice, segundo uma mono
graphia do historiador chinez M. 
Chang, pertenceu ao antiquario 
Ts'ao-Tsaik'uai e é da época da 
dymnastia Shang (1783 a 1135 

antes' de J. ;;,1risto) . · O modelo 

aconselham as democracias a da patena, tambem offerecid~ 
a,;ceitar as p,·opostai, allcmãS. com o ca:Iice, é um objecto mais 

Por outro l~do, a .imprens.a fran- recente, do tempo da dymnastia 
ccza e pnnc1palmcnte a mgaeza, , 
recusam-se a tomar conhecimen-1 Tsang (618-906 da nossa era), e 
to destas propostas, mas se incli- pertencia ã. collecção imperial. 
nam em favor doutras que sejam ===·============-
mais razoaveis. 

Noticiou-se que um paiz neu
tro serviri.a de mediador na actual 
pendencia. Os Estados Unidos ou 
a Italia. Nada disso foi po"·ém, 
officialme11te confirmado. A Alle
manha segundo se diz, veria sym
pathicamente a idéia de se no
mear Roosevelt, por mediador do 
actual conflicto. 

Boato 
O povo al!emão cctlcbrou com 

grande rcgosijo a noticia, segun
do a qual havia sido assignado o 
armísticio, devido á queda do go
verno britannico. 

Esta noticia tão extranha em 
sua origem, como pela rapidez de 
sua · propagação, em toda Alle
manha, dá bem idéa de como o 
povo de toda a Allemanha deseja 
a paz. 

Ao melo dia de 10, o desmentido 
da Agencia Official. transmittido 

A vi ria vicentina 
em Mogy Mirim 
Em Mogy Mirim, realizou-se a 

reforma das casas e da capella da 
Villa Vicentina, reforma que se 
completou em A'gosto. No dia 20 

desse mez, por esse motivo celle
brou-se na capella da villa.a Mis-
sa em Acção de Graças por esse 
facto, durante a qual. no Evange
lho, fa1lou o Revmo. Padre José 
Nardim. 

A 1 hora da tarde reanzou-se 
uma assembléa na séde da villa, 
na qufl.l fallaram, -os confrades 
srs. Benedicto Rosa Miranda, 
presidente do Conselho Central 
de Campinas e Antonio Galvão 
Leite Cotrim, que discorreu sobre 
a· "Caridade" e agradecendo a. 
visita daquelle p1·imeiro orador. 

i • 
i J • 1• . .i traria do que se previa nos pri- desde o inicio das operações, con- ·-· . -·--··· . -····-·- -·-·· _ -·-··-··---·- _____ _ f anniversario, velas de ~ tura, · artigos rc Jg'IOsos ~- moiros dias de lucta, não tem ha- seg·t11·u 1oca11·sa1· e J1ost1·11·sa1· 47 · ~ 
" ;;tlllltllllllllllllltlllllllllllllCllllllllllllltllllllllllllltllUIIIIIIIIIClllllllllllllllllllllllllllClllllllllllllllllllllillllltllllllllll!lh l ! vido combates de grande enver- submarinos do Reich, muitos dos - = 

! gadura. Até agora, a guerra só quaes teriam sido inuLilisados._ =i===,.._ Alfa1·atar·1a "Esperanc·, a" 1~ ! faz sentir seus cffeitbs na região o bloqueio inglcz, .contra a AI-
! comprehendida entre as linhas 1emanha continua severo. impe-
! Maginot e Siegfried. Nesta sema- dindo o embarque e desembarque â 
! na, a artilharia dos paizes belli- de mercadorias nos portos do ~ 'fERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeims 
! gerantes tem atacado as pos1çoes Rdcll. - b d'd f Jnimigas. Nacta de important,~ ~ e]egante:mente cxecutadost· so me 1 a em 3 

t N. B. - AS SEGUNDAS-FEIRAS ROMARIAS ! porém. estes ataques m:iginaram. ·========== 1 10 PRESTAÇõES sem alteração de preço ª= 

1 

~ Os jornaes europeus têm a im- _ - -
! pressão de que o chance Iler Ado'if · ~-_ ~ * j 

EM HOMENAGEM A'S ALMAS f Hitler espera a resposta do seu \ D D l p do , :g

3

- .

1
.ê 

! discurso, para agir. r. urva ra l ~ Rua do Consola"ão 840 (antigo 156) 
; Crê-se que a Allemanha toma- Oct1lleta 3 

. - ABERTA DIA E NOITE -- f rá a iniciativa de um grande ~ta- -R.5~ii~4:: f.f'ad1fi ~~~~· êli tel. 4-7034 - SÃO PAULO 1 
Í ~ que, caso suas propostas seJam Telephone 2-7313 â ·, . . ~ 

; . l_,~..-,,.,.~ .... ,., ............................ .,.._,_,,, 1 1 , • • • , ......... ,., ..... .......... ""•••ti recusadas. , ~ • .,, •• .-.. • :_-•• .., - •• - .,..,.., • ~fflUJJJJlllllnllllJJlll!IIUUIIIUIIUIRJIHIIIIIDICJlll!lllJ!!llnl!!Jll!lll!JDllUlHUIIIQIH~lll9111RIIIIIHHmmmtnm,mm 

e velas X. P. T. O. proprias 11ara cemiterios 

• 



São· Pãulii, 15 âe Outub1·0 âe 1~59, 

q 

Noticias do Interior 
SOROCABA bros. Espera-se poder logo consc

. :guir um sacerdote que acccite a 
SOROCABA (Do nosso corres- direcção espiritual da Congrega

pondente) - Séde da Acção Ca- ção. 
tholica. Graças aos ;Mforços do 
Revmo. Mons. Francisco Antonio 
Langlo, Vigarlo da Cathedral, fo

AMERICANA 
ram introduzidos l1l.elhoramentos AMERICANA (Do nosso cor
na séde da. Acção catholica desta respondente) - Festa da Padro-

ôidade. Aliás, estilo localizados eira: Estão se realizando, com 
nessa séde, além da J. o. e. e .grande solemnidade, os festejos 
J. E. c., sectores já organizados em honra de Nossa Senhora das 
da Acção catholica, o Centro Ope- Graças, Padroeirà da cidade. A 
rario Catho1ico, congregàção 1 Ma- Oongregação Mariana muito tem 
riana de Homens, Moços e Meno- contribuido para o brilhantismo 
;res, e a Pia União, das Filhas de das cerimonias levadas a effeito. 
Maria, sendo, tambem, ahi manti-
do um Curso de ;Aperfeiçoamento 
de Catech1stas. 

Romaria a Itú: A secção femi
nina do Apostola.do da Oração, 
da. cathedre.l, promoveu uma 
grande romaria e.o Senhor Bom 
Jesus. Cerca de 300 pessoas se
guiram para Itú, acompanhadás 
pelo Revmo. Mons. Francisco An
tonio Cancro, tendo voltado no 
mesmo dia. 

Mez- do Rosario: Iniciou-se o 
mez de Outubro, com uma gran
diosa procisssão do Santíssimo, 
promovida pelas Madres Benedi
ct!nas, tomando parte todas as 
associações religiosas de Soroca
ba •. Tiveram inicio, tambem, em 
todas as Igrejàs, as cerimonias 
proprias do mez do Rosario. 

SARUTAYA' 
SARUTAYA' (Do nosso corres

t:,ondente) ...:.. Congregação Ma.
ria.na: Apesar de estar atualmen• 
te sem Director, continua a Con
gregação Mariana local suas acti
vida.des, desenvolvendo o gráu de 
devoção e piedade de seus mem-

Congregação Mariana 
·do Lyceu Coracão 

de Jesus 
A Congregação Mariana da 

Immaculada, Conceição e São 
Lu.iz Gonzaga do Lyceu Cora
ção de Jesus, em vista do falle
cimento do seu saudoso presiden
te Sr. José Neves de Paiva, vem 
communicar a sua nova directo
ria assim constituida: 

Presidente, Oswaldo ~itta. 
Assistentes: Humberto Pagui e 

José Carlos Colonnese. 
Mestre de Noviços: Bernardo 

de Oliveira Martins. 
Secretarios: J. Alfredo de 

Campos Junior e Manoel Rocha. 
Thesoureiros: Mfredo Cabral e 

Antonio Campana. 
Conselheiros: Modêsto Pollasa, 

José Cippio Sobrinho, Remo Mu
n~oz, Jacinto Campana, Hercules 
Te1Ta, Carlos Costa Branco. 

.APRESENTA AGORA 
, .. o INVENCIVEL'· 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
. UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

. AO ALCANCE DE TODOS, 

Peçam demonstrações sem compromisso a 

:AMERICO 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.° anda.r 

. Telephone: 4 - 4 4 2 3 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 

Rua Quintino Bocayuva N.O 54 - 3.0 

- Sala 323 - Tel. 2-7276 

1 

t_;EGIONA'.R:I'Cl" 

Um:t delicada homenagem ao 
Arcebispo Metropolitano, coma 
ge1·abnente Ejt,bído, a pos;se do 
Exmo. Revmo. D . .To~é Gaspar de 
Affonseca e Silva no sol!o archie
piscopal de São Paulo deu lugar 

1 a innumeras m~nifestações de rc-

gosijo po1· parte elas mais varíadas 
espheras sociMs. 

A ellas não foi aJheio o comme1·
cio. 
Além ele outras manifestações po1· 

el!e tributa.das figura a da Asso
ciação Commerclal de São Paulo 

=· 

7 dias em revista 
(Continuação da 2.a pag.) 

celebradas Missas pela restau· 
ração da Polonia. 

Na já historica Basilica elo 
Sagrado Coração de Jesus de 
:ivlontmartre, o proprio Cardeal 
Vcrdier celebrou .Missa sole
mne pela Polonia. Estava pre
sente o. novo Presidente da
quelle pa.iz. 

No sermfw então pronuncia
do por S. J<J., notam-se as se
guintes palavra<; -expressivas: 

"Se é certo qu-a toda a gran
deza moral se consegue pelo 
sacrifício, que magnificas espe
ranças se abrem para a Polo
nia e para nós. 

Com uma claridade sempre 
naior, a h,1cta actualmente tr.:i
vada t-em, com::i penhor, a ci· 

viJlr,,:ição ·sol> que nos abriga
mos --- a civilisnção christã. 

E' commovedor verificar que 
n, Polonia catholica foi a pri
nwira barreira contra a torrcm-
1.o devastadora, e as suas' pri
meiras victimas são o prenun
cio da victoria que amanhã, 
~alvará, tudo quanto nos é pre
cioso." 

Não podemos deixar de re
;is1.rar com pesar o falleci
mento de S. E. o Cardeal 
Mundelein, illustre prelado nor- · 
te-americano, piedosamente se
puJt.1,do em presença do 50 Bi~
pos e d0 uma multidão de mais 
de GOO. 000 pessoas, em sua Pa
tria. 

Sua Eminencia, que era de 
familia originariamente allemã, 
foi infatigavel no combate aos 

r fi 

que se fez representar na solemni
dade da posse de S. Exoia. Revma. 

A Casa Castro, conhecida joa
lheria desta .Capital, prestou a S. 
Excia. Re,•1na. a homenagem que 
poüe se apreolar no cliché acima, 
e que c1mstitne um indfce ex-

erros do nazismo, que collidem 
,corn a doutriná catholi<ra. 

-r>ar isto, como supremo la
beo, a imprensa nazista, que 

~a élle moveu uma campa
nha desabrida e feroz, lhe · ati
rou a pech(.. d0 ser alliado do 
governo communista russo. 

E' curioso recordar lioje est€ 
facto. E superfluo accresc·en
tar que osta accusacão injurio
* nem sequer chegou a attin
gir de longe a reputação mun
dial do grande Prelado. 

pressivo ela. geral sat!sr:tcçao cau, 
sada pe1o prcenclümento <la vaga 
do grande D. Duarte. 

O bcllo mostruario tem sido 
muitlssimo apreciado, séndo pon
deravel o numero de transeuntêlf 
que se têm detido para apreciai-o. 

CONGREGA
ÇÃO MARIANA:1 
DOCAMBUCY 
A Congregação Mariana de 

Nossa Senhora da Gloria e São 
JoaqUim, da Parochia do Cambu
cy, realizou uma visita aos mili• 
tares enfermos do Hospital Mili• 
tar da 2.ª Reg:ião Mfütar. Fora!l1 
dlstribuidos emblemas religiosos, 
e realizadas exhortações aos en, 
fermos. Cumpriu, assim; a c. M. 

l 
do Cambucy, e de uma maneira 
exemplar, o dever de Caridade 
que é visitar os enfermos, --

,ional PROFESSORES 
PROF, JOAO TRIVINO MOLINA 

DR. CARLOS MORAES l)E ANDRADE 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 

- Sala 38 - Phone: 2-1986 

ArnaI<lo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
G Y N'E O O LO G IA 

pela Universidade de s. Paulo 
Aulas particUlru-es de: Mathematica 
Physica-Cbimica, H. Natural, Musica ; 
demais materias do Curso Gymnaslal, 
AVENIDA RANGEL PESTANA N.º 257 

Dr. Milton de Souza Meirelles 
Rua. Qu!ntino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 319 - Tel. :i.-0035 

Dr. Vicente Melilio 
ftàça, da Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO . 

ftUà da. Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2•6'769 - S. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva l 
ftuB Benjamin Consiant, 23 - 4.0 andar 
.. Bala. 38 - Phone 2•1986 - s. PAULO 

DR. FRANCISCO P. REIMAO 
HELLMElSTER 

Rua São l!ento, 224 - 1.0 nndar 
"la 3 - Pllone 2•7299 - s. PAU!,O 

DENTISTAS 
l)R. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e bdont. de s. Paulo ' 

<;irnrglão Dentista. diplomado em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, corôas, Pon
tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
bada ·palatina. - Consúltas: Das 8 ás 
12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 
Direita, 64 - 2.0 andar - Sala 7-7 A -
Res.: AI. Barão tle Piracicaba, 499 

s. Pau~o 

DR. VICENTE BALZANO 

Raios X -:- Cirurgia. - Diathermia 

Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
Telephone 2•1346 - s. PAULO 

Pe1a Escola de Pharmacia e Odontologia 
de s. Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - coagulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
l)a!hos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 6-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO S. PAULO N.0 8 

Telephone: 2-2622 
cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 

N.0 36 - Das 3 ás 5 hora.s 

Dr. Barbosa de .darros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua. Senador Feijó, 206 - II.º 
-:- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 • Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPA ~'"":IA 

DR. REZENDE í-lLH() 

Co11s.: Rua Senador Feijó, 205 
7.0 andar - f:>11or,e 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resid.: Rua Castro Alves, 597 

Phone 7-816'2 

Phone 2-5402 - s. PAULO 

:Prof, CALDEIRA FILHO 
Ex-a1u1:o dos profs. Philipp e Mine Lông, 
de ParJS - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamenta!! da Escola Normal 

Modelo de s. Paulo. 
Lecciona Piano (todos os gráus) - Túo• 
ria ~ Historia da Musica - OrgarÍiza
Qão e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Tel.: 5-1860 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
Architectura religiosa, collegios, teslden, 

cias conectivas 
Rua. Libero Badaró, 641 - São Pa~· 

O· 



~ota lnte1·nacional 

. 'Deney Sales,@fflB'@.eélhQl i8C~W:\f!2'«"Í!M.J.\.!iil?¾?>?¼'!fflMl:ij . 
A propâganda da pa'z continua. activamente, em todo o mundo, ! · 

· com µma regularidade digna de oom. ·· • ·Jó1 
Ào leitor desprevenido P,Odem escapar essas mani!estaçõe.s. em An xn ,- 1, t b d 1939 -, •rn 9 "\ ti., •• 

conjjurtdto Mas a q;u~_:acem;panha com inteliJgencia ÓS a'é'Onteci- no São PaUio, 15 de Ou u ro 18 l'tliim •. ü j ·; ) 
mentos mtet-B.aoi<m.~es, ellas soo be-trante.s. 

A ninguem dé& de callSll,l' pl!ISnW ver OS jorll$es hes_panll.óes ~ e e e . 
obrigad-Os a só c:li'zerem G que o governo manda, nmn reglmen de ill· .,_ d D I ffl Ili d • · 
~t~:~::·:;:~=:=- ommemoraroes uO ül- en1,narm ue amnmas 
'posta para se deiXar a Polonla. catb.oliea, em s-ua ma,ior I)a:t'te, en- \J P 
:;tregue ao domiliüo rlilSso, porque isso eonv.em aos intereases ® 
:Hitlíµ'! 

li:ssa. onda crescente de pacifismo encontra já Ull1 echo Iongin• , 
QUO nas paliwras dos chefes de governo francez e itlglea, ·As F' e s ti Vi d a d e s Religiosas 

Mas, o que os nossos jornaes prim.arm em occtiitar, é que a opi
nião publica democratloo. é completamente infensa á idéa. Disç.~.~
sos, artigos, ameaças, não conseguiram ainda convencer a opili.liio 
publica franceza e ingleza das vantagens da paz, que seria a Victo
ria do nazismo. 

. Assim, a guerra continua sem grandes ataques, a espera de 
uma oppor.tunidade para a paz. Mas tn.I situação já não póde du
rnr muito, e em breve a guerra com tódà a sua violencia deve des
encadear-se no mundo. 

Canonlzacão dê Chriisto
-~ vam Colombo? 

'i'em a imprensa, ultíflfâinente, genovez, quando da passagem do 
s~ occupado da canonização de 4.0 centcnario da descoberta das 
Christovam Colombo. Noticias di- Americas. E é provável que elle 
versas põem-nos em contacto .com seja, realmente, ~ santo; po
·a opinião dos escriI)tores Pàpi- rém, devemos receber essas noti
ni e Paolini f.avoraveis á abertu- elas Olilll1 a devida. r~serva. lla uma 
.ra cro process6 cano~co paa-a cá- granel.e d1&tancia el11tre o vh-tuo110 
nonização do g.i;i;,,rule d!:~cobridor. C1l.t1'1.o'lioo e o &».to. Este, P~?,~ 

E' certo que dhristovam Co· ser can:oli.1Z1J:dº: pa1,,S8. po~ . um 
. . processo cmt-lonLCO rtgorosl.SSuno, 

lombo foi bom cathoMco. Attesta- por onde re a:vali~ os milagres 
0 s. S .. Leão XIII, que publicoir fe1tos e, principalmente a heroi
uma encyclica soore o g,rande cidade das suas virtudes. 

Proteccã.o á Fãmilia Frc::n.ceza 

dade. Qlicidade por.n.ographioa, vell.da 

(SPES) - O Par1amento l propaganda de processos ou 
francez acaoo de approvaT um methodos anti - concepcionaes 
projecto de lei visando o am- será punida com a pena de 3 1 

paro á familia. O rsferido pro- mezes a 2 annos de prisão e 
jecto d-e lei procura principal- mu,1ta de 5il0 a 5.00 franqos. E 
mente livrar a familia france- ainda ha uma pena de 1 a 2 
za do grande mal que actual- mezes de prisão e 5 mil fi:an-1 
mente a victima, a de.snatali- cos d-e multa para qualquer pu-1 

As mães q,ue recorrerem ao de impressos, photographias, 
aborto serão condemnadas á filmes, c;iantigas, Tepresenta-
pena de 6 m-azes a 2 annos de ção, emfim, qualquer cousa Ã 

Durante a solemne Pontifical rezada en/1. Campinas 

prisão e 500 a 2. 000 francos de contraria á moraL As f~stividades religiosas 
multa. Os medices, parteiras e Com essa lei moralizadora, commemorativas dd Bi-Cente
auxiliares, cumplices no abor- certamente, chegará a França nario de Campinas, se realiza
to, estão sujeitos á pena de 5 a inélhores resultados qu-e com raro com a maior pompa, se
a 10 annos de priss-ão e 5 mil leis economicas; pois emquan- gundo o programma elaborado 
a 10 mil francos de multa, além to estas cortam o "pretexto" pela sub-commissão religiosa. 
da prohibição minima de 5. an- da desnatQlidade, aquellas at-, As festividad·as tivera.m ini
nos pare. o exercicio da profis- tingem a causa profunda do cio dia 24 de Setembro com a 
são. Qualqu-er publicação ou mal, a immoralidade, "Semana da Paz", durante a 

A questão social 10 Urnunay 
Interessante Carta PastõraJ d~ Exmo. Sr. Arcebispo de Montevideo 

o Exmo.. e Revmo. Sr. '.Ar- est-e sê desenvolve iérii cinco 
cebispo de Monüevidé.o, em organismos constituitivos, que 
Carta Pastoral r.ecen:t-emente · sã-o~ 1) a sociedade doJl'.!,estica 
dirigida aos seus dio.cesanos; ou familiar; 2) a profissional; 
expõe amp1amente a questão 3) a civil; 4) a internacional; 
social, indicando os males (,lt\e e . _li) 11., religiosa. 
devem ser 'l}l'OIU'ptamen't:e re- 'QiÍáhlio estas sociedades não 
mediados. Damos a seguir um funêcionam de accordo com o 
resumo ãasse imp.or.tante doem- direito natural e com o direi
:mento. to catholico, surge a quefftão 

"A questão sonia4 não é a de- soclal. Ella existe porqu-e: 

tituições, cuja existencia e au
tonomia, a recta ordem e a lei 
natural proclamam e exigem; 

4) a sociedade religiosa es
tá posta de lado, impedida na 
sua obre. de paz. O ensino ca-. 
tholico foi abolido do ensino e 
cultura universitaria. 

O COMMUNISMO 

generescencia d.esse ou daquell- 1) a fem.tlia está corrompi- O materialismo atheu e o Ii
le organismo social nem a des· da, pelo divorcio e pelas prati- beralismo economico, d-estrui
ordem desta ou de.qu-ella c1as- cas anticoncep.cionaes; pela es- ram todas as barreiras moraes 
se em particu1ar, mas sim do cola sem Deus; pelos salarios e sociaes. Dahi, as facilidades 
conjuncto social, da sociedade inadequados ás neces.sidades qu-e · en:contra o communismo 
em sua totalidade, d.avido a familiares; pelo d-asamparo da em sua marcha. E' logico, pois, 
sua má constituição e peor infanoia; pelo trabalho noctur- estando os homens sem uma 
funccionamento. no e dominical; idéa de Deus, da vida futura, 

A natureza da sociedad.e v:em 2) a sociedade profissional, dos deveres e direitos, que não 
sendo fe.lseada, desde os pri- recebe inHuencia da má cons- exista outro direito que a fo\·
mordios do secTi.lo X.VIII: des- tituição da familia; o mundo ça, o dinheiro e o capricho. O 
de então vem-s-e destruindo os do trabe.lho não está informa- communismo nessa sue. forma 
organismos constitutivos da so- do pelo espírito catholico; não! de d-estruiç§,o social é. ain_da 
ciedade: sociedade domestica, ha ordem, nem cumprimento ajudado pela imprensa ímpia, 
sociedade profissional, socledar- do trabalho contractual, nl)m ' e pela imprensa ordinaria. De
<le civil, suppridas pelo Esta- respeito á autoridad-e paternal, vemos, pois, combater o com
,o,o, a ruina do réligioso, a. pro- nem se procura satisfazer os munismo: 
clamação da independencia do desejos de melhoria moral, ma- 1) Com. a abolição da pro
homem frent-e a seus semelhen· terial e cultural do operario, paganda oral .e · escripta do 
tes e frente a Deus, minam a mediante meios Iicitos e paci- communismo; 
moral politica e o sentimento ficos, que honestament-a podem 2) abolição dos antros de 
do direito publico, destruindo .usar os trabalhadores, devida- immoralidade; 
a sociedade. A Igreja intervem mente organizados. Igualmen- 3) abolição dos centros cha
neste problema social, porque te, não existe nas espheras do mados de cultura popular, que 
no fundo do mesmo, está a ir- capital o espirito de justiça, ca- diffund-am, pelo contrario, dou
religião, a injustiça e está a ridade e cooperação que pod-e- trinas corrosivas e contrarias 
tmmoralidade .. Si a Igl'eja fõr ria fazer dos patrões verdadei, á patria; 
ouvida com as Encyclicas Pa- ros aniigos, paes carinhosos de 5) expulsão do territorio 
paes, a questão social passará seus operarias; nacional desses agitadores e 
para .os ar.chivos da historia. 3) a sociedade civil, divor- corrup;tores das massas, os 

No momento actuaJ o proble- ciou-se de Deus e s-e confun- quaes são, em sua maioria, l)S
ma se colloca em forma defi- diu com o Estado, falhou na trangeiros. 

REPRESSÃO AO COM• 
MUNISMO 

qual houve diariamente, na Ma
triz do Carmo, Missa e Com
munhão dos fieis, havendo 
sabbaão o cantíco das "Vespe
ras Solemnes". 

Domingo, dia 1.0 de Outubro, 
determinado para as gr.andas 
solemnidades e festividades 
commemorativas, ás 8 horas da 
manhã houve Missa Campàl, 
rezada defronte á Cathedral, á 
qual compareceram, além do 
dr. Euclydes Vieira, prefeito 
da cidad-a, as altas autoridades 
civis e militares.· A Missa ·so
lemne, que teve a participação 
de todo o Cabido Dioc·esano, 
clero, associações religiosas e I 
povo em geral, foi celebrada 
por S. Excie.. Revma. Conde 
D. Francisco d·é) Campos Bar
reto, Bispo de Campinas. 

Compareceu tambem á ceri
monia. S. Excia. Revma. D. 
Octavio Chagas de l\<Iiranda, 
Bispo de Pouso Alegre, que ao 
Evangelho pronunciou uma bri
lhante oração. 

Após esta Missa solemne, 
realizou-se uma· grand·e roma
ria ao tumulo de Francisco 
Barreto Leme, situado no inte
rior da Matriz de Nossa Se
nhom do Carmo, onde foi ina.u
gurada uma placa de bronze 
commemorativa á fu.ndação dl'l 
Campinas, usando da palavra 
neste momento o dr. José Car
los de Ataliba. Negue.ira, livr<> 
docente da Faculdade de Di
reito de São Paulo. 

Durante a tarde do mesmo 

!ismo, immoralid.ade e vaga
bundagem; 

2) legislar sobre o traba
lho, evitando o trabalho de mu
lh-ar e o nocturno; 

3) na ordem profissional, 
deve-se supprimir toda' lei con
traria aos direitos dos patrões 
e operarios, protegendo o di
reito de associação, de recla
mar retribuições justas, evitan
do a intervenção indebita do 
Estado; 

4) com respeito ao Estado, 
este deve sup_primir e reprimir 
tudo o que offenda a justiça e 
a caridade, contribuindo para 
com que as classes sociaes al
cancem a sufficiencia da vida 
na ordem int-ellectual, physica 

nida: a questão social, ·é uma sua missão de tutelar o livre 
questão religiosa, e s6 com a exercicio dos direitos indivi
pacata ligação das massas sol- duaes, domesticos e collecti
ver-se-á o problema e extermi- vos. Pelo contrario, centralizou 
nar-se-á o communismo. direitos sagrados, anterior a 
O ESTADO DA SOCIEDADE eJle, e os quaes de forma al-

Para que essa repressão se- e religiosa; · 

guma elle póde absorver ou 
A sociedade existe para que executar, supplantando os in-

o homem alcance o seu fim, e dividuos, as tammu a as 1ns· 

.. 

ja duravel, mister s-e faz: 5) com referencia á Igreja, 
1) que se proteja e vitalize deve-se cessar a guerra syste

a familia, abolindo o divorcio I matica entre e. mesma, suppri
e toda lei attentatoria á prole; mlndo as leis ímpias, irreligio• 
luct.ar tambem eontra. o al.coo• sas e a.mora.es. 

dia, houve imponente desfile 
civico-religioso, que depois d-a 
percorrer as mais importantes 
ruas da cidade, concentrou-se 
na Matriz de Nossa Senhora 
do Carmo, onde Mons. Luiz 
Gonzaga de Moura, presidente 
da sub-commissão de festejos, 
pronunciou ·-eloquente oração. 

A seg\.1ir, houve "Te-Deum" 
e benção solemne do Santissi-· 
mo, t-endo encerrado assim as 
solemnidades religiosas com
memorativas do Bi-Centenario 
de Campinas, durante as quaas 
o povo càmpineiro demonstrou; 
mais uma vez, a sua profunda 
fé catholica. 

A AUTORIDADE I Igreja, por que ena procura o 
A autoridade legitima tem a I bem de todos, e pela idoo. de 

sua fonte e origem em Deus. catholicismo, ennobr.ecer os 
Essa autoridade não se conce- sentimentos d-e nacionalidade 
be para o proveito dos gover- e patria. 
no.dores, mas sim para o bem 
dos mt1.1s subditos e para me
lhoria da sociedade. O Estado 
tem que se fundamentar na re
ligião e na justiça. 

A IGREJA E O ESTADO 
Juntos devem coopera, pa

ra o bem estar commum, da 
Igreja e dei sociedade, Deve 
h a v-e r reconhecimento, em 
principio ao menos, da divin
dade e m1ssaci superior da 
Igreja, a qual deve agl: com 
liberdade e direito commum. 
Tudo visando o retorno do ho
mem facilmente á vida sobre
natural e div~na, para alcançar 
o seu, fim et-erno. Deixem de 
lado, as autoridades civis, to· 
~ Q · pr-econc:eito Cl4ntra · a 

VOTO FINAL: 

Sejamos, pois, todos dignos 
para que a bondade . de Deus 
abençôe nossas familias, nossa 
Patria e nossas instituições. 
Por isto repetimos sem descan
so: que nosso desejo seja pa
ra que o Santuario do Sagrado 
Coração de Jesus, Principe da. 
paz, caminho da Verdadé' e Vi• 
da, nos livre· dos horrores do 
communismo. Seja esse san• 
tuario uma expressão tangível 
e perpetua de nossa religiosi• 
dade e patriotismo. 

Que assim seja, intima e sin• 
ceramente desejamos, com to
da a effusão de nossa alma, em 
nome do Padre, do"Filho, do 
lilspirito :,santo. Ama.~ 
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iA 
um dos factos mais anima-l . s. Mi ... 

ssoes nos povos 
,.. 

paga-os 
dores da vida do LEGIONA·r 
RIO é a indefectível fid-elida• 
ele com que -elle tem sabido in
terpretar o pensamento da 
Santa Sé, até rnesmo em ques
tões suscer>tiveis, por sua com

·1>lexidade qu.asi inexhaurivel. i 
de suscitar uma grande varie- ' 
dade de opiniões. Neste senti
do, é significativo o f,acto de, 
muito e muito frequentemente, 
o vulto dos acontecimentos in
ternaciona-es forçar o LEGIO
N~RIO a se pronuncfar sem 
ter . o tempo necessario para 1 
aguardai.' . os exemplares do 
,; ósservatore ·•, vindos de Ro
ma. E' mesmo esta a regra 
geral. Entretanto, jamais se 
deu o caso de nossa opinião, 
emittida antes de lermos o or
gão officioso do Vaticano, dis
cordar ainda que sómente em 
meros detalhes, do pellsamento 
da Santa Sé. 

Mais uma vez, o facto acaba 
ele se dar com a guerra euro
peia. Como o LEGIONARIO, 
accentuou logo no inicio do 1 
:::onflicto, dois aspectos devem 1 

5er claramente focalizados na I 
actuaJ situação: o aspecto 1 

ideologico e o temporal. Quan- ·-------
tô ao primeiro, não h.a neutra-' 

O quarto . l)eriodo,. emfim, é 
o actual, em que· o movimento 
foi reaomeçado após a Grande 
Guerra por Sua Santidad,a o 
Papa Benedicto XV, desenvol· 
vido por Pio XI e continuado 
por Pio XII. O mez de Outu• 
bro é commemorado em todo 
o. mundo como o mez das Mis· 
sões e nelle d-evemos nos ins• 
truir sobre os ideaes das Obras 
Missionarias Pontiffcias e dif• 
fundil-as; ellas pretendem dif. 
.fundir a Fé, proteger os Ol'• 
phãos e os que padecem a es• 
cravatura e preparar novos 
:tiÍ.issionarios. 

l 
As ,actividades dos missiona• 

rias encontram, porém, um le• 
nit1vo extraordinario para as 
suas penas, dores e soffrimen• 

1 

tos, na contemplação do des• 
envolviment. o de sua obra em 
prôl das almas e da diffusão 

1 do. Catholicism~ 

bff.if#I &MUMMihtTP ., 
Pubi~~amos 

HOJE 
NA ULTIMA 'PAGINA: !idade possivel, maxime para 

·. celebra;.se hoje, em todo O 01·be catholico, 0 Dia das Missões. \ para _que- o Evangelho de Christo se~ Ieva?o a todas á.s gentes. O o MISSA DIALOGADA: 
catholicos. Quanto ao segundo, PeJa dl!atação do apostolado missionario, preces ardentes ><<>bem cl1che acima re11roduz. <:m plen,~ desetto afncano, o turnul~.,,:l_o _,Pa':11: déterminaç' o~es. da Santa Sé, 
se bem que os catholicos pos- ao Uéu i;ecundando as b1tenções do summo Pontífice. E os i\Ussio- 1<'oucault, o famoso eremita do sahara, e de tres martyres m1ss1o~r1os 
sam tel' individualmente sua na,rios v~o proseguindo sua heroica obra, dispostos até ao1 martyrio ahi sepultados, , . . . . . . , .' ·. • A OBRA DAS MISSÕES 
opinião, dictada por motivos de Embora as actividades dos niissionarios. Sirvam-lhe de es- 111.eçou com a prppagaçã,o ·ao dias.· Na America, né~~9 ~ perió- CATHOLICAS NO ALTO 
ordem patriotica, como catho• ml~sionarios nas. regiões sel- timulo, porém, os actuaes dois Catholicismo pelos Apostolos, do, _destacam:se as m1ssoos de AMAZONAS: 
licos entretanto devem ser. ri- vagens e entre O! povos . pa- milliões e. quinhentos .mil ca: qµer. no Oriente como no Occi· Frei Bartho1om-eu de l~s Casas palavras do General" Alexandrino 
go~osamente neµtros. Dahi . a gãos sejam admira veis e com- tholiCQS da China, .bem -c.o~o.- dente.. . . f · ~ · e' Sã-0 Fràn'cisco l3olano; o prt• Cunha. 
attitude francamente contrar1,!t,, ~ d seu de'\fótattí.énto ·. ha :'ari duas .. unive:rsidades; as .ea, '/(). sJgfui~o, já ·num momento ineiro na Am-erica Central e o 
á aggi<essão nazistico-sovieticá'f' ·1· yde qr 

0
• baptizar cerca,_. de colas; os hospitaes. orpha111.1tos de tregua, se inicie. quando, no segundo na Argentina; _,. .Me cu · PAWA wa;J4lill _ 4A 

contra a Polo~ia, que assum(' tto~.O~g~ÓOO a: almas! A ·es- t>- leprosarios que ahi se fundn,- :ieculo IV, é decretada a liber-
mos. Nun.ca .for nosso pro_P?sr- se inimenso numero opõe-s-e a ram e as multiplas obras de dade da Igreja Catholica por H · · · . 'C'.. R 
tCJ_ :-;-.. ,. d~~lar'.~ll.}o~,o e,(p!1cita• p~quena phalánge , de· 16,.000 <>vangelização já realizad1.l.l:l. . Co;rstantino. A .. Armenia, : a .' omenagern ao ~moe evmo, 
~e~te - de~ater e tomar po- sacerdotes misãionarios, 7. 300 Quatro grandes periodos se Mongolia e a Asia- em geral, a S .. A· . b• M f }ª 
siçao a :esperto dos .P.roblemas irmãos coadjucto1:es e 38.000 distinguem na historia das Mis- Abyssinia, ,a Irlanda, a Alléma- ?e, rce 1Sp0 e ?0p0 ltano 
interna~rouaes, ~ol!hcos ou\ il'mãs religiosas. Ha evidente- sões desde os tempos apostoli- nha, rec-ebem os influxos salu- · · · 
economrcos, relacwnados com m~nte, ainda, um. trabalho in· "'OS até os nossos dias. O pri- tares da divina doutrina; é o No dia 27, haverá 'no Theatr·o Munlcípal, uma sessão so, 

(Continua na 2:ª pag.) \ sauo a se desenvolver pelos· melro é justamente 'O que co- ,nomento das missões de São lemne em homenagem à s. Excia. Revma. Dom José Gaspar 

' No- Palacio São Luiz 
Gregorio, o !Iluminado; Gui- de Affonseca e Silva. Esta homenagem é promovida pela Ac 
!!;leme Rubuk, São Canteno, ção Catholica e Associações Religiosas da Archidiocese. 
São Frumencio, São Patrício, O Exmo. Sr. Vigarlo Geral, Mo_ns. Ernesto de Paula, nomeou 
Sã-0 Columbano. · para a commlssão as senhoras: d. Olga Paiva Meira, d, Edit!'I 

ó terceiro periodo nasce Azevedo Marques, d. Dedé Corvelo e os srs. drs, Plinio Corrêa 
com o descobrimento da Ame- de Oliveira, André Franco Montoro e o sr. José Vllac. 

As somana!f se succedem, a-1,ecia, consul adjuncto do Ja
Sem que as homenagens pres- pão, <'<lW:ul geral da Bolivia, 
tadas pelos archidiocesanos a presidente · do corpo consular e 

·s. Excia. Revma. o Sr. Dom consul de .Costa Rica, consul 
José · Gaspar de Affonseoa e interino da Esthonia, encarre
Silva tenh3m fim ou siquer di- ~do do Consulado da Suissa, 
minuam. vice-consul de· Portugal, consu-

A immensidão da Archidio- les da Lethonia e do Paraguay, 
cese de São Pe.ulo, das mais vice-consul da Polonia, vice· 
populosas do Brasil, toda ella consul do Panamá, vice-consul 
unanime no desejo de levar a da Italia; consul geral de. 
S. Excia. Revma. as expres- França, consul geral de. Italia, 
sões de sua alegria pelo ad- consules dá Argentina, da Co
vento do novo metropolita tão lombia, do Chile, da Lithuania, 
amado e admirado pelos pau- do Uruguay e de Portugal. 
Iistanos, torna curtos os dias, O sr. consul dos Estados 
todos elles tomados pelo des-1 lTni<los -e decano do corpo con
filar das classes e das associa- sular, falou ao ser offerecida 
~ões religiosas em homenagem aos visitantes uma taça de 
·a S. Excia. Revmo. o Sr. Ar- champagne, saudando expressi-
cebispo. vamente S. Excia. Revma. o 

ADVOGADOS E CORPO bebendo pela sua felicidade 
CONSULAR pessoal e pe~a sua administra-

Nos ultimos dle.s, numerosas ção na Archidiocese de São 
pessoas e instituiições foram Paulo. 
ao Palacio São Luiz prestar ho- S. Excia, Revme.. agrade
menagem e cumprimentar s. ceu em breve discurso, no qual 
Excia, Revma.: destacamos, enalteceu a acção dos srs. con
entre outras, as homenagens sules em sua d-e1icada missão, 
prestadas pelos advoge.dos da protegendo os s-eus compatr\o
Capital -e pelo corpo consular tas e estreitando os laços de 
de São Paulo. amizade de seus yaizes com o 

No dia, 14 do corrente mez, Brasil e invoéando as bençams 
reuniram-se no Palacio São de Deus sobre os lares e fami
Luiz, mais de cem advogados lias de todos os presentes. 
da Capital, tendo sande.do S. LIGA DO PROFESSORADO 
Excia. Revma. o dr. José Ma- CATHOLICO 
ria de Avlla e o dr. Papaterra 
Limongi, esfe ultimo em no
me dos advogados do Departa
mento do Trabalho. Ambos os 
discursos, . nota veis pelo valor 
dos con-0eitos emittidos, foram 
largamente applaudidos. Res
pondeu S. Excie.. Revma., qu'8 
manteve depois animada pales
tra com todos os presentes, 
tendo se deixado photographar 
em sua companhia no terraço 
do Palacio São Luiz. 

No mesmo dia 14, ás 20 ho-

A's 16,30 horas, de domingo 
ultimo, realizou-se a homena
gem que à Liga do Professora
do Catholico prestou ao Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo M-etro
politano. 

· Grande numero de professo
res -e professoras ·comparece
ram ao Palacio São Luiz, ten
do sido S. Excia. Revipa. sau
dado peta Presidente ãa Liga 
do Professorado Catholico, 

A vida de hoje 
precisa do 

ras e meia, reuniram-se no sa
lão nobre do Palacio São Luiz 
os representantes consulares 
das seguintes nações amigas. 
acompanhados de suas exmas. 
senhoras: Consul dos Estados EN O 
Unidos de. America do Norte. 
ila Hollanda, da Suecia, da. • 

Professora d. Ludovina C. Pei
xoto, offerecendo um pergami
nho artisticamente trabalhado 
e contendo as seguintes pala
vras tiradas de uma exhorta
ção feita pelo Exmo. e Revmo. 
Sr. D. José Gasp·ar ao profes
sorado catholico em 1935: 

rica e nelle se assignalou as Farão parte do programma da festa, numeros de côros dl• 
0.ctividades evangelizadoras de rígidos pelo sr. maestro Fructuoso Vlanna. O Exmo. Sr. Arce
São Pedro Claver na Asia e bispo Metropolitano será saudado pelo dr, Plinio Corrêa de 
São Francisco Xavier nas ln- Oliveira, dlrector d.esta folha. 

"De todas as artes e. mumi
nura · é, sem duvida, uma das 
mais admiraveis. 

Da Pastoral do E;cmo. Revmo. 
E 11 a floresceu naquelles 

grandes seculos da idade mé
dia: em que, aos conventos ca
bia o glorioso mister de copiar 
os codigos. Apenas terminavam 
as horas canonicas os monges 
dividiam-se -em dois grupos, 
uns marchavam para. os cam
pos e outros para o scripto• 
rlum, pois a lei dos claustros 

Sr. Bispo· de ·Bragança 
- . 

Conforme noticiamos em 
nosso· artigo de fundo, publl· 
camos nesta secção alguns to
picos particularmente opportu
nos e relevantes da Pastoral 
de S. Excia; Revma., o Sr. _ D. 
José' Maurício da Rocha, Bispo 
Diocesano de Bragt-nça. 

não e.dmittia meio termo: ou .a Superfluo será ir,sistir sobre 
charrua ou a penna, Paginam a dupla autoridade de que os 

conceitos abaixo se revestem. pingat digito qµi terram non 
Ninguem Ignora as aualidades 

proscind it arato. Era O scri- intellectuaes que distÍngúem s'. 
ptorium uma immensa sala 
abobadada, de longas e deliêa- Excia; Revma. Sobretudo, en· 

tretanto, ninguem pÓde, · lgno
das ogivas que bebiam conti- rar o alto valor que todas as 
nuamente o ar balsamico ela-
borado pelas matas do mos- s~as opiniões .assun,~m,. em 
teiro. Ahi os r-eligiosos, separa- v1r:tude da excelsa .. d1gn1dade 
dos em duas classes, trabalha- episcopal com que o Espírito 
vam silenciosamente para O fu· I Santo o constituiu Príncipe e 
turo. Os pendolistas, ou copis-, ~estre, dentro da -Igreja de 
tas, cifravam ao mister de I eus. 

• ,(< • 

E' digna de nota a affirmação 
de S. Excia. Revma. sobre o 
Rotary Club. Ninguem ignora 
que a Santa Sé, colisultada so· 
bre se os Sacerdotes se pode· 
riam filiar a essa sociedade, 
respondeu negativamente, em 
documento escripto e official 
pelo que em todo o mundo fi
caram elles prohibidos de qual
quer c_ollaboração com ella, na 
consecução das fimilidades pa
ra. que foi constituida. 

tholicos de sua Diocese em re
lação ao Rotary C ub. Depois 
de descrever toda a coi,juração 
das forças anti-catliolicas, afim 
de solapar a familia christã,· o 
insigne Prelado se refere ao 
Rotory Club, dotado de um es
pírito que "occultam em seu 
bojo o fim visado pelo adversa
rio, sendo, pois, trabalho dis
farçado deste"-: 

• 

dos ao cigarro, esportes em 
promiscuidade, as pi~cinas e as 
praias, as praticas antl-matri• 
moniaes," bem como "os arra
nha-céus, alguns não sem pro
priedades apelidados cortiçoa 
de luxo"~ 

• • • 
Ninguem poderá negar a ai· 

ta opportunidade d~ seguinte 
topico: 

"Entre esses males avultam, 
pela gravidade de suas conse· 

Os · paulistas têm· ·razão em quenclas, a permanencla das 
se ufanar com o progresso ·'de mulheres fora do lar domestico 
sua cidade. Entretanto, muito em empregos Inadequados ã 
poucos são os que distinguem, sua nobre finalidade· de espo· 
no constante apparecimento de sas e de mães, com. preterição 
novos arranha-céos, o indicio dos moços, e em logares per!• 
de uma tremenda praga de des- gosos á sua vi_rtude; e as sa• 
natalidade, que constitue uma hidas das jovens do lar, des• 
nodoa para a civilização. Evl- acompanhadas ou mal acompa
dentemente, o àrranha-c é o nhadas, para 08 ciriemas, para 
construido com O fito de ser- coloquios nocturnos ou diurnos, 
vir para estabelecimentos com- ainda que se trate do noivos." 
merciaes, bem como para es-

transcrever os codigos antigos 
delxand-0 sempre em branco a 
inicial de cada capitulo, pois 
o.os miniaturistas, tocava dese
nhai-a e ornai-a. Ah! que tra
balho encantador o do monge 
artista, Curvado sobre a estan
te, durante horas a fio, sem er
guer os olhos do pergaminho, 
trabalhava para desenhar num 
espaço minusculo, apenas no' 
seio de uma letra, uma grande 
inspiração. Accentuava wns, 
d-ete1•minava contornos, ultima
va traços e quando terminava. 
aquella letra era uma joia de 
arte. Num pequenino espaço 
elle pintára uma paisagem, 
uma personagem, uma scena 
historica, quasi sempre o resu
mo de todo o capitulo que o 
pendolista copiárà. 

criptorios, nada pode offerecer Os Inconvenientes decorren• 
de censuravel. Mas quem nã tes da profisslon:.i!ização da 
vê, com um esforço mínimo d~ ,mulher nunca serão sufficlen• 
reflexão, 0 que significa a mui- temente deplora~os e combati• 
tiplicação incessante de pre- dos pelo! catholico,. Evidente, 
dlos de appartamentos residen- mente, nao se ,trat:.i de condem• 
claes? Quem não nota que elles nar as que, f?r.9adas pela. du• 
são construidos pata uso ex- reza das cond1çoes cconom1cas 
clusivo ou quasl exclusivo de contemporaneas, ,.ecorrem a 
familias que fugiram na su~ um trabalho honesto'. para as• 
maior parte ao cumprimento do segurar a subsls!enr1a da . pro• 
mais fundamental de seus de- le. Mas o que dizer-se do tra-

Evidentemente, esta delibe- veres? balho deshonesto.,. e dos que 
ração da Santa Sé é propria a se servem da lndigencia de 

(Conclue na ultima, par,) 

" 

por de sobreaviso todos os lei- Este facto não escapou ã uma mãe de familia, afim de 
gos_ realmente zeloso,s, O Exmo. perspicacia ~ do Prelado, que tentar uma situação que faça 
Revmo. Sr. Bispo ae Brag~n- verberou, nao somerate "as mo-1 correr risco á Integridade dll 
ça vem acrescentar mais um das exaggeradas, os bailes re-
motivo de alhelamento dos ca• 1 aados a champanha • obriga,, · cconcl'de na l:>âi, '1) 
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COMMENIANOO ••• 

"A CREMAÇÃO DE . 
CADAVERE~ 

1'.le vez em quando apJj,are
cem certas campanhas de as
pecto inteiramente original. E' 
como se, por acaso, varias pes
soas tivessem, -em dado mo
menu:i, a. mesma idéa, e se pu
?:essem a propagal-a pela im
!)rens.a. O publico profano acre
dita na "coincidencia" llas opi
niões, e acaba pensando que 
surgiu, mesmo, um estado de 
coisas novo, que exige· solu
cões novas. O mais interes
;ante é que estas campanhas, 
fórmacl.as "casllàlmente", nµn
_ca tiveram por objecto assum
ptos como, por -exemplo, a cria
cão de cana.rios be\ga.s, ~nas a 
defesa elo divorcio e, ultima
mente, a cremação de cada
.veres. 

Poder-se-la dizer que o phe
'.l-1omeno tem facil explicação, 
Tudo não passaria. , da reper
missão natural de uma idéa lu
minosa, lanc;,ada em boa hora 
por um espírito privilegiado. 

J~.-

.&·.'. .JS 

Tenho sobre minha mesa de traba-~ · •· hOdierrto, · no qual aponta com sobeja 
lho a Carta Pastoral, que acabo de ràzão, nossa civiljsaç.ão colocada á bei-

. cpm:pulst\r, dP Exmo. ~evmo. l:!r. J;lii,- ra qe iirri a\ursmo em· qiip all\!l!H!fi. qes-
po 4c Bragança, .sollre "A Uefesa da i:ii!Jin·-se i!Temc~i,W!l!n1ei1tc a to.ç\o o 
Familia''. . . in~tante. E. accrescenta S!lbjamente o 

E 1 µu;!l,lculavel a mnnero de veZ/ls qi1e frlllª'PO, n1Ml.!llm J)Q@ i:imnnar qtic no 
~$te ªSl!umpto tem sido trotado por es- :ari~u t1ão se podem repetir as catas-
ci·1ptorei. ~tµglicos. Os Papas, a Hiera.r- trophes moraes e sociaes que em outros 
chia. Ecclesia.stica. em todos os seculos ,novos se têm verificaclo. A ciyi\isacíf,o 
e em todos os Continentes, e os leigos "c\esappareceu do Jogar de seu berço. 
devotados ao serviço da Santa Igreja, sabendo somente Deus quando, victorio-
não se têm fartado de examinar, sob os sa, a elle tomará. Des"t'arte, quem nos 
mais· vari"iictqs ·aspectos." o l)é11S~mento 11,utorisa a a~gurar que não se dê en-
da. tgre~ sobre a· cons1;it1.1ição çj11, fami• tre M& o que se dá em putrps pontos"? 
lia.· ·E11tretanto, acontece com 1\ dou- Evidentemente. são sonhadores incorri-
trina catholica o que succede côm a glveis os optlmistas tão frequentes en-
tonte Q!l- Q\.l!!l ~Híi, imita, isto ~ ps :S.1m- tre né11, Q@ l!\.IP.Pgem o l!rn$il vacc\!1a-
tos Eva,nge~lwi,. Estes, p,pr m11,is qm~ d.O co11tr,. topas a,s 11en1&\!1s e co!1tr<1, 
sej!lm lid.O!! e relid,os, a1we~entam ~em- t<lc\as as q,berr,1,ç®S propr\as á nature-
pre µin inte1-e~ novo, porque ~ r\q1.1ti- za hUlll.!Hllt, como se tivessemos siç\o 
za iµe~oaw·\vei d.P aeu CQ11Y!HAA reve\a iseqws qps fun(/,ti,ssimos erfeitos cjo 
cl!,ç\a,_ ,,ez PtU'a o leitor, sop r,1,~t,1, es- peccad,o orig\p\'Í. 
p(:lc\,i,l e aind.i c\e~conllecid,!l- 4eJle, as Mlls a si~~~les . çj(:lscrimi1111,çiio c\ps nw-
perfeiç&lls infinitas do Verqp :mnc11rna- le,s ni'\o ba~ta. E' preciso vehos, ní\P 
do. .t\ssim tamb,em, comq1~nto mil e mil vezes. repjltiWÍ, e reaff lfffi\!:~!l- lW -------... -~-.. ~----·-__.., 

·decti-rso c\QS vip.te Sf.lCµlos tj.e vid,à i:\11, PIº. OOºRêl D8 OLIV1HftA 
· ,, Igreja, a doutrina c~tpOliCll, apres.e11ta . uno ... f1 D~ .. . . . IH . 

... .,, .. . .. 

,.•, ·.:.::J~e,r:_:m_ ºª;,, q~:_;:~ :~:.:._ª :: ~~:' ___ Ui&m!JJ(ªClk.úrll.al.L:Esd!tl.-ofarLa.JtltfatnXoXtJ!&advU.e-_'1'. 
tenções e com o ~µ~µlo çla fsl'l,\Çll·, ~J;ie- · i 
souros novos, que i,ac,a.~ exhuberante- · 
mente e,s alm~.s bemaventtiradaJ?, 1·eM- · · · · .. · · ·· -- .. 
,mente famintas e seqentas. de justiçe,, 

Penso tiisto tudo, ao reler nw.-is iµna 
vez a doutrina catho\foa spbre a fa:m,i
lia,, cpmpep.dia.tja na ulti!U!!- Cai-ta 
Bastoral, pµblicaqa na festa da 4Si1l.\lll· 
pçií9 ele ~ossa Senhora, no cpr1,ente an-
1w, pe}o Exm<>, RevinQ, ~- Dpm Jos~ 
Mauricio ela Roct\l!,, :aispl> de l3r,wªn
~a. 

i-· oonvern acrnscentar-, entretl!,nto, qu!l, 
se essa Pªstoràl teni, o inaprec~vel va
lor que é proP,ri!) . a todá a exposigijo 
clart5 e methodica, do pensa~to de, 
:{greja,.., 11Dl,1retµdo ql-ij!ncto feit11, COlll au
tQ.rid~e ~ segurs,119!L de dotitrina, d!l upi 
:Bispo, apresenta ena ainda outros pre
dicados, nos quaes se reflectem as qua
lidades de intelligencil!, e de vontade, 
q:ue · clistiÍ1guem · seu autor, ·· 

• 
· , s, Qµe111; como eu, já teve a forttma de 

cdnversar detidamente com o Exmo. 
:R,evmo. Sr. DÓm José :rvtauricio dá Ro.
ChlJ.' ~bre as· grandes q~estões politicas 
e sociaes da actualida,de, nota imme
dia.t11,mente naquelle . Prelado uma in· 
tàjtigencia penetrante, clara", metho
dica e firme, que, entretanto, não 
se comp1·az exclusiv~ente nas es
pher11s de especulação. PelOI con
trario, $U esp\rito penetr;ante, lOj!'O que 
alcança uma verdade, a faz tão intei
ramente sua, oq se faz tão inteiramente 
della, que no mesmo ~tante S? nota 
nelle o desejo de descer á pratica, de 
penetrar na liça, e de ~r ao mesmo 
tempo seu realisador e seu paladino. _ 

Dahi o façto de a carta ~storal 
de S. :E:iccja. R~vma. aP,resentar um 
a~pecto positivo, pratico e incontest!!-
velmente combll-tivO, que se nota em 
t9do O traba\ho, a COtpeÇl:tl' pe\a c:ijVl/lf\O 
e distribµiçãQ qa matel'ia. · 

s. Excj11. Révma, n{ío de~reve ape
nas o proble,na doutrlnario da. familia, 
composta de pae, mãe e filhos tomados 
em abstracto. O que interessa a. S. 
Excia. Revma. se dirige, afim de louvar 
o que nella se encontra de bem, e de 
combater o que nella se tem in_sinuado 
de conde~ável. 

Esse amor ao positivo e ao concre
to não tira a S. Excia. Revma., como 
é obvio, em se tratando de um Bispo, 
o amor á doutrina, e nem lhe tolhe a 
largueza de visão do conjuncto. 

Por isto, e com grande acerto, deven
do examinar o problema da familia 
brasileira, s. Excia. Revma. começa por 
traçar um rapido panorama do mundo 

apenas ew extensjip n1as em profunçl\· 
dade. E, por, isto, q ~r. ~\,spo de l:!i;a
&\l-nga, de$cenclo ai:> amimo élqs proble
mas contel"!lpo1·aneos, ap,resenta a sua 
C!J-1.lsa 110 "ego!smo pr1.1t;i,1, q1,1l:l ponçio 
xws · p_rawres d~ vj\ia pre~ente a $1.\mn1a 
fellciq~e", tuc\çi lqes ~acrµiça. 

:\!l' ei,w egçiil!mçi, frncto inevitavel da 
rupttµ"11, da c!vilisação occlqental com o 
l!lV\l-P!!"eUio, que tem engenclraçip os mais 
diversos inim~1ms do Corpo Mystico de 
?i°Q§!iO Senhor Je;ms Cllristo, i~to é da 
~grej!l, C?,tl\ol\ca. Cqqununismo, pro
testantismo,, e~pjritismo, S"9; ~penas di
versas expressões de um mesmo espírito 
de rebeldia e de egoísmo naturalista. 
Lig·ados entre si contra. a Ig1·eja, tra
~!l!hi>m e\les em ''Frente Unica", co
mo. já denunciou ao Pllllllco a C,trta 
Pastoral de $. ·Êxcía. Revma., de 21 de 
Abril de ·1937. N\lnca se poderia. insis
tir , sufficientemente 50bre esta verda· 
de, que o Sr. ~ispo de Brag;mça. foca
lisa detida-mei:_ite e põe em lt1minoso re
levo. Os inimigos da Igreja, em todos 
os tempcs mas hoje mais pl).rticular
mente do que nµnca, estão colligados 
entre si. em uma conjuração que já· 
Leão XIII denunciou repetidas vezes e 
éom palavras candentes. Pouco se lhes 
ctá das diffe11.enças doutrinarias qu~ os 
sepa-r0,m entre si. O que lhes importa. 

. é a destruição da Igreja de Jesus Ohris
to. Dahi a constante insistencla do LE
GIONARIO sobre a ingenuidade que 
:rrttl.ltram detie:rmJn:ados catholicos (\e
sejosos de se imoiarem e111 çertos ini
migos da Igreja para combaterem ou
tro·s. No mundo da lua, esta tactica 
~e ser muito inter~ssinte. Na rea)i
c;l\1,c;le, porém, ella é ruinosa. A este 
m·oposiç,o, lembro-me perfeitame1:1te de 
uma saborosa palestra que tive com o 
F.xmo. Revmo. Sr. Bispo de Santos, D. 
Paulo de Tarso Campos. Discorrendo 
~pre assumpto deste 'genero, disse-me 
@.· Excia. :ft,evma., gracejo,ndo, que, a 
Ie:reja se poderia apropriar, em muitas 
occa~iões, da phràse famosa: " Livre• 
me Deus de meus amigos, que eu me 
Üvrarei de meus inimigos". Os "ami
gos" são os taes adversarios da Igrejll. 
que lhê" offerecem um apoio precarjo 
P.m cujo bqjo escomlem !Is mais peno-
sas surprezas. 

• E' dentro do ll.mbiente deste quadro 
geral, que o Sr. :aispo de Bragança si
tu(L o problema da familia. 

Mostra s. Excia. Revma. que o pla
no concebido peia conjuração anti-ca
t11olica q\1e c\om!Pll. o nwnqo, de sl!b
\,ertcr tot;ilme11tc a civilisaçf\o Cic1-t\10-
lica, e de terminar destruindo· a indes
t-nictiv!ll :rgreJa ç\c Jesus Christo, to
mou como ponto predilecto de sua 
acção çorruptoi,a a familia. 

Dentrp da f11-rniliit, ess.a acção diabo
lica não tem poupado à mulher. :E' que 
quando o lar é desertado criminosamen
te pelo Pae, os filhos ainda podem en· 
contr11r um amparo na Mãe. Mas 
c1un.n4o a Mãe, lollcamente seduzida 
pelo desejo de se igualar ao Pae nas 
baixezas deste, tambem abandona o 

lar, no que se transforma este, sení\o 
110. ~mi:ar em qµe tmper~ -~,; abo1ni1+a
çã!} '1!l-: qesojll.ção 1'? 

.j:'0,s~a então !!- B11storll.l a descr411i
nar, um PQr- um, t9qoi, A/1 !H'tlficios qµe 
a civilil!açilo m0.füirn11, a11imii,q0, ~lP es
pirito hostil íl- :fl$'rej!l, t1t\lise, Pl\P a des
a~re~ll.1,i(o d!!- famili!l. 

~ão t1\o in1po_rlill11tes os c~mceitos emit
tidqs 1~or s. E:xçia,. iwvma. a esw pÍ·o
positp, t!i-o prai:iti!}Qs e tií.o ntels, que 
não. pod,emos cleil'ar ele os, 1mblipai· com 
tjest~w-, e!ll Outro local qe,sta fplha .. 

Entret11ntpc, l!W. ppnto final ainda me
re~e noss!I. !llelhor àtttJnÇijO. E' O qlle 
Er. relaciona cpm o traballw da Acçíi,o 
catho)ica ele Bragança em prol da fa
milia. 

Muito se tem escripto sopre a Acção 
Çatholica. Infelizmente, porém, não 

é muito o q4e .§C te1n comprehendido 
p. este .respeito. 

~· iµteres$ill1~ reg-jskar, ppis, a ue
lil~eraçj\o g4e S- ~xci\J,. !½vIT1a. enun
cia no fiW J:je SU\l, P&storal, de confiar 
1\ Acçíio Catholica a. superintendencia 
de uwa nova "l-,ig•a. de I:lefesa da Fa
milia" gu(:l S. El(Cja. R~vnia. resolveu 
fundi!,r "regida por estatututos proprios, 
confo~·me o aconselharem às circums
tanc~s, sop a orientação da 1\cr,ão ci-
thoHca ''. · · 

Essa associação auxiliar da Acção 
Catholica, que S. Excia. Revma. dese
_ia estructurar "á sem!)lhança do que 
fi~ram gs ~xmo!l- fl,evµ1os. srs. · Bis
pos Norte-.t\!llerj!Jan<>s: fi1nqaqq<>, com 
os conhecidos result11tjos, a Liga qa De
cenc\11, granliemente l.ouvada pelo Santo 
P,tdre P!o XI, contra o máu cinema", 
tem mµitas analogias com a "Associa
ção dQS Paes de ~amilia ", que se aca-
1,la de fundar no Rio_ de Janeiro sob a 
orientação do emérito .:resuita Pe. Ar
lindo Vleü·n., assocíaçií.o esta qµe cpme
ça a se esprai8.r sobre todo o :arasil. 

Deve ella velar por que, dentro da 
fat11ilia. se constitua· o -ambience favo
ravel ao verdadeiro florescimento · da 
vida religiosa . A associação · deve ter 
seus o\hps abe1-tos e vigilantes contra 
todas a1> innovaççies, e' pi·emunir as fa
milias a ellas flli.idas, contra as infil. 
trações insidiosas 0d; moàernis1no, ao 
liberalismo e do i·acionalismo. Em tuna 
P!llavra, cteve ser a sentiuefüÍ, vigilante. 
do espirjtÓ da Iireja. dent1:o ela viela cie 
familia. };'arque é bem ce1-to que sô a 
famü1a qµe se alicerne -1;1oliçlamente em 
Nos.so Senhor Jesqs Christo não ;xide 
ser c\e1no)ida pelo vencl~,l'lll· cta, imp:c
clac\e moderna. 

Não menos certo, llOré111, é nue não 
pode ter .:fesus Christo por ft1ndamento 
a familia qqe nãq tiver a Igreja por 
Mãe, Mestra e fl,l1in\1a., 

• 
Partindo de um quadro geral de 

grande ampliqão, para descrever de-
pois o quaçlro mais restrjcto de nossa 
vida socjal, analysando em seg-ujda· i=s
se q1.1açlro á luz dos princípios da Igre
ja, e apontanç\o por fim os concretos 
e imml:ldiatos que a situação requer, a 
Pastoral é uma imagem fiel em que !,·e 
espelha- o espírito largo, firme e pratico 
do insigne Prelado ql\e a escreveu. 

Ora, se não nos falha .a me- ~ 
moria; c_erta vez o actual Arce- ~.:.:i'*"":;_::::;,.;:_:::::=:::=~-====·===:;::==:.:=:::::=:::;==============::::::========:::;::=============~-~ · · 

., bispo, enfüo Bispo Auxiliar, foi C -A.- T· _.. H· _ o·.· L" . 1· C,:·:·!· ,_· _·, __ ·· _ o···-· t,isitar a Associação Paulista [ . 
rle 11111.wensa, onde; sejil, dito de 
passagc>m, foi recebido com to-
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a independcncia polaca. Mas o 
facto qu-a nos impression<>u, do· 
mhwn nosso espirita e 11Íe dic· 
tou sua attit1ide, foi q, nazifi. 
caçfio e !I bo\clrnviz;ição de 11m 
paiz flllldamcntalmente catho-
lico, · 

• * • 

Ora, foi exactamente esta a 
attitude que -0 Santo Padre us
sumiu · no discurso com que 
saudou, no dia 17 11. p., o <lm· 
baixador cla Lithuania qu•a lhe 
fmtrega,·.a. suas credenciacs. 
Disse Sua Santidade que 
"consciente elos deveres (ltti· 
nentes a seu· .alto cargo ele pas
tor supremo, não deixará qu-e 
sua acção seja envolyida em 
controversias puramente tem
por.aos ê competicões tcrrito
riaes entre os EsÚLdos. ,. Mas 
acerescontou cju·a não pócle ser 
indiffcrent e aos perigos incorn
mensura veis que "a somhra. si
nistra do pensamento e da ac
ção dos inimigos ele Dens" faz 
surgi!- sohrc a Europa inteira. 

A -este proposito, {, oppQrtn
no accroscentar que o LI<JGIO
NARIO agi11 em .oitrict.a con
formidade . com sun· missiio, 
qua11do sustentou desnssqmbra
ctamente sua posição hçistil ú. 
11aganisação tfa Polonia. 

Deste desassombro, deu um 
bello e:Jíemplo o. "Osscrvatorc 
Romano", ·im nota ptÍblicada 
no dia 14 Jl. p. e transmitticla. 
a nossos diarios pelo telegra
pho. O jornal offieioso ela San
ta Sé censurou vivamente, em 
tal nota, os que acc11s,wam o 
Santo Padre de se ter conser
vado indif[erente ú bolcheviza
ção e p-aganização da Polonia, 
quando JJelo contrario elle ex
primira de modo claro "a dor 
e a angt\$"ti4 que sentia em fa
ce dos acontecip1entos que se 
estavam desenrolando na Po-
\onin." -

Em outros termos, affirnw1• 
011 insinuar que a Santa Sé fo
ra il1differentc ao conflicto, ou 
procurúra ao menos occnltar 
sua dor para agir com prud-e11-
oia { ?! ) (, coisa inteiranrnnto 
olheia ús int011rõc,: elo Ponti• 
fice. 

Causoµ-nos viva satisfac<'iio 
a attit.ndq assnmicla pelo go
ven10 brasileiro, que continun 
a manter relações diplon1ati
cas normacs com o gove1,no po
lonez estab-eleeidp actnalmente 
em Paris. Esse qelÍo gesto ele 
nossas f\-\t!.oriclaqes, que segui
ram assim a linl111 geral impos
ta nelas condições poljtic,\s do 
continente americano, 1irova 
que o Brasil se soube cons-Dr· 
var uma explicavel neutralida
de, não ·qqiz dar a tal neutra
lidac]e o senti<lo de um'.! indi!' 
fer011ça apathica ante aquillc 
a qne, em 1'2cente discurso, { 
Exn10. Revmo. Sr. Arcebispc 
do São Paulo chamou com ra
ião "os ephemeros 1riumpho~ 
do direito sol1rc a força.'· 

* * e 

~111'1 ~s honras. S. Excia_,. ,--,:i;;.· __ 
àproveit.undo a opportun:ídade, Çó't.t1Pr~m 
!.'Ugg-eriu que toda a imprensa 
paulistana fizesse uma insis-
tente cmnpanha em pról da 
.rectificação llo Tietê, melllora-

EXC_ LlJSIVAMENTE su~s Joias e seus Presentes .· .. -· . JOALHARI.L\ 

CASA. -CASf'i~RO 
OFFICIN.t\S PROPRIAS 

lH-l conheci.d .. a , As nrnnobras dos pescadoro,;· 
de aguas turvas, que incessan
temente rcapparcccm entro 
nós, infelizmente ainda não 
chegaram. ao seu ponto final, 
elo qual pareeem liem distan-

ménto ina.preciavel para .as po-
-t-,res . populações ribeirinhas, R :U. A\ 
P-Xpostas, pei·iodicamente, ao ~ 
tlagello das inunclacões. Ora, 
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no morqonto, a administração 
municipql não cogitava. desta 
lniefo.ti:va;, lJOderia haver, por
tanto, idéa, ele maior alcance? 
Entret:11Úo, a campClnha não se 
tez. . . 

1\fa~ · ,1;01temos aci assllmpto. 
O ''IilRtado'' e as "Folhas" alis
taram-se: entre 9S pa1tiqarios 
\la cren;iação, o Já se procura, 
,llle$mo, fazer crer q11,i a Igre
ja. nft,o seria assim tão contra· 
ria, como se· tem affirmado. 
Ora, s6 ha 1.1m caso em que a 
fgreja pe1•mitte ::i, orenrnção c!e 
caçlavcres: 6 na imminencia, ele 
epiclemi\lS. Além <Jisso, a Igre
ja. tolera o tri:ibalho <lo opera, 
rio, em certos t1·abalhos da 
confecr:(ío do forno crematorio. 
E é s6. 

Será que São Paulo está sob 
1. ~e.a~ ae uma etii?emia,, se 

Unicos 

Missa so continuar na. aottial pratica 
de in.humação? Se não for por 
isso, só por :puro espirito de 
imitação de,1ejar-se·á imp!ant_ar (Couclµsão 1la 8.3 11ãg,) 
entre n6s um c99liup:1e impio, fiadas na ,111-iss;t rezada excln, 
instituído, em no[i!~a civ!\iza, sivamente ~o sacerdote; 
~ão pela mf,l.çorui.ria.; <ltlfl Dre· 5. E' cQntra a tradig~Q 
tendia, com isso, --f~zer esque: constante e a1itiqulssima, o po, 
cido o dogma · dá i·es_urreição; vci recitar em commum com o 

E é precisamente em nosso sacerdote o . Pater noster (S. 
seculo, em que a' 1'humanlza:, Gre~. l\Ía~,, ep. 12): · 
ç~o" é o pretexto pelo qual se 6. Outras formulas, p. eiç., 
p1•i;,euram autorizar todas iis Domine n"ôn sum elignus, niio 
vergonhas, é precisamente ag_o- fonun per111itllçl11:s ao povo. 
fa que, mais do que nunca, ~e 7. mi proh!l:ii49 qtte se i:ljg(l 
perd1;1\1 o re1;1peito 4evido ~- pes, a rµi1;1s~ 1?ªffi a-jt1dante var1io, e 
soa humana, a ponto· de 4f;!se, Q J)ovo reirngp,da em 1t1~a.r ele!, 
jarem destmlr-lhe o corpc, m!tl 1 !e (C\l!1, Sta), 
cessada. a ultima nalPitiiç/ío da ~. :mi pt'Qhfüiqq qne os fieis 
vida. E conw quererã9 ·evH~r Ieüim em VP.11 ªlt!t_ ;,is 1;1ei:irMªs, 
a garba.rie totalitaria? o canon, e I\S pal~':!'.l!-S santas 

·-· ~--~~ .. -· 

dia .. logada 
4;t consagraQiÍCT. -ll]stas Pa\'lCs 
cl-ayem ser rezacjaf; pelo ·sacei·
cjote, em voz baixa, cpm excep
ç(io de poucas Palavras. O qtte 
nµ·o se concede ao celebrante, 
~(iQ se pói:le conceder ao povq 
((l. 437(,). 

9. S1_1ppõe-se sempre que o 
calebrante esteja ele accordo 
com a missa. dialogana. Ell\ 
diversos decretos a Sagradq 
Congregação dos Ritos (\ecla, 
ra: nem tudo que ó lieito, é 
tarnbem opportuno, por eansa 
dos inconvenientes que facil, 
mente resultam, pela 11ertm·ba, 
çµg QJ.le fil9Hrem ns sac-erdote!l 
co.m «etri~!º cl!l. ;:i.ccão san-

t,a. e 1las riibricas {d. 4375) ·e 
ainda mais na recitação em 
CQ!llnwm do gloria, credo, etc. 
(30 llOV. 35), 

10. Impropriamente eh a· 
11u1m. missa c1ialog.acla úquella 
efu c1tie um leitor reza as pa,r
tes do sac1erdote ou uma parte 
ele uma. oraQão liturgjca e o 
pÇIVÇI 1•esppnde ou continua as 
qraçp~s começadas. Tambem 
P!H'a este methodo vale a pr-0-
hillicfw de não lei• em voz al
ta ªs êeci·etas e o canón. (d. 
~515; :Periodica l!l3G, pg. fi7, 
lllJ;!IL Lit. HHJ4, p, 121)." 

'fpfüis Q'i gryp!lOS sãQ do 
a1\tor._ · 

tes. Assim, a questão do exa
me pre-nupcial continua nova-
111e11tn a ser ventilada pelo 
"Diario da Noite'', do Rio de, 
Janeiro, com siia ·costumeira 
parcialidade. E a obra <\e des
aggregação da familia, á qual 
se referiu tão oppol'.tuuamcnte 
o Ex\no. R-evmo. Sr. Bispo ele 
Braganca em sua f'astoraf, con. 

,tinua a encontrar o deplornvel 
apoio de certas autoridades ju
füciarias. Nó Paraná, o Tl'ibu-
1\at dp Appellação resolveu, em 
rec,e11te sentença ,_sobre seguros 
(hl vida, equiparnr os direitos 
cie fiÍhos illegÍÚmos e legi
un,os. 

A.ssim, 11t1is, os filhos elas 
trevii..s niío dormem. Vejam-nos 
os filhos da luz, os nicmhros 
c)a Acção Çat.holica sobretudo, 
p11ra qt\e 11oste mo1nento de 
confnsão, 11ão mereçam a quei
xa do Ilivi110 Mestre: '·Não 
pu~,astes vigiar eon11nlgo umit · 
hora?_·~ 

' ---
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TODOS - noh1ens, mullietes e ctianças - PODE~f 
concorr~_-.. ao s~nsac_-iopgJ_. CONCURSO HEPi\CHO
LAN. z• MUITO FACIL: tesoondu. a esta pergunta 
- O o·uE E' HEPACHOLAN? E dê_astta o~inião 
- --UANTÔS. HOMENS voe e _ACHA _QUE 
ÇO~CQRRERAO AO CONCURSO HB,PAQHQ
LAN? Escreva para a caixa postaJ 3331 -. São Pãülo 

1.º premio: DOIS CON1JJS DE REIS i 
NA() 1-tA SORTEIO., 

Aaaptacãb 
· r'RER é uma nece~sldatle _ ínelludívcl da nn• 

A .. r·· ;;. e, . ~-· ô_·. a· ... • .. ·-_: \;.,. tureza humana. o homéH, não vive sêm fê. 
\;. 1 ~ ~ 1 ~ Já dizia um apblogistà célebré: á atmospliêrà -

a algt.~Jhs usos 1,, t· 
1 

t r· r"Í J f1i-i --~ natural da aln1a hurfüina é o sd~h?íiatural. A 
1 . '-1 ~ 1 ~ e 5 i'éllgiosidade é ~arte ilitegrant~ da personali• 

A Igreja derlieou scli1tfre llfü cdiijuh!m os )ii·iilcipios tutida
carinho especlti.l á actividaclê meiitaes ela. aHé com os prê' 
artística. Toda a liturgia ca- ceitos de generosa cafülade 
tholica é de tuna belleza_ im- inissionaria. Curiitli'c, tJortâlitd, 
par e, tião foram iioucos os ao ihissitiílal'id, ali1bHmtar à 
santos qüe co1üeçai'am sua cdh- .!iova Famitrtlcção, 1e,•a11do êm 
versão attràhidos pelá magilifi' édnta d élilüa, bs rriateflaes de 
cencia da litui'gia. co11str11cção, o· gostô âfüstiúb 

A atte inlssiônaria, actuàl- <los indlgeú.os, Jil'dcurando re
m-êiite, tétii sítlo olijecto ele es- tii·ar ti Jilálor 11::1':~i'o ele moti
tudos valiosos tie itinl.lfoeros vbs dê ornaliienlif;:füi e tl:i. ar
sacê1'elotes. Recelitêfoeitte S: t!liitectu ra do povo a quem vae 
Ex eia. . Revnui. l\Iolisenhor l;icrvir a Igreja. 

datlé humana. Por isto, Q11atrefáges, o nàtu• 
'f.aclas ao e§plrllo calhoiico, e i-àlista das espécies animaes, ap· ós acurados é 
rtssim, mais efficieiüeirietlt-e, a 
iitúi'gia consegue intégrar to- ~fófundos estuc{os, s6 póudê dar àó liomem uma 
tàlinenté os fieis das mais va- àefinição por um traç& éâràêl:Histioo que o 
riadas cuilúras na cedmoliia distingue abs8IUtarlié1Hê de t8Bâs às demais 
sacrã. 

ésj:,ecies. o homem, a1HiHê tíuittràfages, o 

"Não é um CàtntJliéis
tnõ dé duàs (àf ãsut 

,_ ....... , --

!iôtnem ê um âiiirnal réliglôsct, 

Mas .iioJé; nesfé seculô de mitlêrialismo e da 
f3hilosof:jhià dós siirh Déus, chegou-se á éonclu· 
ilâb de que a fê é o alJfliJrdo e o homem pôde 

diêpénsar perfeitamêiite o creador. A reÍlgião 

.,.t.L .0 • ..: .... <:s-.-~ 1 

quotidlahámêíitê. Étislliavà ô catêélsfno' áo!! 

FJêtjtiêiilhôs da sua pafochlà; Ampere rêútva 
tambem o vêlhô ter§b, Ôzàftam assim o viw, 
cdifícàt18; nl:lmt:t lgfêJil tle Pârfs; 

Houve tàíifô sâbiô tjüê rêzôu o terco! Por-' 
tanto, mêu êàró ffioçó éÍ'lfisfão feh7or;so, con
gregado mârianci, flãb tê êiivérgonhes do teu 
velho e tjüerldb fotiH% élé Maria! Reza-o em 
publico e sêm réspéÍtb fitifHâHb: O terco das 
velhas vovdzÍHHásf t:ló tnfidcib simi,iorl~, das 
mulheres humilâêsf fbl d têrçó dê Êfossltet, 
Pàscal, Ampêre, Caucliy ê clti Pê; Séêhí. Nãa 
te éhvergonhes do teu ÍJoifi têf§ô f 

Multo perde o homem quánd8 pi)/'.% a fé. 
Até mêsmo a dignidade de creafUtá râclàliai. 
O proplieta Davi~ compara certos homens ao 

jumento: "jumentibus insi• Celso Coiist:i.11tiill, Seci·etai'iô o qtié é 1-iiisôfütamehU/ ll!l' 

da Sagrada Congregação ele cessal'itl é que sé queii'a cons
Propaganda, pülilicciu ila revis- trnir um edificio' íf!ira !'fe.r ce
ta "Arte Cfüistiana ... uin trb.- 1-zbt'atld o S-'.111tb Sacrifício. à 
balho s@bi·e o a1ii1rov-zitail1eiito Igreja. Quanto aos capiteis; 
liturgicci da Arte Negi-i:1. cornisas. etc.. basta consultar 

s. J<Jxcia. estuda O problema a natureza. local. E_' ~Jreci~o 
em toda sua complexidade, pro-: que a arcl11tectEra _m1ss1onana 
curando primeiramente estahe- ! lenha st'.ª pers?n~lulade. e !_IR· 
lecer as rek~ções 11ecessarias i ela de imstiira: 1Jb)_s. 0 _s_~lva~ent 
enh'e a liturgia e a arte ele Item_ m;1 ~ensb ~t ~1s~1c1 d'.~~~ 
cada povo, encarando depois, d_e aÜcllçao, 11osW qtk 1n1i11i 

f, ·disp<;nsavel e delfé até mes
Hà(tr<i;..~s éxpre~oês êi'üfü. mo ser oantt'.1 da face da terra 
§acetdote frartcisêarl<j à êth nome eia scÍéHeia e 8ô pro' 
resµeito do LEGtoN ARIO gresso. i-íão se aarttittê o _hó· 

·~ -~ --"---• mém reii§idsd, Pôls bem, Até 
Do nevn1o. Pé. Fi'éi Jl.,Ia

nue·t J::lhiJippi, b. F. 1\1:; 
dtirrticiliádti em Salto erans 
éle. Estaéio de sànta ca
thafina, recêbenitia honro
sa carta, éia quai transcre
vemos o seguinte trecho a 
rnspeito da orientação do 
"LEGIONARIO": 

Aôje nin!]lleiti j:lôude com se, 
guraliça ciesmentir a definição 

dé Quatrefages: O homem é 

Bica~as .. 
piên-tibus." E accrescenta: si, 

m.ills paci:us est illis - são 

con16 jürhe11fos lrráélonaas e 
a elles em tudo sem e: hi;,!1• 

téS"; 

E' fifrfe; éilrâb, Seja. Mas 
não sou eu quem o está di· 
:zéHdb; rliihlià gehte; ê o gran• 

especialmente a arte africana.! tivo. 
Nas l\.Iissões se recatiitula il . O ~s11e~to artistico da litur-

toda a hlstol'ia da Igreja. dii:. g_ia visa rn~egra_r totalmente o 
o articulista, 1'ecomeça-se scin-j fl_el na ~e!·imoma s~cra e Pr~
pre na choupana, a igl·eja i·ü·, cisa, !J01 isso, _levai em co'.üa, 
dimentar que O iülsslonai·io le- ! ~specia;_menle, o senso arhstl-
vanta é a imagem tla gruta de I co elo fiel. . 
Belem. Depois, como os Reis 1 • A _Santa Igre~a Java ~ _c_1vl'. 
:\lagos, vêm os selvagens com I h;aç~o verdadell'á; . a . c1vd~za
su<1s offertas artística~. de C:ªº c~tholica, .ª .t?tlos o_s Pô_ os 
tuna ai'tê se1va<:\'em mas qilo l'ê \ c,ô m:1verso; m_11f1~a.ndo-os sem 
aiiJbiifütà na tÚtturêza loeal. \odàv1_a tlesnac10m1l1zal-os. Elia 

.. . . . . . . . . / e a umca: ·guarda segura ele ludo 
Quanclo cap-ella de1xit rle ser I que é verdadeiro e bo1il em to

sua choupana, s.urgc realmen- idos os éostumes e tradir.ues, 

"o seu jornal me agra
da, antes de tudo por ser 
cathol!co, transpira u111 
catttoÍicisnio vivo, saciio, 
forte e · coniniunicativo. 
Não é uin cathciiiétsmo cie 
"duas·· caras". Ê' suávc e 
energieo, sem fazei· COll· 

cessôes ém materla de 
dogma. OS' artigos sempré 
bem iançacios; em gfaài 
breves e prófi.inciós, reve
lando soÍidÓ êoiiheeimentÔ: 
Ídéas ciàràs. cqnéfüos pre> 
ciosos! Uma . foilééçãô dp 
"'LEGIONÀRfô;; vàie bem 
uma pequena. enéyciope
dià."" 

IJ 
um animal religioso. 

Você, meu sabichão, eiitàh1ado e increduló, 
não admiHé ó i'êÍtgioso? Náda mais facii. 
Risquemói-ó. É terá êshi béilà definição: Ô 

hóritem 'é Um àHimâÍ.. • 
Simplésinêti!ê Um àHÍifüd. . • 8onito, não? 

E quandó vtié:ê, IHtéÍlêct.Lí.li ífültérialão §fàs
t'éiro, mê vief ióinbâf âà fé é eu lhe disser 
àssim á qLiêifiià· rói.ípà i illiê ~;átjui síH.1 afila 
tnal!, não se õfféf'idà; cíHhâi'afüil j veja lá que 
eu procedo scientificamente ..•. 

Quem iH~ fHãlH:1êhi edrfàr ii éléfinié'ftd élê 
.•'" 

Quatrafagés? 

~ãõ se zarii:iuê, mêü nê§o .. •rl 

. ~ . 
Cauchy, uma aas glorias da màHifüfültlca. 

pledosQ éreiHe ê dêvótlssiin8 rezàva o ter90 

de e santó e admiravel cantor de Huss, o 
Prophéta 6aviél! 

E demais, a incredulidade contemporanca 
"íb sé gàt,a tant.o dó seu matérlaiismô? Ê o 

materiailsmo atlmitte outra coisa na creatura 
raêiónal além da purà àfilmalidadc? Somos 
êreâforàs de Deus, créadas ã sua imàgem e 

sê!tieilíiin§íl, Não, diz o ineféàulo, sôfnoà a 
mâtéflá êvdlLIÍ8â; ô ànimâÍ af:lt:rfeiço.tdõ; 

somos fiihos tle Eleüs, diz-nas a té, Nirn, 
diz o. materialista; som tis a •tnàtêfia 
evoluída, o macaco aperfeiçoado. Natlà tléi 
Aaãô e Eva. 'témós õ vovô inãcaéõ, â vovó 
oràlig6litfígó tjUé explicam maravilhosamente 
z nossa origem. Ora, a vista dicto n5.o. acham 
os senhôres que Dãvid tihht rátão em .. êom
~afàr cêrtõli Homens uo jumc~ltof 

te . o problé?~ª artist~co. A ar-· A arle 111issionaria é ~bfta11-
ch1tectura nao se pode trans- to uma conti'ibui<!ãO imil'iensa 
poflar do Occideüte, pois ella ao apostolado ent1~ os clitêr
é como uma flor que só eles: sos povos remotos do lliiiYersô. 
abrocha em determinatlo local A liturgia da Igreja; uniêâ 
e occasiao. Trata0se, pois, de em essencia. rece!Je no emtart-1 
1-evantar uma Igt·eja onde se to contrib\lições locaes, adap- '-'-'-;__;_'--'~..;;;;:;:;;:.....:.. * Asêantt:1· 

Em dias tormentosos quaes 1 1-
1
• ,-~_.

1
• .ma -- d. d-· · •.. .. . i:Jât:~éêhCÍo-llie tiãd ser sêiitirl.:i. 

os que actualmente _atr~vessa 1 - •.. . .. ·• · ··---u-- -. ,.,.·,. ~-•. -. herli esperado e (!tie1 iW i11üf:· 
o muntlo, temos por opportuna, · 1 ü:io pôtilo que chêt;its§e, tono'éi 
a transcri11ção ele doutrina _ca-1 . . . ~ os Hrêtõés sêrla11i 1li!gciltlclo~. 
tltollca soh!'e a gucrn1, <lenda I co1üo êarril:ífros. l\Hís tJ ,;a!Jt,t 
á _ll?na iHust1:e do Pe .. :\I~_ri?_el '1 u1s; ::;o Ivo filt· defensi,a. por-1 t1t10 sut1· 1ires11ncrns. 111011ges, seu tlever ctJiilo llbm soldàilú; dJsptiz as éoisàs. tJ:i fhfiêis Sn- general; avisai.lo tli:i célt, ldva1 1 -

D-ernarc1es, cm sua ohrn "l'\ova I que. para tl~fencler-so. áinrla co11ve1·s0$ e peregrinos... eiii l.uri Jáfice de ghifüle :fH;;rigd ifüiitls; qtie hálilté.Viiiii iiaqudie tdu o clamor e dis,e: Allt'luia; 
Floresta". 1 rnmlfnwr pessoa particular teni "Postâs estás quàtro coiitli- tios iit\ssos juritb aô Í)tl.iiüfiió. •; leii'tpo :éfü liig!àtefra, eôüfêâerit. ê todos os seus ab füesn10 Jíon· 

Ojjjiortlii10 t.ainhein. r leril- ! iiatura 1 !limito. Poi· fáltâ dé çóês: coüsa flêlieülá é, 11d1· c~i·~ ;, Ajtifitô à é~t~s oiüfos àois élbs ~ôfü ôs pictfüi, que silo 6§ lo tléra!ii tlma êâl'gá dê "Ali,•-
li1'itr n doUli-inu dit lgrejá so- rnusa juRta. hi\o P Iicft.a 11 guer- to. que os hereges - ttmi não cá§6s, 1rnío quê têiii do t:'!fight- t1u~ ãgffrà drniiiâhiôs êscôêêzes iuitls ", tttié r~so11au col11 trf'
lirc o ássitmpto, t]uaiitltJ pbr alii n1; (Juandri u 1rnz (á qual el!a >:alifüh Htz·2r dilti·a cbüsâ sf:íllilÔ çatlos. o pi'Ítnlfüb ~ cH\ Eiii1Ü' tlnhmn invadido iniquaménte 6§ !11é11do hoatli eti.tft:i as aügus;, 
o.lêin 'vozes ütiifiei·osas se le- deve oi·clenar-s0) ~e pódé con- i·asga1· a tunica ihebnsutll tle Jiilo, va.Hlo sahtlssifüb 1'i füila- bi-ltmmos; qué hatiltàvam llá par> tias d!H!tiélles afü)s mohl:rs, 
váillaiü a ciouti'lhai' de sciendn soguir 1rnr oulrn~ meios; 1iienos Chl'!Mo. liH·bai· a JHií. déSUtili' groso, bispo à.e Thrndosia, a te dccfdentál da nicsmá ilha; ~ Rcpetht São Gérmano butrn 
propria, quando ilão; aclultet·ail- pernicioso<; ao helh publico, ou os pi'iliclpes c!irlstãbs e co1!J: ti.uai, achando-se <'ei·caéi.a j'íoi: f:iue agora chamam '\Vallia, 1~ Al!e°Iuia, e o exe1'elto dispama 
do os eilsiii.ameiitos elos santos qlltintio 1iiib sterve de àtil.Jllaí' bi.! ni.etter quatitas ci-ué!ilades l:í Goi'craiics, com mü la gente e estes; que ile1ihüili pa1't!do ti' t111lra surriatla de "Alleluias". 
evallgélhos, légiliina e \·et·tla' recompensar os damiitis e lil- itHltilenciâs j_j6deli1, se1ii 11e1•a gi-andes machina.s ele guBrr:i i1hàin Coln alj•i,JIÍéc:, estavarti Já o inimigo; espantado e p::i
deifliniétlle enn\11iehirlo~ 11elá jurl!ls tjue faz o itlinilgb e e111 doa\· àó sãgi·âtlô e divittti ~ se jiara agsolar as fortificações, 0 cilcunalados no,s arràiaes. te- 1"oroso coin o t-errbr que o Se
Igreja ele rJeils, à Càtiiolicâ outros s·,iihelhantc!i êítsbs. Ptii· mó.!llrem, i1bi· bl.lfül pài-t-l:\, tão inertêló C'.ada dia sêU ultimo riho1· dos exercitos lhe inétteú 
Apostbl!cà Rdlüália. falta ele l!Jtençãd 66:i, não ê ~Mrupulosos e espirituae!l ttlle santo. á falta <lc soccorro elos c!Mh'bço. ·Peclii'ai:li, pois, auxi- i 0 - · · ·- · l f . 

· que lh'o podiam dar, se viu ne· 1-10 a· s·a-o· o·e· r'iua~.· 0. ,.,. ct·ual,· i·e," 1 s coraçoes, ançava a ug1r 
Ésct'eve O t><i. :\Iàilôel Bei·- licita a gherra, qhíando se faz ii~li1 àdlii.iltáii1 slfr licitá a . ·t d · t··i·t· · · · ·t· ·• " , iil'ecipitaclaniente,· qua11do · () . .. ,. - cess1 a o a sus é t r,r o si 10; iieitanclo a que nih'!os delles Jlârdes: pof c~e··r.itar a soldadesca: !!n- gul3!'râ e ciilthili1iêln nlHlte par, ·· sailto, qiie ei·a o t!to maior oa · a · · r· · u · a I · · e t1 r · ,, filzéilao todas as pQrtes tlê til:li eram recem-chrh,tãos, -e outros 

1 

r_i~u __ eeer o re.'itiô, __ ·_ il,ítar __ o im' 1ct ar greJa AI 10 1ca.· bofü capiUÍ.o. H:i.tlà rio éãflifh calhéêudi.énõs, aérnélHt p'·fóm- colubrlha mestra âe todo " 
.;oNDIÇõES PARÁ À 

GUti=iRA JUi3tA 
per10 ou ft!iel' mal algum. Pot· [ mais ttetn, clispa1'ot1 terceiro 
f lt l lh i l · . 'to '•ã ê I, . A . . A cbdfri:i'lb ti!il j))'iiiêhial catlo; 1fü,, e âilifriôu a t6uôs é rlêü all;;IUl",· a q·ue ,'"" <•egu1·u ter·-
~ . u _e O r ~v e O m_~c : n ° ... :· l o·s s U Rbôt ES E qüê hão cessá.vá tqüiil . ttUffô as 01:ttéiis cói1veiiltmtês1 e, éii- " " "" ~ 

1 

cito mL gucna v1blar os Jura-[ GUERR. ,.; · - - · . ceit'á tiàrgll, êolíl que os mé• 
. .-. 1i.llábi=iâcês, oh .Sêt1?1acher1b) ele t1··ct"l1lo.· se fo1· 0 111 e011v· e1·te11do 1 · · · ta · f. · "Licit.a e hónesla é a iu0rra. rliêiitos, nos t.e.hiios etil q\lê u u t roiíõs. a11êt r!itlt a .u154, com 

. t l i.· ., blasphemar do nome santo d;i 0 Mtechizarttlo os mais; Era !:al furia; qu~ S" "·tropall"."'ªm• ainda (]lle HCja ci1trc christãos cih.rig(l!ll; jii'o ·anái' os u6 árés D 1 · l · ·- 1 "' "' " ,,,. '· ;-.."a «11er1·a <'.111 riu e "11l1·a111 eus e ameaçar e es 1 mçao r os isto pela quaresma, e, c1uahdo uns aos out1·0s, "' que·b· "avnm· · · e puramente 111111Hl11a, ~.~ l'i?1!a .>llgl·atltlS; tjl'f~lltlól' os lnnoccn, · " " iieüs tiifü•llôs: O\íi:iiiêlõ istíi m1t: - ~ = 
concorrerem qualro CO!l(liçõcs, !cs e que não pertencem á re- sactirciotcs e rel11l;iosos. r~uc- ' se soiêiiíhizóü à: Pásêliôíi; lôã6~ braçõs é r,êl:iias e êàbé6ãs põt>' 

re-se, alérü dM soln·€-ditas con' nomio. · manclou a':seSlo.r mt já estavam baptizados, que aquellas harrócas e fragas do.s.· 
n s· à!Hfr·. a··u·•~or··1a.:;a-e lêg~IEiifüi, i1·t·1·t1·1·,,;,1 11···1·1n1·ga. 11".m os qu" ,,.. 11 b Jiti· t ( · 
~ < n ' ' ~- ' '' " dltiües . .:.ai'â sei· lic!ta, "lie íiíí- mura ia nma ª 1 

· 
8 ª era eram oühíís armas, mais braii' fuclntés, ê mtiitt:Js,· loíriaiÍdo o. 

causa Justa, itHénçãti btlà e de, ciai-ccbn1 ele jJi·~fütfüi "ái·à <>ju: - " " ·· t ·,.;- 111 w d-·. atl"'a·, '·"d!:·,.- ;; 
· I' "' ja tlêten!iiva, ó ~b êiJtrfüh «ar cer O en.,e lu e r l' pc '«S; caà e tifüHI rortes. <:tlfü que fi- salto maio_r q_uc, co!iv1_·n1ta,_ ca." 

vido modo. Por fâlta tlP- lfH"it:, ua1:n. c-.·01110· são niulheres, fütl: I' e· o ·:, à tJ. ~~á" 0 r·t1'1'11· 'a·t·I" · · · · " _lteces:ilaàtrn. Ê, st fói' a 11,1.reii- orno ag l'&. 11 · ~-' " "' caraú1 ar1iii1dos iJôi· dêiilfo. Os !_1iram :i:_ebentados, e ou· tr·os-.. 
ma autul'idàcle. !Hltl Jloddrt1 fa- Hiiüis. -cil1U'êtaliô;:; e d\itrüs ilÉ's- -,,,i; • , · ·• ci ,. siva, não basta qu~ seja jus- balas), .a tj_uàt !iiihâ j:loi' ndii:tê litiifügóS i!séár11et:iáfü esb, lariçltncÍi:l'S_ê füj rio, se, afbga. 
zer gumTa as que nüb ~:io t~a- .<tias S(·'ineihant<-is, nem os que 1 · . ta; sendo irnra1, 1enlr> humarl:1. o apostolo São Thomé. 0. a li que. Blles chamavam molliàdit- ra:í1J., qtie fôl ;i;ãta éUêâ béíii 
b-zças soberanas rlas rqrnlJli- cxceptua ü élfrêitô Uiiiti!iiel5, · t · ~ · 1

' No tempo cl'el-r<:i b. Joio t. posta à jitiiltaria úq1iellê llít:;- fll. P61'êfü, o saiiW ~s§i!iitou o cliffét'énte baptisi:fio êlõ que o. 
í;··•~·•·~é,,; .. ;, .•. ~ ... , ........... c, .............. ó,,ê .. ~, .•.•••••. ,9 .. f,,ó,,e .. ,~ ........ , ....... ,.,, .• , .. 4',,, .. f,,t,,,,,t .. 8, ·t 

l O LEITE PAULlSTA eom i 
; COMPLETO PURITAS i 
! t 
i é uin alifüêiUo côfübinàélô tttie contétn os ele- I 
: ht~litôs héêMSâfltis á. htihi~ãt:J perfeita do orga- ± 
Í. nisirio: vitafuirias, êalêiós, aÍlhhrtifloidM; g·fudu:.; t 

rns, hyciratas tie carbono e .saes, cm exct!tiêntê : t l}i'O}JOh:;ão. i 
o LEITE PÁ ULISTA com cOMPLE'Nj i 

l'URtTAS é õ iêÍêal páfa êfiailçàs ê ~Hlüllôs. t 
COOPERATÍV A CÉN1'iiAL DE LAêTiéiNiôS. i 

DO ESTA.DO DE S. PAULO 
Rtiã Dr. Alffléic:Ia. _Lima, 129 · - .. 

PhtHiês: 3•2M5 ~ 3-3065 

i 

+ 
i 
t 
i , 

~;;!•'Í!l~ta;i,i,i~i\l.itf~~ll11iut11eut11t11111tnt~~-•"*~íl:i:j;iÍi~i1tÍi~~i,~ 

cie Pórtugal, e cl'el-rei d6 t'fü,. pliétno. ao mesmo tfüiijJb qhe stiu arraial e1n uin Ntlle e cle:1 de que escarn~eernm, pois; em. 
teiia D. j 0~0 I, scisiHatkti, tfüf elle estava escumalido brava. o.i·~le1~1 _ a t~gos _ciue em éerto 've~ a,e lhes _coiifei:ir à graç~ 
sêí· ·dâ nossa iiàHé à gtiií'ht füs e injurias; lhe disparoú üiit clla, no mesmo ponto que ellc pnme1ra, os despenhava ria ui
defensiva e hanr uecessidãtlé fofrnoso seixo. tão ém clireitu- t1xciari1assti, tiize11tia aiiefüia, 1 tiirlà ár.sgffil}â: E r1!'jsté mofü> 
dê gêi:il:ê; entrou riiÜiã iJ Ardi- ra; que lhe acertou em 611füo totios i·epetiss-êtti b foêsmo com rêdlêahgêni de seus emulo:, 
Uisjíd de füagn: lJ. Loüretn;o, ri na bocca, naHiés é testa e lhe a_ maiot· _ Yói: que 1mdessem: com _ sua resutrei~ão trium
ti.U~ii.1 iiéi'afü tllfüi hbtilíHi:à ua convei'teu os . cascos em càs- VeiU. ptJis, d itriniiii;b de rioite, phaiite, · · · 
cáfli; iiias â qtHlfh 111 à ü~u i'füi, càs, .. vazahdo-llíe os itil6iôs: E, I 
i.füil.crnlí a~ 501:tê qtiê; côihó eil~ A vista clesta COIÍ\·ergãti ii.He 
iliesmo dizia; nf:d foi det,bts fizBra _aquélle spósttil?;, Ui.ri~
eontar o caso á f'oàÍÍlêira: Pól' !~em o llr..rbe.i:o GonJr:rn.e_~ ('0:1· 

ser guerra, 11ão jiüi'íHi'iêiite liii-1 ".firttu. ~~li~ ,nu,_1:_'_M li m:intlan-' 
111á!i~: h1às enY~lVC<" n causa tk I rlo WYH.ntat· o ('•)r<·c. . ' 

rehg1~0 c:i:!?ºhca, Ptit~t>u 1:a SÃÓ GÊRMANC> Ê ÓS IN, 
guerra contra u turco Sao ;Joa,1 
Capislrano, cht Orcl,,m Sé1·aphi· 
ea governando eHe o cgrpo 
ésquefü6 do.€XEli'cito, o João i,éj énilró éásó ê de São Ger
Hm1!àdes o direito; t niH.i só l_tiàHd; blspl'i e rnouge ele Sit1J 
aniú1ava,. COJÚÕ ôõíú pFêgâdor~i Bêhiô; que; StiPJfüSto venceu 
Hitã.hclo arvora.<la a crui; sertff:t> ctmi áriúas espiritfüH\s; ctfüio 
que tâlvei, com ui,ia c0111pà; l logci Yeremos, c0mtucio ellê foi .. . . 
il_hia ,d~ sa,c;efü .. otés., fei, tamb~aj , ~ eài>it~~::. g$~~ral, _ ~-- COIJ;l,?:,)!l_r·- · __ , 

R e.e ,,, d d ~ i, é ~ .. · 
Í19iad4ve1s 
~ ,1.~ g,, à v a:d,ciis 
pà,r à s,e mc•r ~ ' 

num li!,.. 
Põtr,ç-8~~., 

... 11-ei ··--1sN°ÀRo,, 6 . ôiA_ 
ltl!A ll-i fil>i MAIO, 88 

. -~boticti, ~Si• f-Mí'IJ 
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A BOLSi~~'l\lVf\·A ME/4 
I I I SÃO EL!_ME

1
NTOS / 

QUE DEFINEM A-: r---1 

I I 1 ~ 

• Venha ver, em nossa 
Secção de Novidades 
para Senhoras, o moder-
nissimo sortimento de 

_... artigos e a variada col
lecção de cintos, lenços, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 
evidencia nos centros 
que dictam a, moda, 

No. 1 NA PRAÇA DO PÀTRIARCHÁ 

I .~ _28 ~e Outubro 

Judas T·ha, ~~ õ~'fl 
~~'%; ~l 

J.Podem os sabios ser Erentes !j 
Neste sêculo XX, J1erdieirà 

1o triste legado das philüso
phias materiafü,tas do seculo 
XIX, é ainda commum ouvir-se 
Uzer que a fé e a religião se 
Jppõem; que não é possível 
~rér em todas as leis scientifi
cas e crer ao mesmo tempo 
nos dogmas da fé. Esse falso. 
divorcio e incompatibilidade 
entre uma e outra já fora,m in
defensavelmente r e f u t a d o s 
com argumentos que é ocioso 
repetir. Não obsta:nt-e, como os 
inimigos da religião ainda se 
servem disso para illudir os ig
norantes ou os pseudo-sabios, 
achamos convenienfo reprodu· 

Robert de F'rnrs; publicou no Lavoisier, Avogaaro, ~ Daltõlii 
"Figaro", de 2 a 25 de Maio Dumas. 
elo 1926, um inquerito seme- Entre os grandes naturalis• 
lhante, f-eito entre os membros tas: Lin-eu, ·Mendel, 'Fab1·e, 
da Academia das Sciencias. Walloce, Claude Bernard. · 
Dos 88 s&bios interrogados, 72 Entre os grandes geoiogos e' 
responderam; destes, 1/3 é de geographos: Borrois, Pierre 
catholicos e, exceptuados 2 que Ferm:i-er. :·J 
se mostraram hostis aos dog- Citemos, em separado, Pas~ 
mas religiosos, todos os outros teur, que não póde ser colloca•: 
declararam que não havia ne- do em nenhuma das classes: 
nhuma incompatibilidade entre precedentes 1><m1ue foi grand8;i 
a fé -e a sciencia. em tudo, e teremos uma lista:. 

Longuisslma seria a lista dos mu.ito incompleta, porém maii 
sabios que fizeram com que a do que sufficient-e, dos grande$\ 

sab-ios e grandes crentes, quan-' 
sciencia caminhasse sempre do não Padres como Copérnico' 
para deante, em busca de no- e Mendel. ., 
vas conquistas e que foram, ho- · 

zir, na-o os· ar.,.umentos com Ell Mencionemos ainda, s.:e n:íi 0 mens de grande fé. a abar-
que se combate a incompatil>i- caria os nomes mais gloriosos. commentarios, as pa,Ie.vras de 
!idade entre e. sciencia e a fé, Uma curta nomenclaturl!, nos alguns delles: i 
mas uma. estatística dos sabios dará uma idéa. Kepler: "0' meu Criador ~ 
que foram crentes. Para os meu Deus, eu Vos agradeço to• 
qwi não g-081:am de raciocinar Foram crentes~ das ªfi alegrias experimentá• 
- e sõ estes podem ser des- Entre os grandes mathema- das no extase com que me ma;, 
crenoos - talv-ez isto seja ticos: Couchy, considerado o ravilhou a contemplação de. 
mais effieient;e. maior mathematico do XIX se- Vossas obras" ("Hormonfe· du 

Em l:908, o dr. Dennaert PU· culo; N-ewton, Fermo;. _!, 1, P. 243). . 
blicou (Die Religion der Na· Entre os grandes astrono- . Lineu: "0 Deus eterno, ô 
turfm:'.scher) 0 resultado de mos: Le Verrler, Herschel, Deus immenso passou por 
um inquerito sobre a opinião Faye, Jansen, Copérnico, Kep- mim: não Lhe Vi as faces, mas 
religiosa de 800 sabias entre os· ler. 0 reflexo Delle, maravilhando• 
mais famosos dos, tres-ultimós Entre os grandes physlcos: me :'- a~ma, me arrebatou:em 
seculos .. ''38 ·não me, :responde· Lord Kelvin Fre~uel 'Volta· e.dnnraçao e em extase!" ' 

t ram - di.z elle. Entre os ou~ Arsted, A n{ pê r e; Faradoy'. . . Ca_uchy: "Sou ch:istão, (fjle
tros 262, 20 sã.o incredulos e: Brauly, Marconi,. ro dizer, cr_eio, na divindade da 
242 são crentes." Entre os grandes éhimicos: Jesus _Chnst0, como cre~m 

Copérmco, Descartes, Newton.===========================• Fernat, Lelbintz e Pascàl, co. 

, LI T URGI .A mo creram todos os grandes 
physicos e os grandes geome; 
tras dos seculos passados. Sou: 
mesmo catholico como a maior: 

. parte delles e se me perguntas~ 
: sem a razão eu diria de bomi 

( . . "grado, ver-se-ia que as mfnhasi 
· Chama•se cecreta a oraçao anres «a Epistola. Assim, :J:fa. convicções são o resultado, não1 
!·11ue o celeorante faz sobre os , verá tantas secrefas quantas de preconceitos de nascença . 
[ dons offerecidos a Deus pelos I forem as conectas. mas de ,exame acurado." ~ 

-;SEC.RETA·S 
\fieis. Após a primeira dellas, o sa- Marconi: "Quanto a mim de~ 
: O Sacramentario gregoriano cerdote diz em voz submissa: claro, com orgulho, que' sou: 
a chama oratio super oblata; Amen. crente e catholico. Cre:io noi 
termo que dispensa qualquer I As outras, elle as reune to- poder da oração, não só como' 
explicação. Pre,,aleceu porém : das debaixo de uma só conclu- catholico fiel, mas tambem co, 
o nome de secreta, da.Elo pelo . são, terminando em alta voz. mo sabio." . 
Gefasiano. A razão de s'er des-1 cerno Per omnia saecula saebu- Dumas: "O Deus da revela] 
te nome é. uma i11teTrogaçã0-l lorum. Essas palavra. s, ditas · ção é o mesmo da natureza ... As 
para .os liturgist.as. ao iniciar o Prefacio,, não são. sciencias não matam a fé 8 

A secr-eta é reza1Ja. em. V~ , o começo do PrPfacio, mas muito menos a fé mata ai 
baixa e, dahi. vem o seu -nome, 1 uma conclusão da Secreta. o .sciencla." : 

. dia&er<¼m os liturgistas no se.,

1

: celebrante. as pronuncia. em Fabre: "Eu não posso :dizeri 
culo IX e, os que rleram de-. voz alta para que os fieis pos·j que creio em Deus, eu o ve-jo., 

, pois, o repetiram. sam se unir a e:J:e, dizendo· Sem -elle não comprehendo na• 
A razão é síml)les e perfei-1 Amen a t:udo quanto acaba de_ :<1a; sem Elle tudo são trevas.~ 

tamente acce-itsv-Gl. A ditficul- pedir a Deu:s. Pasteur: "E' por ter estuda~ 
da-de, porém, está em se saber Em geral .a Secreta faiz aH11- do e refüJctido muito que con~ 

· porque se d:lz a Secreta em voz são aos dons que os fieis trouJ- servei uma "fé de bretão". Se' 
São J'udas, Chamado tambem tyrizado por 0rdom d:e Trajano l lho de salvação de seus ,con-, baixa, quando a conecta e o xeram e ao mysterio da consa- tivesse estudado e reflectido 

Thadeu, é irmão de São Thia· aos 120 e.nnos de idade. I temporaneos, com a virilidade Post-communio a que se asse- graçã.o que se vae qie:rar. Es- ainda mais, teria chegado a 
g.n Menor, A"""tolo como elle, Segundo o que nos refere significada pelo seu nome, es- . . .,., .-~u melham são 1·ezados em voz ses mun~ra e dona eram nos possuir uma "fé de bretã". 
e de Simão, Bispo de Jerusa• Nicephoro, Judas morreu em I tende hoje a sua intercessão alta. primei-ros tempos n~o só uma 
lem. Eram filhos de Cleophas, Edessa, mas outros affirmam ; ás proprias deficiencias mate- Na Igreja Romana, 0 Canon contribuição de todo. a commu
irmão de São José, e de Maria, -,ter elle sido :niartyrizado nal riaes, tão grande é a sua c.ari- até O seculo x foi rezado em nidad:e christã aos gast-Os do 
uma das Santas Mulheres que Pérsia. Tambem Pão se sabe o dade. Jmres Iscariotes enfor- voz alta. Ter~se-ia eftabeleeido culto, mas tambem, uma ma
permaneceram ao pé da Cruz, lugar onde o seu corpo espera cou-se por desespero, e seu ho- aos poucos O mesmo costume neira de man:ffestar pu.blica
emquanto Christo agonisava. a resnrreição final, mas uma 1

1 
monymo é o padroeiro das cau- em relação á secreta? É' pos- mente a participação ao sacri-

UM NOVO CATECISMO 
PARA ADULTOS PUBLJ .. 
CADO PELA UNIVERSI 
DADE DE WASHINGTON: Foi Thadeu quem p-erguntou tradi~ã? muito bem f1mdamen- sas desespera~as: Por causa ds s:fvel. Porém no seculo XIV ficio de todos os fieis. 

na mtima Ceia porque Jesus tada dlz que elle r~pousa ~ seu nome, 1?1 Sao Judas Th~- ainda. ella podia ser dita com Lendo a Secreta de algumas A Universidade Catholica de 
Christo só se manifestava aos t-erra sob_r~ ª qual_ foi constrm- d-eu por mui:t? !empo esquem· canto ou em voz baixa, segun- Missas, logo nos conv0Hcemos Washington publicou um, novo 
Apostolos, e não ao mundo. A da a bas1lica de Sao Pedro, em do p-elo~ chrlstaos, mas este do o Ordo XIV. de que ella é a oração com que catecismo para adultos, em, trez 
resposta do Divino Mestre foi 

I 
Roma. , · · santo nao, se esqlli:lceu delles, Secreta não quer, portanto, o Padre offerece a Deus, em grossos volumes, sob o tit)Jlo; "A 

que o mundo não era digno das A ultima das Epistolas ca• e os attende com carhl?-de .; dizer em voz baixa. nome dos fieis eilses dons e fé catholica", e que é ~ado-na 
revelações divinas porque é tholicas inscriptas no ce.non P_re~teza nas ca~tsas mais di.· Parece que o vE>ràadeiro sen- que Deus os converterá em optimo "catecismo .c'atbolico'~ 
inimigo de tudo o que é de dos livros sacros reconhecidos flC«i)lS, , sendo rnnumera~ as tido do nome Secreta dado a bençans espirituaes, .que fará ilo Cardeal .Gasparri. 
Deus. pela Igreja, foi dirigida por ·são graç~s obtidas por seu mter- esta oração é o que lhe deu descer sobre aquellen que lh'.os : ·-Essa ·JJ.nívezsidade, '.CÓmprehen .. 
• Depois da investidura de Pe- Judas aos ~hristãos con~erti- medro. Bossliet: Secreta, di-z elle, vem offereceram. :dendo, a mecessitlade-,,e. a. :bnpor .. 
dro, e da vinda do Espirlto dos do Judaí:Smo, para amm_al· de scernere - separar; secre- A liturgia romana, tão verde.- tancia do ensino 4e· ~o 
Santo, quando os Apostolos os a perseverar n:i VEJ'dade1ra· ta é usado por secretio - se- deira e tão simples, usa a ex- MS adultos, e sabendo dos-.·gran .. 
partiram para trabalhar na crença, e veneraçao pela dou- paração. pressão sacrificii veneranda des desejos da Santa Sé pata a. 
grande vinha do Senhor, a que' trina recebida dos antigos pa- Lêr e propagar o Ass:Im muito bem fica o no- commercia - o homem trazen- sua realização, não olvidou esfor-
coube a São Judas Tlladeu foi dr_es da Igreja. 4 w-,~!-A!lMH- ._., ,,.@ me secreta á oração que se re- do seus dons a Deus dando-lhe ços para que essa obra não dei• 
a Syria, Mesopotwm.a e Arme- A devo~o a esse Apostolo LEGIQ"-TARI-Q za quando se poz á parte as em troca bel)s espi-rituaes; E' xasse de ter um cunho eminen .. 
nia. Em 63 tomou p&J"te no pelas innumeras graças que .,L'(I offertas a serem consagradas, uma troca entre o Céu e a ter- tement.e pratico. 
concilio apostolico que elegeu confere ás pessoas afflictas separanclo-as do excedente. m: os fieis offerecendo a Deus Os cinco annos de estUdo.e fra• 
São Simão, bispo d-O Jerusalem que a '8lle, recorrem espalha- -&$#.!'.f!ijiaf~ * ,., ~· seus dons que vão ser santifi-- balho, que levaram para. a sua 
e successor de Sio Thiago Me- se sempre mais. () Apostolo E' DEVER DE TODOS Não ha senão um0; secreta cados, para terem. em retri-1 consecução, foram dirigidos pelo 
nor. Este santo Bispo foi mar-! que· tanto se deticou ao tràba· OS C A T B O 1,.1-00 S- quando só se diz uma collecta, ' buição, os dons c~testes. Revmo. Padre X:lrsch. 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 

Rua Quint1llo Bocayttva N.0 54 - 3.0 

- 8a1a 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza Meirelles 
Rua Quintint? Bocayuva N.0 .54 - 3.0 

- Sala 319 - Tel. ~0035 · 

Dr. Vicente M.elillo 
Praça da Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala. !3 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

ltua da. Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 - S. PAULO 

Joaquim P. Outra da Silva 
Rtia Benjamin Constant, .23 - 4.0 andar 
, Sala. 38 - Phone 2-1986 - S. PAULO 

O.B. FltANC.lSCO P. REDIAO 
HELLMEISTER 

_a :sao, J?ento, 224 - 1.0 andar -
~;.;~,-~-~~i ~ -8.. PAULO 

Indica 
DR. CAKLOS MORAES DE ANDRADE 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
- Sala 88 - Phone: 2-1986 

DENTISTAS 
DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado/ da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de s. Paulo 

Uirurgi'ão Dentista diplomado em 19H 
Ex-dentista do Lyceu coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, Pon
tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
bada. palatina. - Consultas: Das 8 ás 
J2 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 

r r fls 
:Arnalí;to Ba.rtholomeu 

Cirurgião-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pe1a Escola de Pharmacia e Odontologia 
de s. Paulo 

CLINICA DENTARIA EMºGERAL 
Raios X - D1athermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illnmi
nação - Vitalldade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 

Gl:'NECOLOGIA 

Dr. Barbosa de 'Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - n.0 

- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás· 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 
Di'relta, 64 - 2.

0 
andar - Sala MA - =============== 

Res.: AL Bal'ão de Piracicaba, 499 
s. Pau!o 

DR. VICENTE BALZANÔ 

Raios X - Cirurgia - Diathermia 

Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
~e~ 2-.134& --~ •. .PA:eLQ 

e L l N'I e A G E a A L 

Dr. Celestina Bourroul 
Resittencia: LARGO s. PAULO N.0 8 

Tele~e: 2-2622 
Cons.: ;BUA Q.UINTINO BOCAYUVA 

;,;_;t-i a& ...... Da&·:a' â& :5 .horq 

D·R. REZENDE Fl:t:.H·o · 

0o!1s.: Rua Sena'tlot Feljõ, 205 
7,0 andar • Phol'Je,Z·0893 

Das 16 ãs 18 ~oras 
Restd._: Rua C-ast:ro Alves, 597 

Eh~~~~. 

PROFESSORES 
PROi<'. JOAO T-BlVINO MOLINA 

pela Universidade de a. Paulo 
Aulas partl.clUares de: . Mathemattei,, 
Physica,-Chimica, H. '. Natural, Musica e 
demais materias .do CU1'$0 G~. 
AVENIDA RANGEL ··PESTANA N.0 -~51 

Phone 2-5402 -. S. PAULO 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Philipp e Mme Long, 
de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamentai da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. 
Lecciona Piano (todos os gráus) - Teo. 
ria - Historia da Musica - Organiza .. 
ção e Direcção de Orfeões - Francêa1 

AJameda. Ba~s, 115 - Tel.: 5-HflQ 

ENGENHEIROS 
'QIADOJl ,'CUffflA .DO •l'IUDD 

~8 Ar0h1tecto 
Af'chiteettll!&· rell!bia. c,o.1le!los, fflüle1t;, 

elas colrectlvlm ;it~• ;l.1Jie~:~f!!tJ:Ó,.__qi,,,.,,.,;SãQ.,Ã'&Ul't. 

l. 

' 



São Paulo, 22 de Outubro de 1939 LEGIONARIO -5-

Semana 
Igreja de· 

Eucharistlca na[EvANGELHo 

Santa Ephigenia[O Perdão das lniunas 
Temos a sati;;facção de annun

ciar os festejos commemorati
vos do primeiro anniversario da 
Adoração Perpetua na Igreja de 
Santa Ephigenia. HB,verá uma 

· Semana Eucharistica (de 22 a 
· : 23 dc-ste mez'), que revestir-se-á 

de grande biilho. 
Não fv.)lia, pois, demasiado 

leir.bmr ~~s 'nossos leitores a r{)
ferencia que sobre o assumpto 
fa.z S, Excia. Rvma. o Sr. D. Jo
sé na sua Pastoral de Sa1ldação. 

- " , • . a Obra da Ado;ação 
Perpetua ao santissimo Sa.cra
mento, tão querida ao coração 

. do nosso chorado Metropolita, o 
F,enhor Dom Duarte Leopoldo e 

Silva. 1,;0111 os seus passos arras
tados e vagarosos com suas mãos 
tremulas, no dia 23 de Outubro 
do anno passado el1e en(hron!zou 
solemnemente o Sant!ssimo Sa
cra1:wnto na Igreja de S~:-,. Ephi
renia, doravante séde defin!tiv,. 
da Adoração Perpetua. E este foi 
o ultimo acto dos seus trinta e 
quatro annos de epitiCOpado" -

PROGRAMMA GERAL 

Dia 22 - Outubro. - ·Dedica
do a Juventude Catholica e âs 
Congreg:-.çoos M~rianas: Missa 
do Divino Espirito Santo, cele
brada pelo Revmo. Mons. Ernes
to de Paula. 

A SYPHILIS 
E O Mê:THOOO SEGURO, HAPIDO, ECONOÍVIICO E 

PRAl;ICO DE '.fRATAL·A EM SUA PROPRIA CASA 

FOURNIER, ,o eminel).te Prof-essor da 1i·acuidaile (l.e · 
'Medicina de Paris, rep.utado syp'hiligrapho • mundial, 
apoiado pelá; ·mai.oria d~s Mestres, diz: 

' 
''"a via buccal é o grande e verdadeiro theUlodo-

de tratamento da SYPHILIS; tenho consciencia de 
haver curado milhares de doentes da syphilis com 
o tra:t,amento por vm gastrica, sem causar o menor 
damno a seus estomagos e intestinos." 

Com o GALENOGA-L, qualquer pessôa pode fazer o 
tratamento da Syphilis, em sua propria casa, sem àuxilio 
de ninguem -e com a grande vantagem de não soffrer as 
dôres das injecções, nem expor-se aos seus perigos, pois 
é sabido que, pela sua absorpção rapida, as injecções 
podem produzir aba1'oá· violentos, perturbações gastricas 
e outras cons-equencias fun~.stas. 

o GALENOGAL não i~~tem alcool;_ tem paladàr tão 
' ··~'~ '.,:: .... 

agradavel que as propria$-Crianças o tomam com prazer, 
e devido á sabia e sciéntifica combinação de elementos 
vegetaes, depuradoresi,~ _tonicos, não atacá o estomago, 
nem ''intestinos, não· J.)rovoca. emfi.m-,- phenomeno.:algum. 

de intolerancia. 

o _GALENOGAL é formula elo eminentfJ medico in· 
glez, especialista -em Syphilis, Dr. F'rederico '\V. Romano. 
_diplomado pelas Faculdades de Londres e Rio de Janeiro. 

Na Grande Exposição Internacional- do Centenario 
'.no Rio de Janeiro, em 1922, foi o UNICO classificado -
,PREPARADO SCIENTIFICO - obtendo tambem o mais 
'elevado premio - DIPLOMA DE HONRA - distincções 
;essas que nenhum outro depurativo conseguia, 

o GALENOGAL encontra-se em todas as Pharmacias 
~ Drogarias do Brasil e das Republicas Sul-Americanas. 

4 Aps/c. L. D. N. S. P 

Horas solemnes de Adoração 
dos Congregados Marianos e Ju
ventude-, falando os Revmos. 
Padres Eduardo Roberto e Pedro 
Gomes. A' noite, benção e ac
c!i:J,mações, conferencia pelo 
Revmo. Conego Manuel e. de 
Macedo. 

Dia 23 - Dedicado ao Santo 
Padre, ao Episcopado e Clero. 
Missa de communhão dos associa
dos eia Obra da.s Vocações. Fala
rão neste di.11, os Revmos. Padres 
João Pravesio, José do Amaral 
Mello e Conego Manue[ C. de 
Macedo. 

Dia 24 - Pia dos doentes, seus 
medicos e Damas e Confrades de 
São Vicente de Paulo, pregando 
na r .es;:n:;,, Missa o Rcvmo. Mons. 
João B. Martins Ladeira. Na ho
ra solemne os Revmos. Padres 
Higino de Campos, Conego M. 
de Mttcedo na conferencia. da 
noite. 

Dia 25, dia das crianças· seus 
paes e mestres, Dom Abbade do 
São Bento off!ciará a Missa de 
Communhão das crianças. A' noi
te, conferencia do Revmo. Padre 
M. e. de Macedo. 

Dia 26 ·;......; Ded1oado ás Obras 
Eucharisticas; Recep9ão dos no
vos· Associndos da Guarda (le 
Hor..ra: ·. Missa e có'nfcrenc!a. · mi· 
1o : ReVnio. Conego M. • é. de Ma
cedo. 

Esta parabola 1103 

ensina quanto â 
agrac!avel a Deus 
Nosso S\')nhor, per• 

,Vigesimo · Primeiro .uvmíngo de1>ois de. 
Pentecostes · 

São Matheus, XVII 1, 23-35 ' 

d O ar m O s áquelle~ Naque1te tempo, disse Jesus.aos, seus disclpu• 
q U e ÍllJUStamente AIS esta paraboJa: 0 Reino dos céus é r.emelhante. 
nos ofleliclem. Tan, d um rei que quiz tomar contas aos i;eus servos. 
to lhe é grato, que Ora, tendo começado a tomar as contas, apresen-

taram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. E, 
Elle exige de nós como não tivesse com que os pag_ar, ordenou o 
essa generosidade seu Senhor que o vendessem a elle, ã sua mulher 
como condição ne- e aos seus filhos, e tudo quando possu-la, para ser 
cesseria d-e sua mi- reembolsado. Mas, o servo, lançando•se-lhe aos 

pés, lhe s-upplioava, dizendo: Tem um pouco de 
s-ericordia para( com· paciencia commigo, e eu te pagé!,rei tudo. Com-
nosco: "Assim vos padeckfo então daquelle servo_, d~u-lhe o Senhor 
ha de tratar meu a liberdade e lhe perdoou à divida; '"'"'.' Tendo sa
Pae Celeste, si, do hido, e11controu aquelle servo a um :de. seus co.m· 

panhei:ros que lhe devia cem dinhei1'os, e, lançan· 
intimo do -coração, do-lhe as mãos á garganta, o suffocava, dizendo: 
não pe1·doar cada - Paga O que deves. E o companhei_ro, lançando• 
um ao seu irmão." se-lhe aos pés lhe sttppfieava, dizendo: Tem um 

E náo nos pareça. pouco de paoienoia commlgo, e eu te paga1'ei tudo, 
E:tte, porém, não q-uiz ouvH-o, mas retirou e o 

grande a exlgencia mandou prem:le1', até pagar a di:vida. Vendo os 
do Paa,- Celeste. A outros companh:eiros O (fUe se pa-ss~va, contrista• 
julgar a.e; cousas co-. · ram-se muito, e foram contar ao seu, Senhor tudo 
mo elas são, réus · o que tinha acontecido. Então o Senhor o chamou 

, · e lbe disse: Servo mã:u, eu ~e perdoe;i toda a di· de injurias muit;:> , ,, 
vida, porque me pediste. Nã~ devias,, pois, com-

maiorei;, somos nós padecer-te do teu compgnhei~o, assi~ como eu 
deante delle, do que me compadeci de U? E o Senhor ir1~ignado, o 
o maior dos nossos. eRtregou aos verdugos, até, pagar tudo quanto de
inimigos O é a nos- via. - Assim vos ha de tratar meu Pae Celeste, 

si, do intimo do co.raçãà, não perdoar cada um ao 
so respeito. E, real• seu irmão. · 
mente, flU~ é o pec-
cado sinão uma injnsti'ça monstruosa. q·ue cum-
mettemos, 
Deus? 

violando os ·sagrados <lireitos da 
na socieãàde em que 

éõin Elle! - Por-
'tanto·, o o d i o, o 
rancor, o desejo de 
vingança alimenta
do no nosso coração 
afasta-nos de ,Deus, 

como a pac!encia', a 
bondade, a carida· 
de, o perdão das in· 
jurias concedido es-
pontaneamente das 
reservas mais rG• 

conditas de um co• 
ração generoso são 
os meios mais effi• 
caz·es -para obter
mos a, c_omplacencia 
divina com as gra• 
ças de salvação que 
a acompanham. ....... 
Não nos é, pois, li· 
cito excluir os nos• 
s_o s infmlgos d o 
amor em que temos 
todos os homens; 
como tambem não 
nos é permlttido ex• 
cluil-os dos signaes 
communs de mniza• 
de devidos a todos, 
segundo o costume 

vivemos. Fazel-o, 

Dia 27 - Reparação e ·.suppli
cas pela paz e cop.versão dos pep
cadores. Missa e Comrnunhão 
pa~a os Jorn11listas Catholicos, 
Ordem das Terceiras F;:a.nci5ca 
oas e Centro Apostoiado da Ora'.'. 
,ção, officiando o Re:vnto. Padre 
Mariano Frias. Pregará na hom 
solemne o Revmo. Padre Flavio 
Veiga S. J. 

Ora, a distancia que -v&& -éntre um só pec• 
cado e a maior injuria que um homem poss~ 
fazer a outro homem é incommer,suravel. A Sabbado, dla 28 - Dedicado ás 

Filhas de Maria e Ordens Tercei- parabola, estabelecendo a quaRi inime.ginavel 

seria incorrer nas iras divinas, symbolizada~ 
1ielas torturas a que foi submettido o servo 
máu, torturas eternas porquanto o sex:vo erii, 
incapaz de pag~r a sua immensa divida. 

No emtanto, talvez convenha. repetir o que 
aqui mesmo já dissemos. 

ras. differença entre dez mil talentos <sessenta ou 
Missa ·celébradâ- pelo Revmo. cento e vinte mil contos, conforme se avalie 

Padre Eduardo Roberto Martiriho ~egundo o talento attico ou o hebt:eu), e r. 
'.Sennet. Serão facilitadas as· 
confissões. 

Domingo - Festa de Christo
. Rei. A's nove horas, SOlemne 
Pont-1fical pelo Exmo. Revmo 15r. 
Arcebispo Metropdlitano. Pro
dssão Eucbaristica às 16 horas, 
e benç!i.ó 'do Sant1Ss!trto· fü · en
trada por S; Excia. Revma. D. 
José Gaspar de Affonseca e Sil
va. 

A's 8 · horas c'a noite, emíim, 
sermão de encerramento pelo 
Revmo. Conego Manool Corrêa 
de Ma('(:do • 

irrisoria quantia de cem dinheiros (.noventa 
mil réis, 1:nais ou menos), é ainda. incapaz de 
nos dar uma idéa da enormid-a,de da malicia 
que ·e_ncerra o peccado. No emtanto, todos os 
dias, pedimos a ,D_eus que nos uerõoe os nos
sos peccados. E si o fazemos devéras contric
tcs, e dispostos a satisfazer o prEce-,ito divino 
da confissão, bbtemos a remfosã.o das nossas 
faltas. Que muito, pois, . peçá-nos· o Senhor 
que imitemos sua bondade no modo de· agir 
com nosso proximo, cujos deslises desappa
recem ao lado nas nossas ingratidões para 

Não se · deve con-
fundir o adio votado a uma pessoa, que en• 
volve um desejo de mal, com a repulsa pela 
(tual abominamos suas más quo.lidades, ou 
com : íl, 'a_ntipathia natural que involuntaria• 
mente._. t-emos para com algumas pessoas, ou 
,o resentiínento causado pela ingratidão da· 
quelles a quem. queremos bem. 
... Esforcemo-nos, ·toda:via, por vencer tam
. bem estes sentimentos. Visto que o Senhor 
nos pede um procedimento semelhante ao seu, 
a perfeição está no dominio de qualquer des
affecto que poisamos te~ pa~: •. cofu-;ilosso pro• 
ximo. E' assim que Elle procede comnosco, 
quando de coração nos arrependemos de nos
sas faltas. 

-Critica Cinematographica da A .. J. 

[ 

Or:.~ntação :moral dos c.:::pec:taculos 
ENTRE DOIS A:YIOR.E9 

1 

to. divulgadas 110s Turtados Uni-, por adolescentes e mesmo por l ETERNO HOH1ZONTS:. 
dos. O €nredo não está isento pessoas que se en1 ocionam fa• 

( Da Ufa, c.om Willv de . inconvéniencias, princi-paJ, -cilment-a. ) (da Universar, e 
O 

rn 

Fritsc:h) mente por apresentar um con· ' Douglas Fairbanks 'Jr. 

l e-eito assaz irreal da vid.a con- r Cotação: -- Acceitavel para •e Basil Rathbone) 
O enredo gira em torno de, jugal. Pecca tambem por tratar 3dultos. 

um caso de infidelidade con- 1 com muito pouca seriedade o 
jugal. Retracta uma sociedade matrimonio, insinuando o di- UM GClLPE ERRADO 
materialisada, de costumes mo- vorcio como soluçiio justifi-ca
dernos. Apesar de t.-arminar fl. vel. Além disso lt!l. sceuàs de 
contento, o proprio assumpto; dansa moderna norf,e-america
d·o filme, um divor-cio muit>J I na francamente l_)rejudiciaes 
"natural", e ·outras scenas in- aos fovens. Por todas essas ra- · 
con-v€nientes, 1·estringem o fil- zões o filme só pôde ser vist0 
me ás pessoas de criterio for- por adultos d-e r.1·.'lerio fo,,. 
mado. mado. 

Cotação: - Restric-to. Cotação: - Restri-cto. 

Á CAÇA DE E-SCA·NDALOS 

(da M. G. M., com 
i:>~n:ls O'Keefe e Ann 
Morris) 

VICTOR1A AMARGA 

(da Warner Bros., com 
Bette Davis e G.eorge, 
Brent) 

Aqui está um eiuedo pouco 
explorado 110 cincnrn : a vida 
de uma jovem, amargurada por 
uma terrível doenca que lhe dá 
apenas mais alguns mezes d-e 

(da Paramount, 
Martha Ray~ e 
Ho'pe) 

com 
Bob 

'l:rata-se de um filme onde 
tudo é motivo de r::.,o. Ques
tões bem serias como o casa
mento, e tambem tristes como 
a doença e a morte, são apre
sentadas com fundo humoris
tieo. Ha um du-ello em tom de 
pilheria, alb.tsões a divorcio, e 
siraações equivocas Apesa1• da 
nota comica attenuar a má im
pressão de tudo. is.to, não re
commendamos o filme aos ll1€· 

nores. 
Cotação: 

adultos. 
Acceitavel para 

Advogados chicanistas, pr0-
curando a;;ir contr-a compa
nhias poderosas, empr~gando 
todos os meios licites e illici
tos. A revolução de methodos 
ill-egaes de trabalho, poderia 
constituir um máu cxe,mplo, 
porém, o ambiente de comedia 
e o as!)ecto invero.;imel do as
smnpto, não noi; permittem jul
gar o filme com severidade. 
Como farsa que é, póde ser vis· 
to palas pessoas acostumadas 
ao cinema. 

vida. Ao ter conhecimento do COW-B-OY LUCTADOR 

Cotação: - Acceitavel para 

inevitavel desfecho. procura oc
cupar o tempo que lhe resta 
em "gozar a vida" ,do modo 
mais mundano e futil. O amor 
que devota ao seu medico as

(da 20th. Century Fox, 
Henry Armela e Tony 
Martin) 

Filme de espionagem. O en• 
redo nos apresenta trec11os da 
vida de uma familia, cujos 
membros, seguindo o exemplo 
dos antepassados luctam e se 
sacrificam pela pairia. Scenas 
emocionantes e bastante fortes 
tornam a pellicula lmproprili 
para. crianças e aáokscentes. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

ESPIFUTO DO DEVER 

(da Universal, e o m 
Jackie Cooper e Fred• 
die Bartholomew) 

Filme propagand-0 o patrio
tismo -e o incentivo ao bom 
cumprimento dos deveres. H:,, 
quanto a essa parte, bellos 
exemplos. O romance que o 
filme contem, póde entretanta 
impressionar a espiritos e:n 
formação. Um suicidio ·é plan,:,. 
jado, sem comtudo ser levado 
a effcito. Para pes&oas adul•· 
tas não lta incQnvenientes. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

ÇASIMIRAS, BRINS E LINHOS I adultos, 

nos ·mais rr.m!eroos p.?.~rõfls 11. S. c1wJ:t"'fr.á w 1
FL0R1RBELLA sEcRETARIA 

sistente, porém, fa1-a reconhe- E' a historia de nm pugi!is
ccr a insensatez de sua attitu- ta improvis::tdo, que nos pri
de, preparando-se. então, para meiros momentos de gloria 1'8-
aguardar os seus ultiraos dias va uma vida dissipada, corri
resignada e de!'lpr-eoccupada- gindo-se depois, em face.da pri
mente. Infelizmente es-ta uw-

1 

meira derrota. Mostra o filme 
ma phase do filnrn, que pode-. as m,anobnas ·. deshonestas de 
ria se1· profundamente ,edifi- certos empresarios, que só pen
ca-nte, prescinde t0talmente do sam· em ganl1ar dinheiro. Um 
S6ntido sobrenatmal da _vida, fundo humoristico predomina 
som o que ~ resignação torna- é111 qaasi todas •r; !'cenas, não 
se incoml)*hensivel. Devido (L · havendo ponto algum critt-
a-lta enwtivída~ do filme e á 1' cave!. 

FILMES QUE SERÃO APRE. 
CJADOS NA PROXIMA 

SEMANA ·e 5,,.. lwerio 
· LARGO··S. BENTO NP 10 

Phone 2-2336 
·~é.:L~ 4 tl'.L o 

RUA FkEI GASPAR N.0 39 
Ph-0ne 4-476 

l A N·_T O: li, 

(d a Columbia, com 
Penny Singleton e A,;-
thur Lake) 

l;ma nova pellicula baseada 
n1,1ma. se1ie de caricaturas mui' 

cumplexida:de do enredo, acha-
mos qne não. deve ser vist~:. Cotaçãp: Acceitavel, 

A LEI DO MAIS l"ORTE 
Acceitavel para adultos, poi:;. 
"Central Catholfque". 

COMPROMISSO DE HONRA 
- Restricto, ·pela "Le:gião cJ.& 
Decen:eia."• 

) 
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\:- -- LEGIONARIO São Pauta; 22 de Outub·ro de 1939 
======.;;;;;;;;;;;========== 
1 

Loré! Haufáx, naaa tem de ex• , '..0 1\ilonopolio r OS• f . 
tal da União l ~ 

,. · l traordinaria e é uma simples vi-

O Presidente da Republica as
,'1,igncu um decrclo revogando o 
tcic n.º 1. mi. de Abril ultime, que 
\c:ispunha"~obrc o Monopolio Pos-
> tRl e.la União. ma · ···-.:M 'Tf" ....... ·e 
, Por esse de~reto a União tem nas fort:ficadas. e as que por sua 
ó nidncpolio de expedição para j situação geograpiüca. são indicà

·o cxfrr!or e tranqJOrte c:e cartas, das .para obras dessa natureza. 
c·artõts e Qualquer corr.~sponden- as zonas de êstab!éciinentbs fabris 
C'ia fcctnda COnl) CUJ:tas. fabrico. e fer.roviàriOS, e_ OS eiXOS de irh-1 

· r:Tii.ssão. e ,:cndl, ele :· 'ilos, de portancia pára as operações mi
: mach~, de frantiuió.r, e mafrl~ Jitúes. 
: zes para é>sfampagent de se!lbs Estabeleceu para isso .ôs nôntos 
postaes. de 1:iouso dos aviões p1'bvinlios ou 

Estão excluídos do moiiopo1io destinanao'se ao extl:an$eiro. pro
a~ cartas e objeétos fcchadbs hitiiu que seja!n tiradas photo
c·om ms.is de 2 kilOs as que :i graphi.:Js de bbfdo dos aviões, cs

. -pessoa transporta pc:4'(:xilihknte tatielecendo p<!has de 111)1lta e 
· ou poi' seus empregados. dêsde pi·!são . 
·.que não faça diàso ,cxplorai:;ão Todàs as linlaas ihtedofos fi" 
industrial, às qu1; forem trans- cam resei·vadas âo co11.'éio mili-
l)0rtadas entre localidades não tar e ás errip1:esas nacio±iaeii, 

. ligadas pelo correio, as coridtizi- cujos aviões sejm:i tripulados por 
, :las pelo signatário ou pessoa de brasileiros. 

. ~ ~ 4 4 s;t, tle '"""" que os d;ploma 

: l27%:Yr'fífi"Utif'.'· · -:r · PC T · C'.i'.21 

B. :R., .. ~~ A·. '- S 1·· L'. · . ~\~_11t~;~~~ui~ô~~rá~~~{or1~s. ~ia:coh_1aª1_ I , . · dtl · M hl, l1 d Q 
- - - . • s 

_.,,_.;;,;,.;..;.;;;.;..~;;;-·.;;··;..· -,.·.,···.;,,-;;,;--.;;·;;.·· ,..;;;;.....;;;;;;.,,_:;,..;;.;;;...;;;.·~.;-~:..l:I lioticiâs cit:e nos diégan't. Aó tJÜC I . · · - · -
• !'º;·,ice. ª· opinião ptibiica ~e ffic l. S?BREVÍV.ENTES "-- o al• 

4
. N • • Aêro Cl b d. -

13 
·" -

1
, b. . . éllna púa o càinpo :l.iliádo. o l . m1ran_tado britanhicb cdtiifüu-. 

·_ ·. Ô t 1 (: 1 à S . U o l«S • ca e a 1e- . ; ... • . .. • .... i i:J.ICÔÜ dfffofaJmêfitié q\.ii> SÓ ._ 
· · · · Jiresentação dá áviaçãb cspor~!- go, ern_o tmco tcL m~nt~~o cm~- t â · . · t. pltt' cf . ·" -· .. Rme. 

j ü ; I' j \'a e de tm·isino iid tcri'itdrio na~ Ycrsaçoes com os adversarios. J', º,, da_ . ti a, o élo : . oya) 
li .Q.,_ .l.!JY a_SJ.. . clonai. e citle todos os aeroccJubil I com a idâ do sr.Sarâjo~l1.! a . ~k ' cb~~gu!tt, s~. sál~ar._. ~ti! 

serão â elles filiados. Moscou, foi tida corno provai.:el, ,a,_st> .. de_,.g11~1T8'. ninglez ~oi torpe-

1 
a alliança tur_co-sovietica. lVIâfo tlelt<io em Scàpw ~lo\11, 

• ,l,ATI - O Ce1. Biseo e~- d. 1 d · · 
contra-se no Brasil, afim de 3 ESTRÃTOSPHERÍCd - Os · ia 

7
• 

0 
· iplomata turco ~vol-

. • . . , . . . . tou pam Ankara, Getn _ ter as_slg-
ultimar ás providencias para _ _rilotos ~odo~ e,_ Gmtlattn1~t gnado quulquêr comprofuisso. 
inauguração das linhas de na- rêahza1'.am um voo estratosphen- Fála-se aaora que · " ve ... · 
Yegação a~roa Rbma~Rfo, dá co .da Françà _aó Rio de Jâriêirb, turco. se imri~ssibilitad~ d~o m:~~ 
"Lati" (Linhas Aéreas Trans- com etapas em Dakar e Natal. .t~· neuti-àÜdàéie no cônf.líctó, se-
oceanicas Italianas), cujo pri-
meiro vôo devei:â effectuar-se até 4 ALGOÍ>OEÍRA _ ó gover- rá _ lcvátio é àsslgmtr utiJ. lfüctô 

. . ; . . . . .· . militar com a França e Inglater- l _ 

.T-OSE' AÜÔS'i'ÍNiit> 
i>eri:tiSta 

RAÍO X ~ ciRURGIA Ê 
. DEN1:;ADURAS 
R. Boa Vista, 127 ~ 9.0 and. 

ção de um fundo de defesa iia ' li!::,· ra-.t; ""L1
'-'"- - v ,Jiunúc sua familtt. O :M:ínlsterlo dà Viação fica 

0 d•=Cl'CtO estabelece nuincrO- autorizlido a toihâi: as providcn- · . 
s::.s medidàs referentes ao servi" i · ,. · · · · -, · · · .... , .. · ~ ,, 

15 de NovembrtL no do Estado dec1etou a c11a- ra· f'"' ·_·. -.· .. :1:<.· .,, _ . 

lavoura aigocioeira. iristituindo o • espera artêi8so a prlfuêh-a 
AEREO - Por decreto do seguro obriiptorio contra o gra- _Conferencia "de jenc:\Í~Íica ijue s. S.Pio XÍÍ éÍé-~.as necessar!~s pàra o est~t,.;1cc ~. 

c·o de trans1JOrte de cor!:espon- cimento de aeroportos nos pontos 
Úncia e outros assumptos corte- indicados. 

govêrho foi disjJosto que ao nlso. verá enviar a todo orbe, no dia .., ..... ,,. Stockolnio 28 de Outubro. 

'Jatos. e estabelece ::i.s mult,ar; para 
.as contravenções, ac . 500$000 a ,.,, · d e l 
,20 :ooosooo, e penas de 2 a: G an; ~ertHina · . a Í" árlçu 
:11os de prisão, 

o 

FRACOS é 

ANEMICOS ' . 

~OlifEM 

\flNHO 
CR~osof AbO : 
dc~João da Silva 

Silvêira 
.... ~RANDE,jôNJCO 

. 
ensino nos 
Estados 

o Instituto Nacional de Estu~ 
dos Pcüagogic'.)s_ acaba de con

. r.Juir estudos estati.sticos sobre a 

·, 
Reai{zôu~s~/~e 1_2 a 18 dó cor~ 

l~êíite, •$' Sémíili'â° dá CHarihá nes~ 
ta êapita1, . s°áÍltos, êàh1plhas ~ 
riünfordsas outras cidade. 
. A Scirianâ iriic\ou-se cbrtl o Dià 
da IhH:;a, havendo ctlém de ouc 
tras commemorações. uma sessão 
solcmnc, no Thcatro Municipal. O 1 

dia s~gi.tinte foi dedicado· â cri-1 
: ança asylada e hospitalizada, 1 

com distribuição de bdnquedos. t 
Diá 14 - do lactente, realiza-: 
ram:se c8ncürsos d~ i·obústez in-1 
fantil. o dia 1~ fo1 da elevação 
espiritual._ dia_ 16 da criança que' 
estuda. dia 17 o dó menor quê 
trabalha en-i qú~ houve cdnt:eri
lração de· ilié:iôres ti'abà1hadôres 
no Parque Pedro II; e afinal o 
ciia 18 foi o das mães, e de en
cerramento, eia Semana. e1h ses
tão clnein_àtographiéa rio c\heriia 
Mcti'o; 

educação üos Estados. e1n rêlâçáo . 
á., despesas com eila feitas. Notiêrn.s Militares 

Por esse trabalho se vê que .São 1 . 
Paulo figura com uma receita de 
947.339 contos, gastando com o Realizou-se dia 18 na embâl-

xadá de Frahça a cetimô11ia d!t 
entrega ao Ministro da Marinha 
Almirante Guilhem, da placa cie 
Grande Official. e áo cI-iefe dô 
Estado MàiOi· da Màrinha. Al
mirante Castro e Sl!Vll, dd grâu 
de co1nrrtendador ela Legião de 
Honra. concedidas pelo governo 
franccz áquella9 altas patentes 
da nossa Marinha de Guerra. 

serviço de educação 135. 410 con
tos e 90.6:31 cbn1.os t<omentê com 
:o ensino pri!rtarió .. Em segundo 
Jogar figura o Districto Federal, 
que tem uma receita de 424.330 
contos dos quaes ciesríendeu .... 
86.174 contos com a educação e 
53 . 822 contos com o ensino pri
niafio. Ein terceiro loga,· está o 
Rió Grande do Sul. com 349 .167 
contos de receita para a despe-
sa de 25.205 contos com o servi- • De 16 à 19 do corrente rea
ço de educação e 17. 692 contos lizaran1-se na região de Qsâsco e 
wmente com o ensino primario. Pinheiros as manobras das tro
Minas Geraes está em quarto lo- pas da 2.ª Região Mi:!itar, encer
gar co:n 317. 970 contos, consu- rando as inetrucções do corrente 

· mindo 35.415 coritos com os ser- nnno. Os exercícios foram ori
viços de educação e 25. 755 con- entados pelo general Maurício 
tos com o ensino pi'imario. OI Cârâoso. coinma11t1antc ·da Região. 
quinto 1ogar cabe á Bahia e o . sendo encerrados em .Osasco. 
tiltimo toca a Mntto ci-1:osso que 
tem 14. 670 contos, despendendo 
2. 588 contos com sei·v!ços de edu
cação e 1. 848 contos com o en
sino primario. o Estadô que 
ir.ais despende com o ensiho pi·!
mai-io é São Paulo e depois· o 
Districto Federal. e o que menos 
1astá é Goyàz ". 

Zonas interdictas . - ' . aos avwes c1v1s 

e Seguiram para o Sul, cm vi
sita ás guàhÜções oeste Estado, 
Paraná e Rio Grande do Sul. os 
addidos militares estrangeiros 
junto ao governo brasifofro, &e-. 
vendo regressar 1cas vesperas do 
dia i5 ele "Novembro parti assistir 
as éominemofat;ões dO ciricoente
nario da Republica.. · 

e o Ministel'io da Guerra prô
hibiu a 111ati·icula übs Tiros de 
Gucl'Í'a. e Escolas ae Instrucl}ãd 
i\1illtar dos candidatos q\le com-\ 

Por decreto do governo federal\ pletem ou já ici1ham 20 annos 1 
roram inrerditas aos vôos as zo- de idade. t 

·r .. - ....................................................................................................................... 1 
· t Casa de V elas ,ÍSta_~. Cruz;' ½ i 
r ~-'--__;.;.----'----'-----'--'-,--'-'-- I 1 

i MARIO G-IRELLQ f 1 

Praça cla},~~et~a~:~:3:0: e;~1~:1~:a~::;t C.o~cle e 11 
í 1 

l
i, • 1 

• 1 
i 

.VELAS SIMPLES E ENFEITÀDAS __;, '1'0· i 1 • 
!,' CHEIROS, CIRIOS e PROMESSAS. + í 
i ' t .Variado sortimentos de V clinhas para Míos de :_! I 
t anniversatio; velas de altura, attig'os relig·iusus ; 
i e velas X. P. 'r. O. proprias pai"à. ccriiitcfriôs ' 
i t i :N:. B. -- AS SEGUNDAS-:FEIRAS ROIVIAIÜAS ! 
t ·EM HOMENAGEM A'S ALMAS + 

f - ABERTA DIA E NOITE - 1 
l,._ ..... ~ ..... _,,,, .. ~ ... -·,•··· ....................................................................................... 11 

HO EOPATIIIA 

PÊÇA GUIA GRATÍS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

EXTERIO 
A Guerra Européa te occiclentàl. :i:!sta offénsiva v1-

rnria · transpor a linha 1\1:rig-inot, 
Depois do discüi-so do prlineic Rpesar de tOtlOs os l'iscdn qtie a 

ro Ministro, sr. Chamberlain. au- efuprêsâ pudesse acáhetâ:·. A 
gmentou a Intensidade da lucta. av!aç11o abs 'àl'Iiádos têm obsei'
na frente occidêntaI. Seín fechâr Vàdc grandes cbd.ingêril;es de troe 
á porta pái-a negociaçõês posterios pai;, qlle Se dti-igcfü ·p,J·a os pbn
res, o "premier" br!tannico ne- tos a vançàc!ds dás linlir:s gtd-itia 
!;OU-se a discutir a pai,:~1 tendo por nicas. Proeurandti difficultár ess 
bas_e as propostas do sr. Hitler. 1.a éo1frciitfaçüo de trop:1s. a are 

O resultado tfraticô desta i·ec tilharia franccza tem bombar
cusa. foi linfa ôffénsiva poi· parte deado sem cessai· a rectaguài'da 
dos àl'Iémães, na frente occiden- cios till~mães. 
tal, onde até então, os g·ermani- Affirina a !triprenr,à europ~a. 
cos se mant!hhàm numa attitu- e esta affirmação não foi contês
de de defesa. Segundo informes tada JJelos círculos nazistas, que 
de fonte franceza, 6s a!Íemães <1 si·· Hitlel: sé :igUàl'da a rcspo~
desfecharam duas g-randes .offen- ta de :3talin, a uma carta do 
sivas. éontra as posições occupa- ftie!li'er para . desbntadfar contra 
das pelo exercito francêz, dui:a11te os aUJaci%, uma treinehda offê11-
c mez de Setembro. Os ataques siva 
fizeram os francezes abandonar 

A Capitàl da Suecl!l:, &ed. a sé
de dun•.a conferencia d:is paizes 
Balticos. cujo objectivo é estudar 
os _lneios de ser mantida a neu
trâ1!iiacte ditqHellas nações. 

Para tomar pa!'te na coriferen
eià tefr. chêgàdo del,jgaé;Ôéf; de 
todbs os p~izes intercssàâds. 1 

3. I~C_E~DIO - J.'lO porto de 
Le1xoe11 em Portugal. mam

festou-se um principio de incen-

Dia 18, o Presidente ela Fln- • j 
landla;; l'l'. Kalliô, acompanhado · 
dO_ Ministro de Estrangeiro3, sr. 
Efkko, chegàrain de avião. 

No iHésnio dia. C'>S reis da til-. 
namni·ta e dâ Noruega Hii'!!m i·c- 1 
ccbldos pelo sobrrano sveco, Gus- ! 
ta{,b V. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

8 SANGUE 
ioMÉ s6 

ELIXIR 
DE 

NÔGÜÊIRA 
À respeito da confcren~'a ct·~ 

Stôckolmo. 'o Presidente Roose
velt enviou ao rei Gustavo, u'a 

· dió a bordo dó vapor bràslleiro 
:n~nsagl!m dando todo o apoio ":kaul Soaí-ês". 
dos Estados Unidos, á conferen-1 
ciá dos paizes Balticos. 4. AUDIENCJ_~ - o prelado 
· ···· .. j • brasileiró, Monsenh'cr Emi-

' 1iàrio Lôhãti, foi dii í 7. Nice'bi
~ ~ · do em Casrel Gand.olfo, numa au

dieiiciá i·esêrfatíà, IJêld summo 
Pôntifice • Dn Durval Prado 

Ócullllta · 
R. s.én. P. Egyà10. .t5 - à 

51SJll:..... 14 a 17 horài 
Telephone 3-731:i 

A 1 taUa desmente 

fi. ritsMd~i,~i_zÃç:'i~ .--.-; .º 
governo frânccz desfilo'b1hzou 

todos os hoirilins, de 49 e 50 an
llOS, que se encontravam :iai 
til eiras do exercito. 

6. ABATIDOS. - Declarou e 
sr. Chamberlain que no :ata. 

c;ue raiisacio éôiilra a Escôssla 
oito dôs àv!õês gel'irlanicós fo~ 
rairi abatidos. 

Corí-liu co111 ftda lrisisteíiciá. 
que o novo embaixador italian~ 
<ilÜ Londres levava pÍ·opostas cio 
g-di;errio élá Í'êliÍli$ttla, iiô sentis 
do de sefotri ifüsjjfüisas as Hosti-
:idac'~s. Desinehtinclo a Mticia. 7. RECEPÇÃO à sr. Hitler 
o g-ovcm~ it,:'ia!·,o publicou um recebeu ós ti-iptilàntês éio 
communicado. nc qual aÍ'firriia süb1riariho que torpeéieôii o 
qüê a ,·!sita :,o rr. Bastianini a "Royal Oak". 

;:;~~~ l:f1'.iõ::· ;:~aste;·;!~~à~t ~1~ A posição da =========-=-= .. =-=-··=-=·-=···=·-=-=· ===--='=--=·=··=··-=·=· = .. = .. ========== 
nhDs de defesa. - ; ; 

1 

Os jornaes francezcs annun- j Ur{fUta 'tem 
Uam que é rsporado a todo 1110-1 D,sclc que as JiosUldack·s fo. 
1nenlo uma offe1•slv,i geral do ram il:iciadas, rreoccupa-s,, o 
:·xer('ito .DªZ.~5t'.1:, ~!11 .!-Od~ !I ~1_-e_n: . mundo eni sabei· . 'Jlft_J __ a posic;iio 

' 
nova presidente a Fe-

APRESENTA AGORI\ 
··o INVENCIVELt• 

fi vALVULAS ONDAS CURTAS E LO!\"G. S. 
UM RADÍO DI<J LONGO AtCANcrn 

A.O ALCANCE UE TODOS. 

• 
Peçam dén1ónsLrações sem col11phm11sso a 

AMERIGô NICOLATTI 
Pràça Ramos de Àzevedo ti.ó 18 - i.° arida.r 

reiep_hone: 4 - 4 4 2 ~ 

tlerocâ:o F emirtinct Cã:thãlica 
Teli.t1o a M'ta, b. betiéj hiêessfüibl=!; Sêllipft:l cafa. 

Corvell~, iJdí' hiolifo de ê~- ê.teflz~tlâ iJtli; ilifüi gfiirlde 
cBsso de oêcUpaçôes; soli- diSêitJliiia ~ ufü vi!ftJN-Jso 
citadó Mia €3l:tHiei'aêão d(j sfü1st:J~êaHH.liicô: . 
cargb dl:! p~~êsHfontê _·dá Fe; Afün t1'ª füi:pfliliif ã tfr~
derâçã.ti Mâfütii~ Fettii~,~- sitlêtttf!_ flfünissibiiafiâ 6 fo 
na, o Exmo. _{! ítevnio. Sb côüheêimfüit6 das Pia~ 
Aréebispo l\f.éfropdiitaiio · Diii5ês da Afüliitlklê~se 
nomeou, para a st.ibsti~ pt:;ltJs feÍêWüitês sl:!fvit!ô~ 
tuii-, a srta. D. Eli·nestlhá qllê pfestfüt àttfaiite o Í&f. 
Giol'dano. A pova 1frl:isi, g;o térltrib titiê dtth:hi si.ih 
dente da FJ\1.F., pessoa ijfêsitiehêiâ, a F\1\LF\; jfüi· 
muito coiiheci.da e es limá- !hiêi1tifa ~ê sfüi Dfrêêtor. 
da nas j.=>Jas Uiiiões désta Pe. Ij)dU~fflO ~tJbêi'tb; iWês
Capital; se terii dêstaçâtl6 Ufr0 lflêsâ sigfüficât!Ht füa. 
p o t li ili a actividàde iiifestaçãf::h 

impoftà~io 111i-êi.1iá 

.lSNÁRD & êIA. 

AVillfENTOS 
PI altaiaíes 

OÔMPL&'l'O 

éo-.nitem •· 
·CASA ALBERTO 

... ,I,41ajp .. s,~. Nt_lO 

êORTIMENTo v iit!ÁfüsSn.tà 
lmpotta~~ Dlt'ectà 

CASA ALBERTO 
LARàó s. BÉfttô ~;ii 16 -------------w 

~ Til.rrn .l êl CASli~ 
A'lll'Ora = Prüttes - Pk'itài.."' 

.Náêioni_~ e ~-·- -~~-,.,..,;: . ...,. ' . . e ...... 
CASA. ALJíE · - , . 

LARGO S, ~()._ N,º . lQ. 



São Paulo, 22 âe ·otttu'bra âe 1939 L EO I ON~;R I () ·'!',. 
~ 'I··~ 

P A D AR 1.t'--~ ,_E ___ ~C_O_N_t.._l;- I TA RI A 
Serviço Especial par:i 

Casamentes, ijaptisados, 

Sanquetet e outras Fest.:ls 

HPAIVAfQ PÃES de fodas as qua
lid.:ides. Rosquinhas e 

Biscoitos Especlaes. 
Entrega-se a Domicilio 

· "·Manoel de Paiva 6.. Sobrinho 
Matrlit 

t""""'"'"""'""'""""'""""""'"""""''"'""""º"""""''º"'"'"'""'·'"""'rn"J"'ª'""-.. """'-"'"""''";""'""'Dlll .. mmm:i .. i 

1 Re · Hotel ·~ 
1 HOTEt;~RESIDENCIN 150 a.partàniento~ ~mn terepnt:me --

1 

i ~O~~.ORT:O --··· DIS~CÇÃ~ - ~~~ FA~liR li:: 

Flliaee :_ªl. ;P.reços modicos - Descontos wa long:,\\S es~ - N:o~ direecã<>; \; 
Av. Lins de Vasconcellos, 673 e; ,= 

i"elépf'lone 7-1946 ~ Mm~~z,, '~ 

r····-···u- .................. . 

RUA DA GLORIA N.0 92'1' São Paulo Rua Mutliz de Souza n.0 695 g j 
Telephone 7-4424 ···· ,-, .............. , .... •··· Telephone 7-7338 ~ ~ 

F~d~·~;oao~ªlarlana Femlnhta' , 
1 1 
~ ~ 

~ j R·etorrnendo.~~'. I. 1 
4 mé11tc ~ trad~ rn)JQ proce- ~ 1 A vgz coi1~tapte e. ca,l;!lgóf\c~ apr\n1oram desse. mç,qo, !\Pl'OVei

tjQ, ~!H'\t~ Bªqr!l, ai;; l\!ll!!l~~fqa~e!> tam!o toqos os niç4rsoi, qo 0011-
p~·emeµyi~ qo Jl'lOlfülti-to !l-!ll;U!l,l do soi;c\o social. Mas, nem topos são 
muppp, ºl> maaes gµe assç,bjlrbam camtws de fazer essa revisão de 
~ sqc!edqde, tuclo !$ta está exi- seus principiós. Acaatellam-s!l 
~indo a coord!lµaçijo de todas as em sua alma, onde se fqrmam ou 
forç!Ís vitl!,es de que possa djspor defo1·mam todos os ,onceitos. 
a f~mfü!!> l1Ulll!l,ll!\-, 11Qclq~ d!l ver, do entends!r, de 

?'J'g$, Filhas de M\J.l'ia, não pç,- ~ntir, tuç\o é pessmvl. Tqdp l'\as-
demos ficar indµferentes, nem á ce da tw,ma _occulta dos pe11sa

_voz, dq Pa,pa, nemªº ~ppe110 col· I' mentas pr?pr1os, _a,u1;menta~os 
lectivo e elOCfüf;ll\~ ge todas as, naqueH_e C\rculo est1elto de p1e
llCCC!JS!cl~des ~l\e se fazem sen-1 conceitps. 
tir, Qem p13rtp de 119s. :J:lr!lc!S!l· l A a1~ -hm11aqa é um ah.nmw; 
mos dé vivf;lr a 11i:issa relig!~o e l a propr\.a, conscil)!lCÍ!\, elisa voz 
pregar pelo exem'p:lo... iµas, a divtt1t1,, dada por Deus, pE1.re, nos 
nossa sit1.1ação não se faz a.il1pa 01üentar na dU1ti11cçãp entre o 
sentir. bem e o rµal, a proprla coq~ci-

:E!a po)2re?!l, na igrn,1ra110\a, ~1ª enojq. precisll, ser formada com 
injus~igf,ls... e o remeclio pro- c:u14açlo. 
mettearse em Ul'\l fqtµro +ong·inc A nrn;sa m~ntal\ew,çle d1;Ve S\l\' 

qµo. uma a nossa ·visão-cP!llll1Utn aflm 
H:ªven\, ppr c~rtp, P,\lªS VP!lt9,• d~. ~t\e tQc\OS pqssamos Participar 

eles, mas; desajqç!a~ªª'. l:iqr c;im~ da !W!Sll11lj ir\Huencia hsnef\c4. 
seguinte, djspe1,s?,s, lliQladas · , · As iç\iosµwras!as são incomp1,e-
inuteis... hensive\11 ... incplwrentes ... abo· 
. +a.~yjj~, não St1 lWrce\la, 11ão se minavejs .. . 

reco@fç!\ · · · ,;µai,, ~i11ll\lllOS · ª ~ante das orqens de P!l1-IS é 
coral!'_e. m ® ex.a. minar. Eyçg_ueµios . ., 

,,.. ·(lue as menta:lida~es se m~n~~es-
as mentalidades, de onde proce- tam. DéUS de infinita l'ectidµo e 
'dê toda. ac11ãQ 1wm.,m:i,; reçor<le, sabe4<\Úa não logra i;e1· cç,mpre
moi; :i,s e::-rore1>~s d~l!Sa Ul~nta,- 'hendiclo pell1- iptelligencia creada. 
lid:i,<\e, véjamos, ~~t\'!à-0, as fil) a luz da Fé é que desdobl'\lo 
attituçtes çle cada m~:p'lbro da fa- inte UOSSOS, olh,os de$Jur11\ll'!~dOS 
mili;i. nuµianª. as maravilhas da Providencia. ! ;· Çàcta' gua! ~llS% a. seu modo• 

;l'ia 13arac;té;-{!!) qµe ~o o~zes com suas luzes naturaes a a'!· 
;cté arejal' suas idéa,s, expol-as, ma refoge, repÜgpa ~ não r,lro 
lcandidamente, retocall-as ao con~. chega me/,mo a impugnar as or
: tactp da luz div\na Oll da luz deus, as solqções, OS caminhç,s de 
huma:mi em troca since1·a de Deus. Este é o prilneiro modo 
apreç~~oos, de modos de ver, de do proceder anti-ét3-tholico. E' 
impressões. incrível a influencia desse ~~r-; 

m:ento ht.lm'áno em toda massa r 
Felizes as intelli~cncias que se ~ocial. o reino de Deus não. se ! 

dimento. = a 
· Q !lxame de cada uma de 119s § f! 

no seio da. nos;;a faqlilia é um ª :ªª 
C\l(Wtµ\Q i11teres,santisstmO: as = 'êj 
rpa11~jt(I~, o aspecto, a naciepcia, lê ;'51 
o · ~offrjmenta, a :n'-11'\~\~ií,o. " ~== . :1=-.-
CO!UPr~hensµç,. . . Q1.1al é a noss(l. 

a.ttitÚde individiiaP Como nos ~- . ··~==· traja1nos?. cqmo nos ap1·csenta-
1ngs? :Qe que modo tr:;b;ü)1amqs? ª :; 
Niio pql:le1µos fqgir (!O cqnsorcio ! -~', 
htnwmo. Qqe cth-emo.s de n_w.sa ãl ãl 
a,tHtude ~oci!l'I? E' iiM i~a- êi__ :§ 
11'\CP~ q,w mostrarell1Qs a l\QSi:·~ e :§ 
potencii+ ew acção. P.rocura.i;nqs êti_"'_ 5 
ç, be1n ou o mal da soc\eçµi.de? ;.~_: 
Nç,s,sa presença purifica oq enve- s -
pena as peSl;Oas que nos vêem ou i !il ·-~ 
tratam conu10sco? Sabem9s o Í§ ;:::--~=_:~_ 

qµe é co11ta,gio cio beµ1. ~· esse ~ ~ 
nosso contagio ou pelo co1ltrario Í§ 
nOt•SO exemplp é frouxo, ip\migo § ~ 
~; I?,eus, ai1ti-ct1tho\ico·1 i ª 

A, verdac\eira Filha. ele Mari~. ê gi 

inHuente não tem transigencias. ~ _=_~·==--·/ Sua moral é a· dp E;yangell'lo e 3 ·-

não ª do mu
nd

o. P.or isso em to- gi F. ac __ a_ do -REX-HOTEL a sua residéifüti.",tviva ·êoíno:em sua; PF_opria: casa d!t parte, só m~ acomp .. ann_ ada et- i . 'ª 
la se define como verdadeil'!l- j ~--
tatholicà · e essa dewiiç,ão todos ~- R E X H O T E L = 
cqnhêéerp, ninguem ignr.ixa. Eg!t ~ . . = 
não tem falsas firmeza~ nem iili- lê ã 
ciativ(ls perversas. Fa?- transpa- lê RUA. SANTA ~PHIGENJA,, 14~ ;End. Tel:: ""RE" :j 
recer nos. seus actos, na sua vida ã T l 4 5121 'S PAULO ' ~ 
s~a attitude interna. •:!isclplina, i · e·: • . t · - · · · .•<IC~ .i 
aa, . m?d~l_ar, colhida dia a d,ia W! . .. . . . .. . . ... .. . . .... 

0 
• _ . ____ •• _ .. ______ • '; 

11a 1ntim1oa de com .. Jesus ! •;• m11.11c~l!l!!IIHll!illí11111111uc111111111111mum1111111011110111111c1nmrn1111rinmnn11111rri1fllliriõffilmlílllfll1íllllmn'01111mfi1Ulfflfifffõmmm1~.1lll!!lll!J!!'.~.!1.!!l1~l~!:'.2 

Da astoral 
Sr· ispo 

do Exmo •. 
-~t" 

Revmo~--. 
de raganç;:;, 

C-lnema para·· os 
a$ylados dr, ~,
prosaria de Sto. 

pog~ extender onde enc~p.tra es-

se obstaçu'!o occ1;1lto, resi$t• ª {Con-:Jusã.o ela 1.• 11ag·.) solidflrieqélde reconhécid;i e p'romTscuo. Esse condemna, "Pelo afastá111ênfo das itlt.ílhe-' 
toda .o.tdem do alto. Então E!tlche- pelas espontanecls exclamacões bilissimo costume que se vem res, princip;i.trne,:tte das Joveri;;,. 
se a ailtna · de' ilius~ M"naruio- · d ..,e qu_ antas veem _uma farriilia enraigando ent_re nõs, 'm.,.rece de em._ pre"'o.s e occun_.ac_ões 01.1-. seus principios e e sua con· " '" ,,. "' rr 
se refractaria a toda acção sobr1;- inteira enluctada pela morte d~ de S. Exclà, Revma. uma cora- tras fóra do lâr e à_ue sejam .. ducta? 
natural. • 'd ff' um de seus membros. Co.mo é josa e opportu11a condemna- inadequadas á sua alta finaii-; 

Quem possue uma tal mentali-, . O que, nao tem s, 0 
:\~ unida tal familia, dizem uns. ção: tlade de donas de casa; 

dade, como poderá trabalhar por! ciei,temente ~eplorado Como seus memliros se esti- "E' portanto 'de toda a ur-, pela defesa dµ vid-â dbs na1;.: 
- Angelo 

Nosso senhor? Essa mentalidade certo. m~dern,smo . de . sabor mam e se querem, dizem ou-· gencía que, á semeihança do· cituros combatendo, com a pru• 
Do· Revmo. Padre José Garzot- exté~de-se igualmente ao modo ~mer,can,sta, que autor,~ª. e~- tros. O contrario se dá, quan- que já estãQ fazel'.ldO os paízes dencia que a delicadeza da ma. 

ti o "LEGIONARIO" recebeu <!t: considerar o proximp. Senc\o ,re moças e rapa?es as llbei-1 do não se pratica o lucto." que desejam evitar a derroca-· teria exige, ;;is pernlclosas ptn/ 
uma carta· em qµe pede O inte- in~usta p!!,ra com Deus, sel-o-há dades", e _q~e confere ao ele·, da da familia, e, cçnsequente- . ticas oppostas á procreaçã.o; 
resse e a co1aboração de todos os muito mais para com o seu se- mento fem,_n,no ~ma ~es~nvol- ,:, * • 1 mente, das mais ins.titui.ções · 
catholicos para minorar os soffl'i- . ·_ . tura, uma 1rrestr1cta liberdade por que se mantenha entri, 

melnante._ cujos defeitos sao 111· de ·,r e ele v·,r ~ qu·0 lc1uer ho- So.llr. e o.s bailes infantis, a patrias, junte O E1,tado á re- os conjuges a necess. a ria cari. mentos dos asy1ii:4os da Colonia .. " j pressã d m - ci em e! 1 
síveis e gTandes. Se para com r·a "desacompanhnrto ou mal opinião do insigne Prelado ~ 0 0 aµ n · a, 0 LI· dade, afim de que sejam evita-. ''e Santo Angelo riara leprosos. 1 , xo ela coeduc"ciio dos espor · 

u Deus tem uma attitude de revo - • acompanhado''. peremptoria e clarrt, como de/ ' '•-'"' ' · dos os conhecidos males so-
o Revmo. Pacire José G?,rzotti t.a, para com os homens se torna costume. . tes em promiscuidade, a maior ciaes oriundos dos desquites; . 

,ue é·. as_-sistente dos internad. o_s · 1 Q4em não conhec.c O habito de togas as necessidades, que 
"' +· mexorave · t · "Q d t d apenas de pelo desapparecimento clá des.@ Asylo, pretel\c\!l adqm.nr de rap.i?es e mo~iis., en re 51 uem, 0 ª 0 é o retorno da m4lher para o 

t h A caridade mais difficil é a qualquer na rente_ sco ou bom senso, diz ellc·, não la- 1 , d' d praxe da familiaridade entr(} umii, :macllina ci~elWl qgrap 1ca sem ,. ar, 1mpe 1nç!o tu o que con-
. f"l pai"' rio espiritual .. No~sa mentalida_d_e ele- parentesco. apenas remoto, s:i.- menta a crueldaele c'os que le· tr·,t-.,.a p,~. ra seu ~l,>,ndcno. os jovens de um e outro sexo, portatifl e vanos .1 ms, . . " . · 1 f de ".., " " -

ve sei· candos,t, amp ª: ª im hirem sós, a horas ou a des- v,am seµs filhos .:;cs cinemas, dando combate a tudo o que a 
der offereper momentQs ele l).le- supporta1, todos ?s sen~es, todas h,ç,ras? E quem já 11ão teve op- a.os chamados bailes infantil;, e * * ~ isso conduza, seja a coeduca• 
l\:ria aos np~s hans!lpianqs. as falhas do prox1m?. Nao !omen- 1 pe>rtunid,icie ele larr,entar que a outros ql!ejandos divertimen- Interessantíssimo é o .propo- ção nos collegios e ·escolas de 

No ~p1·osario de santo Angelo temos os preconceitos, nao ~osi taes liberdades se verificaiserr: tos, to.dos inquinac(c,s do vírus sito annunciado por S. Excia. quaiql!ér grãu ou efasse, sobre
já existe um cinema, onç!e aos demoremos sobre . os defeitos: entre rapazes e mocas que sãq, corrµptor? lntoxiciioos pelos Revma. na enumernção do que tudo tratando-se de ai um nos pú•: 

'doentes, q1.1e se pocle locorp.qver, é aiheios ante~ consideremos os I Ql\ fintes que prefer~m ~izer-se narcoticos, que lhes 'propinam devem a Acção Cafüolioa e a beres (sendo ql!e, mesmo entre~ 
· nossos propnos, não ci·eemos e~- [ catholicos? as forçi)s oc.cljltas, ~s.se$ paes, Liga de Defesa d.: Familia, re- criánças, deve ser p·roscripfa,; 

offereci(\o tão ,itil pas&a-terµpo, tidades monstruosas que nao lor.Je de se penitenciarem, cem instituida na sua Díocese, pois,. segundo a experiencia di-· 
(luando bem orientado. E' razoa- exi~tem na realidade senão po-1 • * , · jactam-se de superioridade ele f~zer P,<1ra. coriservay ;:is ,fami- gna o attest<;1, concorre ella pa-
vel, pois, que aos de111ais, presos i,oango as iinaginações doentias. ! 1 espiritq e de µrogressisté\s, 

1 

ltas c~t~o-1,cas na. integridade Ira a desViri!ízação de,s meninos 
em ~eu leito, ~ja offerecjdo o 1J: ai.tida que ~~istisse~1 . t~es I Sophismas de tc;ia a ordem quanelo, na realidade, s~o ape- do esp1r,to da 1!.lrllJjl· ~ l e p~ra ~ rnasculin;zação d<1!! 
mesmo_ passatempo, monstros nosso ~ver é 4~mmr- t~!'ll ilPPflreqjdo ult\fY1<1men\e, na1:1 ccmstructore:, d;:i r111ria mo- Destaca.l'.l'.los parl:1cll.lartnen.e men.itláS}.; ou sejam os espor-

lhes a_s proporçoes, encobrir-lhes afim de justificar O ttesuso ern !"ai dos fil!,0s e de desgraç<1s a obrigaçijb çle PUQl'lar "J?elç ti;is f~ltps: .com promiscuidad3: 
Ahi fica 

O 
pedido feito pelo es~s contornos cuja vi~ão só po- que está cahindo 0 Jucto. l;i:m $.OC-i.\es, servindo. aos ieleaes reStabelecimento .tio respeitõ cfe sé:ic6i,"e os de mo~s prati~ 

Revfuo. Padre José Garzotti, por derá produzir um contagio funes- ultimfl analyse, . ent.retanto, o do$ inimigos da civilização.'' dos filhos p,1ra com os paes,. c.à'dos ~µ.1;>.H·c~m~nte, por· causa 
!fnterilll!dlo d"'O LEQ-IONAfUO". to, q1.1e na qua$i totalidade dos Evidentemente, e~ta opinião ~ombate~do O abusivo cos:tumé áO's gr.~Vés ~er!'gos que dellê1S 
•i:====:::;;l:::::;:;:::;:;::::::;:::::;:::=:::;::===============•. casos estes sophisIT1as reve- não attinge ;is rari~simas pelli- ,ntroduz,do pelo commun,smo, aávêei'i:i ·p~ra a delic.adeza do 

· · · , ·, · Iam, é o desejo de não inter- cuias realmente · isentas tje 

I
de darem aquelles a estes o pudor feminino_; 

•lll.llPIR.ffiUilllllllllllllllllllllllllUlllllflllfl!!lllllllllllllUlllllll!llll!~IIIIIIIIIIIID!llllll!lllllll!lllllllmti1111111m11rnt romper pelas privações inhe· qu~lquer err~ oÚ veneno. Po:· t~atamento çl: iquaes o~ infe- pela níticfa cómprehensão da 
..... ê r~ntes ao perie>do cie lucto, o.s isto, a Pastoral cita elogiosa-. r,ores, com~ e ~- de voce, com educação physica, que, si é ;1c-

OS ME~HOR)!}S PREÇOS '~ pra;eres ininterruptos d.e que mente o trecho de conhecida I fl,1grante v,olaçao dp 4·0 m~n- ceitavel quando m,mtida den-
. · ,... . E A M.ELHOR QUALJD.i\DE o paganismo hodie~no procura escriptora, que affirma ser' damento do Decalogo." tro dos cónvenlentes limites, ,; 

~ cef'car a vida de todos os dias, possivel, "sem excesso, assis- A autoridade ecclesiaSi:ico! altamente nociva q1.1ancto tré\z 
.... G.effer.osàlim.enticios, Vinhos, Frios, Fructas ... i E', pois, de incontestavel O(l· til' aos bons films,. que delei- de quem baixou esta ordem é prejuízos á sã moral, con,o noi 

= l · s E · tam com a arte e "' technica st1fficiente para a justificar. c' ases ap·ontados• B• t = portun,dade, qt1e . xc,a. C , 
~. ISCOU OS , s_ Revma. deplore "o desapp<1re- que nelles devem existir, cum- · onvem ac.crescentar que, evi-
~· - . . prindo, 0_ orém, fugir do m~u denteme_ nte, todo_s os membros pelo desapparecimento d• 'T:-·MPQDIQ MONTEN EIGRQ ~ cimento_ das ~ienit,cat,vas e d A e th l ., tudo o qye concorr,1 para o so n .J;\;. . = louvave1s trad1coes de nossa cinema como de um foco pes- ª cçao ª ·0 ,ca -.e Bragan- lapamento de quanto de digne 

RUA AUGUST.l\, 1,559 (Esg-, R, Luiz, CoeUio) - Phone 7-11035 =·- terra, como· é por exemplq " tilencial." Mas importa ,sobre- ça devem começar por resta, e honesto foi construido nc 
lucto' Pr"opo-clonado, em seu maneira que se accentue a real belecer ou conservar em suas d b 

' fam T t " · J t· f passa o, enno recendo a fanü '"V E· N J D A E rigor, ao gráu de parentesco raridade çle taes pec;as cinema- 1 ias o rao1c1ona e ao a · 
1 

•
1 J-\.. 1 togi·aphicas. fectuosa.mente respeito:;;o trata. ia bras, eira; 

(Em ·'5 com o fallecido, Se é certo que mento çle "senhor" e "senho• por inculcar e reaffirmar -a 
AV, ll~lG. Ltl11l ~'t«:JN~O, 

2·º98 
- . . frente :í, _Igreja i O Jucto não tem a cquivalencia ,, * "' ra" destinado aos paes, doutrina da vída sobrenatural 

· Intmae1:111Jc,l3 tloncetgão) - PHO'NE 7•
5453 1 do suffragio, nem como tal foi ,. * * cuj.a ausencia é a c,ausa supre 

tll~tl'fib1'!dores du. ! élle estabelecielc, certisslmo 'i-, Diariamente, e em contra- ma dos desmandos e perver 

i § tociavia, que tem o. grande sig- venç~o expressa d<1s instr1.1c-! Destaquemos finalmente o's sões lamentaveis do mund, YANT EJG A '' BA N DE/ R/J,.NT B" ª nificado de solidé!riedade tje ções ela Santa Sé, os jornaesl seguintes períodos, que consti- ce>i;itempor~neo; 
5 familia, senelo est0 a r11zão ppr Pl-l!llic;i.m photqgrnphias d e tuem it,ens do programma _c";i finalmente, pel;i c.ra·ção in, 

' (A nata das m1111teigas) § q~te trn"1é!l!1<1m por .S"í\ sup- desfHes de moças !lm trajes de A. e. bragantina _e da Lig~ de tensa e f~i;'Y_or,osa rjlfl'.l favor da 
: • atJ111iffill{tl(IUlUIIIUQIITIUlffillt2lllllíllililD1ll1IDllllmlllllllllOUIIJJIIIOIUUJQUIWl0111!1!luwi_ ~,~.~~~-~e, ,~.sJnJ.ml-'1.9,S ~~-~. _!~.!!!,!_l_i_~~~_r_t!'; e.~ ,L_l~!:tam.~Jel')!~.P..!r!J&lcg .. q,~f!SII, ~~ J:.a_ml_lia:u., 

1 
f@m!lt~'t,. . 

MERCEARIA 



Adiaqa a offensivit germánica hil. ·frente .occidental, que Hitler 
annunciara, caso não fossem acceitas suas propostas de paz - ta.1-
Ye~ devido ás famosas enchentes que os alliados annunciam terem 
innundado a linha Siegfried, os successos de guerra mais sensacionaes 
da ultilna semana foram os raids aereos e submarinos de :forças ini
migas aos portos inglezes. Constituiram ellas um fracasso i,nglt:z im~ 
perdoavei, com a entrada de um submarino allemao em porto m!illez, 
wrpedeamento do Royal üak - e talvez· outros vasos - e princ1pal
':'\lente sua retirada, incolume, sem que as de.fesas do porto o moles
tassem. Ao mesmo tempo os aviões do Reich bomba.rdeavaµi a E)s
cossia travavam comoates· aereos, e os signaes de alarme permane
ciam 'silenciosos. Não soaram, explicou-~,'. porque eram poucos os 
11.tacantes, e para não alarmar a pepulação. ·E em vista disso os trens 
continuavam a correr, e um delles atravessava uma ponte emguanto 
;eus passageiros se divertiam vendo as bombas a elles destmadas 
~ahirem, cic ambos os lados, na agua .. ·.··.,, . . . 

Depois desses factos inexplicaveis, o boato ~a re,nuncia ~o Sr. 
Churchiii mi'nístro do almirantado, surgiu no mter1or e foi des-
1;1entido peío governo. Qual a explicação de su~ o:rigem e daque,ll~s 
f2.ctos, prejudiciaes ao prestigio inglez, m!_l,S . prmc1pal~nte ao m~
migo que Chamberlain foi obrigado a adm1tt1r n~ gabn_1ete, e a ori
gem do boato que parece uma s1:1ggestão? ~ada e poss1vel saber ;"' 
Jespeito, mas são factos signifioatlvos _que _nao se deve perder de vista. 

No campo ctipiomatlco a Escandmav1a e a Turquia. concentram 
as attenções geraes. 

A recusa de Ankara ao pedido russo de feci:amento dos estreitos 
torna mais difficil o predomínio rusoo•allemao nos balll:ans, . e 
augmenta iamoem - caso queiram t1sllr da força - as probii.bili· 
dades de extensão do conflicto. 

No Norte tambem parece q\lé à ituer1•n, se extenderá, com a 
ameaça sovietíca á Finlandia, que affecÚI. dftectnmente a Suecia e a 
Noroega. 

outros observadores julgam, porém, que l:lll ameaças a estes pai· 
zcs visam apenas obter delles uma acção mediadora no conflicto euro
peu. Hitler inllinuou varias vezes essa attitude aos ne~tros. No em
tanto nenhum delles se dispoz a isso. Agora essa mediação, ao que 
se julga, será impost'.1- ao grupo de Oslo, quasi á força, sob a _ameaça 
sovietica. E então Hitler espera da 1>?,a vontade de seus amigos i~
gle7RS e fra.ncezes, um "tom de force capaz de ludibriar.ª opiniao 
publica e terminar o conflicto de accordo com seus deseJos. 

NO PALACIO S. LUIZ 
(Conclusão· íia 1.a íiag.)' ~-

~enlroras Professoras. 0 VOS· 

flo traba1ho deve ser como o do 
miniaturista. A criança que se 
vos entrega, na sua idade -e na 
sua almá, é uma letra, a ini
~ial deste grande codigo em 
branco a ser escripto qu€ é a 
vida de um homem. 

Ahi, nesta·· pequenina letra 
!rnnmna, · fazei o trabalho de 

ârtistás e não de mercenarias. 
Desenhae neste coração inno' 
cente um lindo quadro com to· 
das as linhas que fazem os 
grandes caracteres e com todo 
o colorido dos sentimentos 
christ~os que definem as gran
des alluas. Fe.za!, das crianças, 
pequenos homens para que 
quando forem homens, não 'se· 
jam crianças gr.andes." 

Missa dialogada 
E' frenii,,11tê íios tJec1;1·/ifü 

flossos leit'ores : · expl'icações 
acerca do modo de e.ssistir á 
Santa Missa vuJgarmente cha
mada "Missa Dialogada". i\.Ie· 
Jhor não os poderíamos atten
cler do que transcrevendo em 
nossas linhas o que a. respeito 
traz o Revmo. Pe. João Bap
tista Reus, da Companhia de 
Jesus, no seu "Curso de Litur
gia", edição Vozes, 193.9. Pro
fessor de Liturgia no Semina
rio Cenu•al de Sãó Leopoldo, 
no Rio· Grande do Sul, está- o 
Revmo. Pe. Reuf! €m condi
cões de satisfazer ás duvidas 
éiue nos foram propostas, tan
to melhor que se fundamenta 
apenas em documentos da San· 
ta Sé. E' o seguinte o que traz 
ó erudito jesuita na sua· obra 
sob os numeros 19-22: 

"Missa dialogada se chama 
o santo sacr!ficio celebrado 
não . só com assistencia mais 
ou menos passiva do povo, 
mas com assistencia decidida
mente activa. O sac€rdot€ re
za no altar e o povo responde. 
E' um dialogo. 

Esta forma de c-elebrar a 
missa tem o seu sólido funda
mento na qualidade da missa 
como acção liturgica commum 
do sacerdote € do povo e na 
verdac)é - o corpo mystico de 
Jesus Christo. E' regida pelas 
rubricas do missal € pe.los de
cretos dá Sagrada Congregação 
dos Ritoáà, 

1. Na missa rezada os fieis 
podem responder juntos com o 
ministro (ajudante) áquellas 
formulas, pelas quaes . o cele
brante se dirige ao povo. Não 
existe rubrica· que o prohiba. 

2. Sem licença do bispo é 
permittido aos fieis responder 
junto com o ministro no confi
teor (Rit. cel. III, 9, 10)', no 
Kyrie (IV, 2) e orate fratres 
(VII, 7). 

3. Só com licença do bispo, 
especial para cada comrnunida
de (in singulis casibus, S. C. 
R. 30 nov. 1935) é permittldo 
aos_, fieis responder ao Credo 
junto com· o ministro, €m to
das as partes em que o minis
tro responde, p. ex.: Deo gra
tias; Laus tibi Christe, etc. 

. 4. Sem 'a dita licença espe~ 
pecial do bispo não é permitti
do recitar junto com o sacer
dote nem o gloria, nem o cre
do, nem o sanctus, nem o be
nedictus nem o agnus Dei (S. 
e. R., 30 de nov., 1935). Nem 
o gloria nem o credo, nem 
pse.lmo algum, ao menos no 
seculo 9.0 , foi cantado pelo po· 
vo. E não se pôde provar que 
mais tarde os fieis tivessem o 
direito de dizer, na missa re
zada, e-0m o celebrante as 
partes que podiam cantar na 
missa solemne. As partes que 
na missa solemne são' cantadas 
pelo coro e pelo povo, por lei 
constante da Igreja foram con-

(Concl ue na 2.a pag,) 
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Contra a bolchevização. do Baltico 

A FINLANDIA, APOIADA POR PAIZES ' BALTICOS RESISTE NENCIA · DO PERIGO CONSTITUIDO PELA BOLCHEVIZAÇAO 
GALHARDAMENTE A' OFFENSIVA QUE CONTRA ÉLLA DES- DE TODOS OS PAIZES MARGINAES DO BALTICO. E' ESSA 'UMA 
l<'ECHOU A RUSSIA, COMO PRELUDIO DE UMA PROVAVEL 
OFFENSIV,A MILITAR. O FACTO DE ~ POTENCIAS TRADI- CONSEQtJENCIA DIRECTA DO PACTO TEUTO-RUSSO DE NAO 
CIONAL1"J:ENTE NEUTRAS, COMO A SUECI,A . NORUEGA E .DI- AGGR.lsSSAO. O NOSSO CLICHE REPRESENTA UM ASPECTO 
NAMAIUJA, ARROSTAREM COM TAO ' Pl'~REMI'TORIA GA- DE HELSlNGFORS COM A SUA CATHEDRAL UM DOS 'JN,. 
LHARDIA AS IRAS SOVIETICAS, PROVA CLARAMENTF, A EMJ- NUMEROS TF.STEMUNHOS DA PIEDADE DO POVO FINLANDEZ 

A dese,-volvida pelas 
no A!to Amazonas · 

éntrev::ta concedida á "A Nação" de Porto Alegre 
Em recente entrevista conr~- .:;;.:~ toleravam a acção evangeli- os sexos, 89 administradores e As povoações se compõem_ de 

dida á "A Nação", de Porto Ale- zadora desses missionarios." docentes. Por ahi · já passaram moradias asseiadas, e são cons .. 
gre, o Exmo. Sr. General Manuel Em 1914, a administração das 1.200 crianças. truidas pelos proprios indios, que 
A!l.exaridrino da Cunha, comman- missões do Rio Negro foi confia- A formação technico-profissio- se utillzam dos conhecimentos 
dante da divisão militar de Ale- da ás Congregações Salesianas na[· dos civllizandos é cuidada se- profissionaes adquiridos na sêde 
grete, fez interessantes declara- por S. S. o Papa Pio X. Em gundo os seus pendores: processos das missões, quando· all.imnos, 
ções sobre a acção de mlssioná- 1925 essas Missões foram elevadas a«ricolas, olaria, carpintaria, al- Cada povoa{)ão ::ompõe se, ·em 
rios catho!icos no sertão amazo- á categoria de Prelazia Aposto faiataria, e atê a actividade de média, de umas 20 moradias, 
nense. s. Excia. fora durante lica, • n.otorista (de lanchas). pois que a povoação gran~e ,iria 
longo . tempo inspector-chefe do t 1ifficultar a com;uista, a.· escas. 
Serviço de Fronteiras, na repar- 0RGANIZAÇlí.O ACTUAL NACIONALISMO E P,\TRIO- sez de seus transportes não per .. 
tição militar a que pertenceu, até TU3MO mittlria o escoamento dos prQ< 
1936, o Serviço de Protecção aos O trabalho diuturno dos abne- duetos. 
Indios • gados padres sàaesianos se desen- E' objecto de especial carinho A pequena povoação é, assim, 

O sr. General Aaexandrino, en- volve especialmente no "sertão O cultivo da ling,•a ~atr_ia,. p:,ra mais propicia a permittir os 
ta. d . b o que se esforçam prmc1panncn- . 

tre outras incumber.cias confia- aspero, cor o por rios e arra- te os missionario,, estrani:eros rneios de vida que o indio pro. 
cias pelo Estado Maior do Exer- dos por innumeras cachoeiras, a'!- em apprender, a um t<:-mpo, asdin- c·m·a nas roças e pescas, com ·re• 
cito, effectuou, em 1938. o estu- gumas das quaes muito perigo-, o-uas portugueza e tucana (indi- lativa facilidade. 
:lo das populações indígenas do sas". º . REPERCUSSÃO 
R . .,.., l fluencia, das M t· h' 11 . d ge,na), contam-se. entre os Bale- 8 • d t d.. rt -. f 10 .-egro e a n ...., · an em a 1 co eg10s _e me- sianos, muitos b~iros dP. Mi- ao e a impo anc1a os ru• 
missões religiosas sobre essas po- nore~ de um e o~tro sexo, 1grej~s, nas Geraes, São Pàulo, Rio Grau- dos já colhidos em virtude da 
rmlações. Assim, teve occasiao hosp1taes, of~icmas, lavandarias de do Sul, Pernambuco, etc.. bene~ica acção dos missionai:ios 
le filmar varies aspectos do tra- sanita1'ias, cozinhas. hortas, agri- Em idade de prestação do ser- s~l~sian~s e da sua influen~ia na 
>alho extraordinario dos miss!o- 'culturas, cultivando arrôz, milho, viço militar acham-se un~ 

700 
c1v1lizaçao dos nossos selv1colas. 

lé d . ran ,_ . . f n:oços ua regia o dos nos Waupés, te· C 
I 

b' .. 
iarios numa pel1icula de 1.8001 feijão, canna, bananeira, abaca- ·- , 1 que do outro lado das nossas 
ns., a m e orgamzar um g · · - x.,,, caJue1ros, mamoneiros, ca e- P 1 Ti . é ., • 

1 
tron iras, na o om 1a, Ja se 

:ie album photographico das eiros, mangueiras, cacaueiros, ia- apor ' qm.' . que. Ja sao e e- installaram missões catho!licas 
'' grandiosas realizações desses ranj~iras,. castanheiras, vinha, ~~f~tos de vigilancia nas fron- em Monfort - região fronteiriça 
oons miss!onarios", e um rela- criação de gado (umas 30 "ca- Es~a educacão patriotica é dis- á aur~clada pelo Sr. ~neral Ale• 
torio sobre o assumpto, .que apre- beças" em cada missão), cujo r:ensada pelo; mlssionarios, na xan~mo •. 
sentou ao Exmo. Sr. Presidente da leite é aproveitado nos hospitaes. faltll. ainda de um serviço offi- Foi res~1ta~1:' pelo _entrevista~ 
Republica • o ensino é ministrado segundo cial (unidades do Exercito Na- do a a~JStosmade remante en .. 

os programmas da instrucção pu- c!ona[) para poderem se tornar tre os :,mlltares d? Serviço ~e 
AS PRIMillIR,AS MISSÕIES. blica do Estado. . . Protecçao aos IndlOS e os nus• 

O h it • 'd d lt'galmente elementos de segu- . i s 1 . d t·· 
Em 1695 os Padres Carmelitas 

iniciaram a catechese no Rio Ne
gro que foi interrompida em 1758, 
pelo decreto de Pombal. Só mais 
tarde, com a independencia do 
Brasl!l, o primeiro presidente ela 
província amazonica restabeleceu 

. a administração dessas m~ões, 
que continuaram até o advento da 

1.Rel>UbUca.. "cu.toa sovemos ape• 

s osp aes sao provi os os da zona fronteiriça. s10nar os . a, es1anos os ser oes 
neCt,$nrlos niateriaes cirurgicos t'ança :1.mazon1Jnses. f 
e pharmaceuticos. O tratamento POPULAÇÃO Da relevancia da obra,· fina[. · 
médico é gratuito. mente, falla o apoio que o Sr. 

Ha. fiscalização dos negocios No Rio Waupé, até a foz do Chefe cio Governo da Nação dá 
dos indios com os brancos para Querari. ha 40 povoações com e.os nossos missionarios. Desde 
não serem aquelles enganados. ~. 600 índios, approximadamente. 1930 a Prelazia Apostolica do Rio 

Para a diffusão da Religião ha. No Rio Papari, 21 · povoações com Negro recebe subvenção '. federal 
os e.d\l~and~:i:ios de.Bai:ceJlqs, .s. 1.200 ind!os. Tiquié, 20, com como auxilio para a manutenção 
Gabriel, Taracuá. e Javaretê, com .i.820, e Içâna, 45 com 1,600. To- desta P."rande cruzada de catechese 
cerca. de soo ~oa çie aumos tal. çerca. cl.e 7,900, e c1viliiação •. 

J 
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üiz a. Constituição' v-~ehfu quell 
·, a :1'amWa. e.stá. sob a J)l'~iio 
io Estado". E, como já tivemos 
occasião de accet1tusr, esse foi. 
um dos dispositivos 4Re mais pre
dispuze?am, nos arral.aes allieios, 
á politics. partidaria,, os admira- : 
dores do · Rstsão Nõv-0, a lhe de- ' 
tlOsitar -contia~.- PmQuante, se 
tal diB~aitivo, já ~{,,ll-te rui. 
cwta · C-Onstitueional de 1934, 
fosse cancellàdo na de 10- de No
vembro, o·.allanne da CIIIiuião pu- . 

· · bllea seria.. inoalclllavel. i 
Ora, · ni.o PQd.e:mos deixar de ; 

·· considerar como a1tàmente JJot:i• 
va á. popiüsridade d1ls :institui
oões a.etuaes, a. constante elábo
rà~, 'pól' · parte de orgãos ~e
jadOB , pela· ~ do ESta.d<> 
e que por.tanto devt!'riam rer cio
sos da popularitiade deste, de ];IFO• 

jeetos de lei qye destoam abso
tutament.e da proteogão que a fa
milia, deve t.er · por ~ do Es
tado. 

Não ba. para a familia iegiti
triament.e f-ozmada - e só esta 
é que const.itue legalmente uma. 
faniwa - mjura. ma-ror nem 
ameaça mais grave, do que a 
tendencia ele a etIU~r a "fami
lias" illegitimas. Isto implica em 
torpedear pela bruie as institni
ções famllia.res. 

Deploravel, e deplorabillssimo, 
tx>is,.é que orgãos camo a DASP 
(Directoria )..dminlstratlva de 
serviço PUblico) e o Instituto de 
PreVidenckl. e Assistencia. aos Ser

. v~ores · do Estado, formulem . vro
jectos de lei 11\le beneficiam os 
•'filhos de qua,lquer xm.turemi. ", com 

U PROGRAMMA PONJlf ICIO O LEGIONARIO 
NA HESPANHA 

Acabamos de receber o bole· 1 suas· oito paginas de bom tama• 
tfm de uma im:pôrt.ante Fede· nho; se · ~ehàm as actividadrJS 
ragão Mariana da Hespanha, da;s Con:~regaçõ_es' e da Acção 
em que, sobre o LEGIONARIO, Catholica dos Estados, _sondo 

, se lêem os topicos que ababco q-ue ·sé ana-liza atravez a lente 
: transcrevemos. Com as apre- da v,erdade da ~gre,í:a todo mo
! oie.ções eiogiosas que já temos vimento de idéas (ftle apparcce 
! me:ree:!do de pessoas resid-entes no mundo. 
; na I:tàlia, na Fran~a e na Al1e:. Em nenhum peri-Odico catho-
1 manha, bem como reeen-te of- lico lemos criticas mais scvc
. :ferecini6n'to de lre1' nosso jor- r.as e contundentes cm:itra o 

nal traduzido para o hollandez, commuttismo e o neo-pa._,aanismo 
·prova-ee clar.amente a creseen- como no "Legiona.rio". Em 1rn
te difiuaãô de nosso pensamen- llilum tão pouco vimos um cri• 
to, que tambem na Bespan.ha, terio catholico tlio recto e oem 
eae0nka um eeho vigoroso con- apetreclmdó par.a a lucta con· 
forme se verá nas seguintes tra os inimigos da religião. 

, llnhas.: Por isto nosso querido e excel· 
: "Em recpetidas occasiões de-· lente coliega foi hemdi:to pela 
mos cenffl a nesses leitol'es de Santa Sé e por todo o Epis<'O· 

; diversas aetividades das fl-eTes· pado bra-sileir-0, 001n-0 va1oro-so 
: rentes CC MM. brasileiras, paladino da causa de Jesus 
. especialmente as d-O Estado de Chriil-to. Não se creia por isto 
São Paulo, nas quaes a aeção, que se trata d:e uma publica
e a organização adquir-em sua ! ção de altos vôos intellectua8s. 
lll6;Xima exi>reasão. Uma acti- l Como periodico, vive sempre 
vida.de tão fecunda necessita· a e~ da actualMade catholka, 
uma publicação que seja de em estilo ligeiro e vibrante, 
uma vez norma e synthese, e 

I 
capaz por sua audada d-e fa. 

ist-0 é certamente o semanario ! ze~ ler pelos s-eus proµrios 
"uegionario", ao que é de jus-,· adversa.rios. 
tiça dedica,r umas linhas. Suas secções '"1 dias elll re-

Em seu aspect-0 · teclmico, vista", "Duas palavras aos 
"Legione.rio" é um pertedico Congregados", Commentarios ao 
de typo moderno: abundante Evangelho etc ..• sã-0 um mo
inf-t>rm.açãp mundial, artigos delo de seni,atez e o s-ai;re<lo 
especiflj:iados, numerosas pho- de uma extraordinaria diffusão 
togra~-ias, apresentação esme- . em todo o Brasil. 
ra-d:a:mente apresentada. Em I Cordialm011te felicitamos ao 
q.Úaut-O e. seu conteudo -é um querido oollega e estabsleec
f.leriodico catholico no mais mos o cambio coln nosso Bo
amplo sentido qa palavra. IDm letim . . o ;~poio de pensões de outrrus me

·àidas de protwção, até &iui re
-servâdas exclusi>1amente aos :t:i
~s legítimos. 

f 

1 . . 

l~ t;: ~~~~-~IM-~~w:d:~:d~0 

1 

rendo transcorrido ante- sór de Historia Ecclesi&;tica 
hontem, dia 27, o 10.0 anniver- no Seminario Central do Yni. 

sario da O.ràeBaçílo Sacerdotal rauga., até, o anno oo 193G, 
d.o Revll319. Pe. Luiz Gonooga quando fui, pela Santa Sé, no

~i'amos a n0:ticia vehicu- ' 
!ada pelos cfulrios desta Capita.l, 
<ie que o oonclicto existente en
tre a Allemanha e a Santa Sé 
se aggravou por motivo da atti
tude sympatltioa á Polonia, assu
mida recentemente por esta ul
tima. 

. 1 d:e Almeida, Vigario de Sau-ta nrea<h> Vigario de Santa Ceei-
! CeeiUa, as assoeiações cirutuel- lia. Eflee:ti'vamente, com a 

A a.ttitude assumida pelo va
ticano em tal emergencia. irritou 
infundadament.e os circulas na
zistas, que accwam a Santa Sé 
de se não ter conservado neu
tra no conflicto. 

· j. Ta Pe.rochia fizoca1!1 c~ebrar ROmooção, para a Diecese de 
uma Missa em acçao de gra- Saaoos, do Exmo. Revm-e. Sr-. 
ç,as pelo alli!pioiooo aconteci- D. Paulo d-e Tarso Cam-p0$, 
ip.ento.. então Vigario daquelfa Paro-

Segundo decla.i'ações do "Osser- · 
vatore Romano", rea.llnente, a 
santa Sé não foi ReUtra. Mas 
os cathalioos brasileiros não pre
cisa:tF de explicações por ess~ vio-

( Conclue na 2:a pa{I,) 

COM-O 'l'.000 O MUNDO, OS CA'l'HOUCOS BJl.ASILEIROS AGUARDA:M COM O MA
XIMO INTERESSE A PUBLICA ,AO DA. PRIMEIRA ENCYCLICA DE S. S. PIO XII, QUE, 
oon-rn DE TRADIÇÃO, DEV '.:RA' .CON'l'ER o PROGitAMMA DE SEU' PONTIFICADO. ~:,. 
PALAVRA D-O SANTO PADRE, QUE VIRA' ORIENTAR OS CATHOLIO()S NUM DOS' PÉ~ 
RtODOS MAIS TEN.EB-ROSOS DA IE;3TORIA, DEVERA' SER PUBLICADA POR E S TE S 
DIAS, SEGUNDO INFORMAM OS 'l'EI.EGRAMMAS DO VATICANO. 

Tutelas as exCflpcionass vir- chia, ficou a nomeaçã0 de seu 
tudes q-ue S. Revma. tem ma,. substituto reservada., por for
nifestado no exercicio das nu- ça do Direito Canonico, á San, 
meros.as e delicailas funcções ta Sé, 
em que tem si-do investido pe- Além dêS árd'tl !une1:.ões 
la. Autondade Ecelesi8'5lt~. inherentes ao ca::0 de Vi:ga, 
f01 eIBVad-0 o numero de feHc1- rio d uma Pa h' · 
taçõos recebidas por ~· Revma. de Sa~ta Cecili~~ 

1
:~v::.° s:. 

O Revmo:. Pe. Lwz Gon~a- Pe. Luiz Gouzaga de Alme-lda 
ga de Almeida· se ºrdenou em é ainda A-ssistente EccleRias

. 27 de Outubro c:e t929· Fez seu tico da JIC e do LEGIONARIO 
cu-rso gymnas1al no Semina- • 
rio de Pirapóra, durante os Em todwi ea_tas funcções, 
annos de 1918 a 1922, e o cur- suas grandes virtudes, seu ar-
so de Philosophia no Sem.ina- dente zelo sacerdotal princl-

1 u.ormc;fã@ catiolica da ~randeia nacional :11~::..p:º·,,: :: ... : :?.;:::~·f:;E;1~1r::: ~ \>' Y '!;i'ada Theologia na Universl-
As idéas de progresso e de u'a m,rsao propúa, com-o ca- : missão que lhe é proporeio- servir é o fim p1'.0pri:o de toda iad-e <kegoPiana de Roma pa-

grandeza nacional são e.etual- da homem recebe sua vocação. nad-0. creação, e alcançar o "fim" ~a onde partira no aJlllO de Uhla imagem de 
mente um thema mu-ito .d·iscu- O fim geral de toda nação é A grandeza de uma nacão de- qu-e ille é proporcionado é Sei' 19~6. Foi Coadjuto~. na Pa-ro- N. Se ff h O Ta do 
tiao. Politicos e não peliticos servil, ao h-omem, mas cada pende da intensidade de sua perfeito o qmmto é possível á •h:i-a de Santa Ceeiha ao pe- · . 
pregam, com enthusiasmo, uma urna o fará de modo diverso elevação espiritual. essencia d-e cada cousa. riedo de 1930. a 1934 e profes-, G U a d a/ U p e /J'iJCS 
grandeza nacional qu-e ,elles porque cada Ulfül vive em tem- Si realmente a grandeza de -:::========================== i j S r d j ff S f/ (J 
mesmos n~o sabem em que po diverso, ci:v-mza.ção e am- uma nação é servir perf6ita- - , V à l ; e, a n 

0 consiste, e mU:ito menos, como bientes d!verS0S. Fa-ltar · á sua mente ao hsmem, sua perfei- 1 
Choo-ar ,, ella. voca,,ã,o é oorni;rometter o pla- · ta e total perfeiçã-0 será servir 11!:fflt ~ (l"ªISMO (ATHOLl(O p · • ~.,- "' " tr"llilm llii W ivtt · eregrmos Il1"!X1canos offErcce-

por ·isso achamos oppoi·tuno no d-e Deus, e isso significa em- ao ,hom-em no que este tem de am Sobe P etft·DRE A c~no1;:• ~E•n .. DO ar.au• :· ' 'ao rano ontifice uma apresentar, aos nossos leitores, pobrecimento e ruína de seus' superior, os seus mais altos va- _..,,,'IJHS!ll v.n _....,,; SST.lil ,-._,,. imagem de Nol!lla Senhora do 
0 pensamento ds um cath.olico, meinbros, poÍs que a unica · !ores. Donde não pwemos fu
sobre a grandeza naeional ati,a.- real grandeza· deHes é realilmr gi.r, a verdadeira grand~ da uma das mais bellas visitas 
vez de algumas id-éas d.e Morn,. o plano de Deus alcan<:.a.ndo seu nação está no desenvolvimento que O v.iajante encontr-a no Perú, 
Piller, conselheiro de Estado fim, realizan.do sua vocação. i e;:;:pi:ritual àe seus membres, pois será, certamente á cidade de 
da Smssa, explanado dun.nte Mas é absardo immens-0 glo- 1 é pelo esp:irito e pele. sua mais Carequipa. Nesta cidade o foras
o Congresso do Easino Secli-n- rif:icar-se de um.a vocação que 11obre actividad-e, 0 amor a tairo ficará admirado a-0 visitar 
tlarlo realizado naqnelle paiz. nem s:fqmir ewolhemos. 1iJ car- Deiú1, que o homem alca:nça o Coliegio dos Salesianos. A me-

Para · be~ comprehanderm.os tamente nenhwna naçã-0 pôde. seu fi:m uitimo. nos de 20 annos os filhos de D. 
a .nação precisamos rui-O per- escoI.her sua v-0cação, pois es-! Invertendo a ordem (las con- Bosco fundaram nesse bello lo
der de vista, jamais, o seu ha- ta lhe é imposta pela-s <Sircums-' sid~rações chegaremos a ou- cal da Cordilheira a sua casa. 
sico, o· homem. Serio o homem tanciss de lugar, tempo e im- tras v&>d<ides. E' natural que Entre as instituições, ha uma 
o rei da ··crea.-çio, a finalidade m-ansas outras con-dições. E si cada homem ame profunda e escola de artes e officios, que vae 
<lo homem ser.á a. de tude o não se p6d:e escol:ber o pro-' i11tansam-ente sua Patria, não de, jardinagem á hort!cuitura no 
mais. iMa.s .o homem é s8l'Vo J>l'io fim, S<'lgu-e-se que serra mo- porque ella é grande e pode- sentido ma.is extenso da fron
de Deus e o seu fim é el'ewi.r- gioo glorificar-se d61lf, Em roga, mas porque ella é sua, teira. 
se a Deus elevando, comsigo, verdade é tão !llilritori-0 reali- porque é 'ella o -meio que elle O "Ol•atorio festivo" é o ccn
todo o Universo. Por isso zar uma vocaçã-0 modesta co- ! terá que alcançar seu fim ul- tro de preoccupações da infaU<Jia 
todas as cousas, todas as .ins- mo uma grandiosa, P-Ois o que ti-mo, p0rque clla o formou, local. Ao todo são quasi oito
tituições devem servir ao na d-e b-ell-0, e que traduz per- 1 for-n-eeendo-1:he um ambiente centos alumnos, internos e exter
homem facllitand-0-lh:e o de· f:eição, é rearizal-o. com amor, proprio e um contingente enor- _ .. -.,-::========== 
:senvdiwimento hannoru'co ãe to- dedicação e constancia. Don:de me de valores espiri-tuaes e AO 
das suas factt-ld:ades para que vemos como é iniqu.o pretender materiaes. DESPERTAR ••• 
elle seja. plen-amente humano superioridade de uma n~ão e/ De tudo que foi exposto, po- Obtenho bem 
e essim POS5a . m-entor serv-ir. glorificai-a por d·esempenhar ' demos concluir, com proprie- estar poro 

0 
a Deus e alcançar seu fim ul-1 na Historia uma vocação gi•an- dade, que a graudaza verdadei- dia todo com 
timo. Elssa é a mii!são de todas'. de, pois é. claro que tod.a a ra de todas instituições, de to- ~ '111.'1' O 'lal d 
as nagões, servir a Deus ser-1 gloria reside na qualidade de dos os homens, emfim, de to- ~ J. ""11 Fn,cto~ 

Ymdo o homem. alma àe q.aem se dooiea com da a creaçã-0 .se resume em 
Qlda ~ r~ cfe 0eus.1g~e -a ~m Wea.1 ou uma pala;v,m.; "Servir", poro.ue1 

nos. Existe a corporação musica.l, 
a escoiil. dramatica e quadros pa
ra jogos. os ex-a.lumnos reunem
se no coliegia, organizando com
petições. 

Por occasUl;O do Congresso 
Hispano-Americano a provel'bial 
hospitallclade sale.siana offereoeu 
um banf:juete aos estudames. 

E' notavel e surprehende!lte a 
efficacia que em todos os senti
dos tem obtid-0 em todaB as re
giõ;es o methodo pedagogleo dos 
filhos de D. Bosco. Essa. efflca-

Guadalupe, padroeira do Mexico 
e da America Le.tina.O culto de 
Maria. Santiasima sob a(}Uelle ti
tulo está. se propagando; é sabi
do mesnío, que em 1933 Sua 
Eminencia o cardeal Pacem co
roou na Igreja de Jesus a · ima
gem de Nossa Senhora do Guada
lupe cujo culto remonta aos tem
pos da conquist,a do Mexie<:, pe
los hespanhóes. 

N-0 mez de Dez.embro de 1531 
a Virgem 8antissima appareceu a 
Jean Diego, um pom·e índio re
centemente convertid-0 e o en

cia é a:inda maior sobr{, a massa. vlou a Monsenhor zuna.ra..o:a 
dos indigC'nas. ps,ra pedir-lhe que edifiCMse ;;,; 

A catholização dos indigenas santúario em sua honra Cons, 
tem sido realizada com grandes j truindo o santuario, gu~rdaram 
fructes. O governo local mostra- . ahi a imagem da a,-ppartçii.o da 
se satisfoitillsimo com essa solu- Virgem que ficára :impre:,sa na. 
ção acertada pal'a o problema in- , manta ·de Jean Diego. 
d~ena. Ao mesmo te~l'O. em que · o mar:more que agora orna os 
sao evm:igelizad~, ~s mdi~, per- jardins do Vaticano apresenta M 

l
cebem uma. profISSaO: _horticul~- pessoas de Monsenhor zunamga 
res, mechamcos, sspat.ell'Os, ali's:a- e. Jean Diego e em mosaico a 
tes, e etc. Os salesianos mantem preciosa imagem da Virgem gm
uma. colonia agrlaol:l exchmva- vada · na manta do. il2dio oon.vez,. 

(Oc>ncllle na *· 'D · -W.. 
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Neste domingo em que a Santa 
Igreja de Deus <"elebra a realeza uni
versal de Nosso Senhor .Jesus Chri&to, 
encher-se-ão, no mundo inteiro; os 
templos cathàlicos, com uma m_ulti
clrto piedosa, que irá depositar. aos: 
pés dos altares suas supplicas e suas 
orações. Contemplando em espírito 
essa immensa multidão, composta de 
pessoas oriundas de todas as raças 
e de todos os pontos do globo, tão 
numerosa que, s-egundo :i. p'revisão elo 
Apocalypse; "ninguém a, pod-e recen
sear", um pensamento se apodera de 
mim. E ao mesmo temJJO .eu. expe· 
rimento o desejo imperioso de o 
communica.r aos meus leitores. 

ent.retanto, <" sem procurar saber q1w 
sentido se cleYE> attrilmlr a essa filo 

.,rlara e ião liturgica f!?sta \ Q1,1.::intog 
catholicos finalmente.· acoinpatilian<lo 
nt(~ o propr!o texto da Liturgia Sa· 

:.grada, lerão as maraYllhosas lições 
que ella contem sobre a Realeza. de 

.J~sus· Christo, e não as comprehen
d-erão·! Quantos os catholicos que pro
curam implantar o Reino de Christo 
no mundo inteiro, esquecidos ou ig· 
uornntes de que devem começar por 
implantal-o dentro de si mesmo! E 
quantos outros suppõem que podem 
implantar realmente' dentro de si o 
Reino de Christo, sem sentir um de· 
sejo ardente e devorador de o im· 
plantar no mundo inteiro! Em ou· 
tros termos, não são taes catholicos 

Pllnio OORRIA DE OL.IVEIRA 

Chrlsto. -Bel 1 

entonder, de longe, o quanto Elle no,; 
nma. Se d-ermos {t palaYra "i)ac'' o 
sentido que ella tem na ordem m;tu
ral, De1w· não é ,apenas nosso Pae, 
mas muito mais do que isto, por sei' 
nosso Creador. Porém, como a fun
cção de pae, na natureza, não é senão 
de coadjuvar a Deus na obra da crea
ção, s-e algnem merece na realidade 
o nome ele Pae, é Deus. E nosso pae 
segundo. a natureza outra coisa não 
é, senão o depositaria dl? uma parcel-
1a da paternidade que Deus tem sobre 
11~. ' 

f 
?cçàm tabella, sem comprómissó J 

Não publicamos collaboração 

1 

rle péssôas extranhas ao ~osso 
!}uadro de redaetores, 

~ 

Ser-me-ia, sem -duvida, muito mais 
grato e mais fadl cingir-me exclusi
vamente a considerações de ord-em 
geral sobre a Realeza d-e Nosso Se
nhor Jesus Christo. Tenho, porém, a 
certeza de que taes considerações, ou
tros as farão .. l\Ias o pensamento que 
está em mim, posso eu porventura ter 
a certeza de que todos os demais o 
tiveram, e d,a que em hypothese af
firmativa o externarão? Uma doloro· 
sa negativa me responde a esta per
gunta. E, por isto, deixando a outros 
uma tarefa aliás incontestavelmente 
indispensavel ~ fundamental, vou fa
zer a tarefa mais ingrata, mais obs· 
cura, mais desagradavel, porém, mais 
necessaria: a de dizer uma verdade 
aspera e <lolorosa, neste grande dii:t. 
de festa. Os bons pensamentos têm 
isto de ooracteristico que, quando 
aproveitados, servem-nos de remedio, 
tanto a nós mesmos qtlanto ao pró
ximo. Quando, porém, nós os rejei· 
tamos em nossa vida interior, ou os 
calamos em nossas i·el.ações com o 
prõximo, ielles se transformam, se
gundo São Paulo, em carvões a1•den
tes, que nos causticam e calcinam a 
alma. Ai dos que receberam e, por 
égoismo ou <:Ov.ardia, nio áttendera.m 
aos bons conselhos! Ai tambem dos 
q_ue, por covardia ou egoismo, C11laram 
os bons conselhos que elles ~9derlam 
ter dado! Es-tes conselhos lfalutal'es, 
que elles nilo externaram, \queimal
os-ão a elles 1')roprios pelo ~nterior, 
como brazas arde,i.tes. E no' dLa do 
juizo serão levados á conta ~-e talen• 

do mesmo jaez· daquélles que ouvem 
côrrectamente .•• pC1rém, sõ com ott· 
vidos do corpo e n~o ("OID os da al
ma, o que lhes diz à Igreja, pela voz 
dos Pontiflces? 

A doutrina da Realeza de :resus 
Christo está intimament-e ligada á 
bellissima e piedosissima tJratica da 
enthronização do Sagrado Coração de 
Jesus nos lares. Se se enthroniza a 
imagem do Sagrado Coração de Je· 
:sus no lugar mais rico e mais nobre 
c;lo lar, é exaotament:e porque se re
conhee-e que elle é Rei. Entretanto, 
quanto lar ha :J.JOr ahi, em que a ima
gem está enthronizada na sala, mas 
em que Christo não está enthroniza
do nos corações! 

o mesmo se dá com a Realeza de 
Jel:IUS Çhristo. Para nos fazer com
prehender a autoridade alJsoluta que, 
como Deus, Elle tem sobre nõs, Je· 
sus Christo dignou-Se de Sa compa
rar com um R-ei. Entretanto, como é 
po1• Elle que reinam os reis, -e a auto
ridade dos reis só é authentica por 
1irovir d'Elle, na realidade, o unico 
Rei, Rei por excellencia, é Elle. E 
os reis ou ch-ef.es ele Estado não são 
senão seus humildes acolytos, dos 
quaes Elle Sê digna servir-Se na obra 
da direcção do mundo. Chris-to é Rei 
por ser Deus. Chamando-O de Rei, 
queremos simplesmente Gffirmar a 
Omnipotencia divina, e nossa obriga
ção de Lhe obedecer. 

* Obediencia ! Eis ahi um dos concei-
tos contidos essencialmente· no con
ceito da Realeza de Nosso Senhor Je
sus Christo. Christo é Rei, e a um 
Rei se deve obediencia. Festejar a 
Realeza de Nosso Senhor Jesus 
Christo é festejar Seu poder sobre 
nós. E, implicitamente, nossa obedi
encia em relação a Elle. 

o LEGIONARIO tem õ màr ll 
!!imo prazer em recéber visitas 
ás installações de :ma redacção 
e officina, mas pede cJ,ue não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por e:i:i
gencias do serviçQ, 
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COMMENlANDO ••• 
1 

:\INDA PIRAt'úRA? 

A propcsito das cavalhadas 
nu.e se realisaraln na semana 
transacta, certo jornal desta ca
pital achou bom de fazer alguns 
commentarios, em que se tornou 
à discutir a questão dos feste
jos profartós que costwnavam 
acompanhar as cómmemoraçõe• 
religiosas , . 

Neste sentido; o articuHstà lá
menta a suppressãó das "pittóres~ 
cas, movimentadas e ingertuas 
expansões populares q\te . outrótà 
aoompanhavam às festas rellgio" 
sa-s" àt,hant\o q\lé às tl\és -exj;)à-n
sões em nà®. attlilgiaín p respei,. 
to t1uc se devé -~ ~Hgiãó, pois, 
Pfl,o contrario, d~llá. rééébiaII!, 
"toda inflúêticià . behefica ''.. 

Ao que pãreêé, estãmós diante 
dé úm ültlmo e longitiqÚo prQ
testo cõii.trà a niorallza~ãó das. 
tfadicionaes · féstiv\.fül.dés ao sr, 
Bofü. Jesus de :i?irapóra, contr9: a: 
qu.ài · cêrtó!! fütklotistas se bate
t'am, p!!1as «mlttilirtiis tlaquelle 
mesmo vespertino, E isto consti
túe índice precioso para a apre.

. cia-ção tie certos estados ps.ycho
Jogicos. 

Íle l'acto, M,tiiÍàtar d~ ingenuo 
· e, pitto~êo o que éfa grosseiro e 
illipµrÓ; ~, s~,!l!l, de :flagrante a~
teração' do ,sens~ m?~!~(}. esthet~
Cô, . especil) de ll.ârrtonismo espi
ritual, em que se pode notar a 
mfluencia da- rõmàntica. doutri
na do. ''boni selvagem". Cóni â_ 
grave differeilça de que esta dou
trina foi formulada êóm defici
ente. conhecimento dá ínateria, 
ao passo que os nossos f<ilkloris
tas pretendem vei· nas lll_hómina
ve1s e sordici.as orgias, a que se 
entregava a escoria da sociedade, 
numa pi·otanaçãó revóltahte aos 
sctos religiosos, a expressãó na
tural e ingenua da alma popli19:r. 

É não é só. No mésmó com
mentario, procurou-se insinuar 
que a desbravação cios festejos 
re1ig!óoos da her'va danúililha, 
que ameaçava sUÍfócai-os, era de 
cunho saxonico e protestante. 
Agradecemos e dispensámós es.
tes pruridos orlhodóxós. Mas é 
preciso fazer uma dístihcção es
sencial. E' vetciaci.e que não é 
cathoiico um <léftó de'siuidailieri
to seéco e éõnvêhéiohài, que ca
racteriza. o prõtestantlsíno. On
de quer qüê tenha havido um 
verdadeiro floi'éscifnénto CÍ.é vidà 
catholicà, têm surgido tãmbem 
mahifestàcôés ahthehtiéas dé 
eâegrla pópúÍàr. Más semêllian· 
fflL~1íestaçiiíes ,sãQ ;wmpre 

· tos iuapproveitados. 
Ahi vão. minhas reflexões, portan-

to .•• 

* Quàlido pronunciou, eri1 Lisieux, sua. .. 
magistral allocuçiíó', .o então Carde.B;l 

Evidentemente, não quero exagge
rar a tristeza já de per si tão gran
de deste quadro, commettemlo a in· 
justiça de desprezal' o qu-e ha de bello 
e d,e bom apesar destas lacunas. Qual· 
quer acto de piedade, qualquer atti· 
tucie de Teverencia para com a lgre
ja de . Deus, por m'll.is superficial e 
insignificante que seja, deve ser po1· 
n6s, catholicos, a»reciado, amado e 
estiru.ulado com um ;elo immenso, re• 
flexo directo de nosso amor a Deus. 
Lon~e de .nós, pt>is, u~1 ~sr~sm,o de 
~aber i}harisa.ico, qu~·im1:r f~êifsE! con· ! 
tes-ta'f' todo e qualquer valor a estas 
pratieas de piedade, desde <l,ue sejam 
sblceras, por mais que a frieza ou a 
ignorancia lhes toldem o brilho so
brenatural. 

Entretanto, f~ita esta reserva, a 
verdade ahi está: a g:o.~ixa de São 
J'oão· atnda hoje é mnitas vezes pro· 
cedente: "in propria venit et sui eum 
nl:in receperunt" ... 

* 

. Pàcelli, já predest,in:M.o !)elo E~pfr1-
to Santo a reger futura'!l.l,~mte a Igre
ja de Deus, fez uma queixa. _amarga, 
que nos calle hoje i.'ecordar. Dissé el· 
Ie que entre os muitos homens que 
desob-edecem hoje, ás palavras dos 
Pontífices ha uma. categoria que 
causa esp~cial mágoa ao Papa. Não se 
trata. dos quê não têín Fé, e nem dos 
que, tendo umà. Fé morta, e inope
rante, não prócuram ouvir o q\te o 
Papa lhes diz .. Os que ma.is fàzetn sof• 
frér o Papa ...:. e é este O ponto que 
nós interessa - são os que, àôS 'l)és 
do j:fülpito, em attitucle extêl"l:lit cor- Não sel'i<t, aliás, difficil conhecer 
i·éétà é i.'everertte, ouvetil a p~'Vra a doutrina da Igreja sobre a realeza 
cló Vigàrió de christo éófifüi.üí'llcitda- de Jeá\18 Chtisto. 
pelà Hiel·à:rcliia Ecclesi.àsticà ... n1as Na_ s-rta intinite. ruiserlcordia, Deus 
não á compi"eheildem, s_e. ;a, compre,. . Se é1!gnoµ,_ d~ comparar o amor in
héndem rtão à. amahiõ' é,. ~e.,,,a. amam . 1'1n_it9 _com ql:!e nos ama,· ao ~mor que 

. plât<iJíi~aiÍlénté hão Ihé,\ljô éxec'uçãó !--'. ·nos.~Í:têm . nCJ~sos paes. Ev,1denteme
. As,si1ü, n.9 <).ia .de h:, · tí,~t\!~~::,e::1-:;;M•·)_l1'9'·,";~uer ~sto_ dizer que El~e tenha 
· quàntos catholicos, '01~ ,,. .l~f? 'l3a- re~~ído na,_.~Olnpa-raç!lo as. ins~nda

ptismo,. á dignidade de '.e a4aos d? veis dil~te1rsoes ~e Seu a,no1 . .' yaia a~ 
Reinq_ de Deus·, ném sequer cúmpn- amesqumhar ate as propo1çoes ex1-
r[o O 1irecéito dominicàl ! Q\rantos · g:ias dos affectos de que ?s homens 
outros catholicos,' aind'a, indo á Igre- sao capazes. Pelo contrario, se Elle 
1a ouvirãb àlgum sermão sobre a se serv-in d-essa comparação do amor 
R~leza de Jesus Christo, sem saber paterno, foi apenas para nos dar a 

Como é que se obedece a um Rei? 
A resposta é simples: conhecendo
Lhe as vontades, e cumprindo-as com 
amorosa e pormenorizada exactidão. 

Assim, pois, o unico modo de obe
decermos a Christo•Rei é conhecer 
Sua Vontade, e seguil-a. 

Dessa noção tão clara, tão simples, 
tão luminosa, um programmit de vida, 
tambem elle claro, luminoso '0 sim
ples, se segue. 

Para conhecer a ,vontade de Chris
to-Roi, devemos conhecer o Catecis
mo. Porque é alli, através elo estudo 
dos Mandamentos, .estudo este ,que 
só. serfi. completo com o estudo- de to
da. a doutrine. catholica, que conhece
mos a vontade de Deus. E para se
gu.il· esta vontade, devemos pedir a 
graça de Deus pela oração, pela .pra
tica: dos Sacramentos, e por Íld&Sús 
boas· obras. Finalmente, pela vídti.'. in· 
terior, isto é pela leiti~ra espiritual, 
pela meditaQão, e pela vida · vivida 
exclusivamente á luz do Catécismo, 
s·eguirémos a vontade de Deus .. 

Disse Nosso Senhor que o Reino de 
Deus -Olilt1í dentro ele nós mesmos. 
Oru, este pequeno reino, pequenp co-. 
mo -extensíto mns infinito como valor 
porque custou o Sangue c1e Christo, 
cada Unt de nós o d-eYo conquiGtat· 
pal'a Nosso Senhor, 1lestrnimlo tudo 
aquilto que, dentro de nús, se 011po
nha ao cumprimento de Sua lei. 

Finalmente, as leis de Christo se 
applicain, não apenas a um inclivi
duo -em particular, mas aos povos e 
nações. Que os povos conheçam e 
pratiquem na sua organização <lonies
tica, social e politica, as Encyclicas 
que são a expressão da propria von
tade de Deus, e Jesus ··Chrlsto s-erá 
Rei. 

Em outros termos, l':ejamos bons 
catholicos; sendo-o, seremos necessa
ri.amente apostolas; e ~endo aposto
los seremos n,ecessariamente solda
dos de Christo-Rei. 

C''m rem EXCLUSIVA1\1:ENTE suas Joias e seus Presentes na conhecida 
o. P ···-· ····· . · JOALHARIA 
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inàtcadas pela elevação, pela pu
reza, pela delicadeza e gi·aça, co
tno às festas tytolezas, por exem• 
plo. Pode-se comparar coni .. istó 
o sàmba, e quejandos; brutaes ê 
pesados, exàctàmenté porque não 
brótàtam da arvore dá Igreja, 
mas Vieram dos fétichismos afri-
caftós? Estes africanismos nein 
ào mei.1os representam a cultura 
ií.àcloiial; engastararil-sé patasi
tar!ainéhte á Religião é á socie
dade, contribuindo pará estabé
iééér aquella mentalidade relig!0-
sà, typiêa do 2.0 Império, festeira; 
mãçõii!sadà é natüralistâ, e so
bre a qüàl o gi'àndé D. Vitãl t:iô
<ierá prestar os mâis vãliosos es
ciàtefüIDerttõs. 

Depois do trabalhá de Umpezli 
teàiiiíadó pôr jacksoh cie FÍguei• 
teclo; êremõs qile Já. hão é ·oppoi·~ 
túi:io pretender novàmêntê Sé
t;J.~!,lr o cç,hfus.i.olüsmô. 
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lação de neutralidade. O Papado 
tomou a unica a~titude auc .lhe 
competia tomar. 

Cada vez mais, no scemirio iii~ 
ternacional, vão sendo apagadas 
as suppostas divergencias ideolo .. 
gicas durante muito tempo os .. 
tentadas por certos paizes em 
l'elação a outros. Assim, a Ita
lia, cujo governo se erigiu, em 
tempos, inimigo irreoonciliavel da 
toda e qualquer expansão com
munista, depois de ter fornecido 
em larga escala a m:1.rlnha de 
guer;ra da Russ!a, enviou recen .. 
temente tres navios para o Me~ 
xico. · , 

A noticia, como é obvio, prova.· 
que na ordem concreta dos fac
tos as relações entre a Itafüt. e o 
Mexico não são nada ião más. 

A orientação seguida pelo sr • .'j 
Chamberlain continua a provo
car, na Ingiaterra, serias appre
hensões. Assim é que aquelle po
litico tem tido que enfrentar op
posições de vulto. Entre el1as, se 
destaca a do "Daily Express ", 
que combateu a distribuição de 
boletins pelas forças aeronauticas 
inglezas, sobre territorio allemão. '. 
Pondera aquclla falha que uma 
derrota militar desprestigiaria 
muito. mais o sr. I-Iitler, do que 
o bombardeio de boletins que 
contra ellc tem feito o governo 
inglez. 

Por outro lado, na Camara dos 
Comrtmns. um deputado conser
vador, em interpel'lação dirigida 
ao governo, manifestou seu re
ceio de que os viveres negocia
dos pela Inglaterra com a '.R.us
sia, e, fornecidos a esta ultima, 
sejam reexportados para a Alle
manha, com visível prejuízo pa
ra o bloqueio promovido pela In
glaterra. Fina'lmente, o deputado 
major Attlee accusou o governo 
de não manter o moral da po
pulação no gráu de, enthusiasmo 
e optimismo que convem ao es
tado de guerra. 

Todas estas noticias mostram 
claramente a appreheri.~ão que 
reina na Inglaterra. 

' • * • 

Niio p:i,rccc que parliripé' des
sa apprehensão o ~r. NevilJe 
Henderson, personagem da 1naior 
inf'luencia na J)Olitica ingleia, e 
ex-embaixador da Inglaterra no 
Reich, até o momento cm qm, 
foi declarada a guena. 

Ha poucos dias, aquelle diplo
mata publicou um livro sobre os 
motiws da guerrn. Mostra-se el
le de um optimismo o mais ca
tegorico possivel, a respeito do 
futuro. E para isto não 1he fal
tam razões. 

Eis como aquelle diplomata vê, 
sem o menor "humour" e sem 
a sombra da mais le-ve ironia, o 
chefe do governo allemão. Não 
se póde negar que seu depoimen
to é surprehendente: 

"O sr. Hitler' é, por si pro• 
prio, de indole artística e não 
política, pois liquidada. a questão 
da Po1onia, pretende acabar seus 
dias como artista e não como fa
zedor de ·guerra; não quer fazer 
da Allemanha sómente uma ca
serna para militares e não o fa~ 
.rá, a não ser obrigado. Resolvi
do o problema poloncz, pretende 
levar vida tranquilla." 
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TODOS - hon1ens, rnulhe,res ~ .... cria~u;as _-_ PODEM 
concorrer ao sensacional CONCURSO HEPACHO
LAN. E' MUITO FACIL: responda~ esta per~UJ?!ª 
- O QUE E' HEPACHOLAN'P -~ de a sqa np1q1ijo 
- ()UANTOS HOMENS VOCÊ ACHA QUE 
CONCORRERAO AO ÇONCURSO HEPj\-CHO
LAN? Escreva para a caixa postal 3331 - Sa~ Paulo 

. 1.º premio: DOIS CONTOS DE REIS! 
NÃO HA SORTEIO. _ 

SANIUARIO DE CHRISTO-Rfl 00. TATUAPE' 
São P.auio, a populosa ., ín· trn1a lrnrmesse em heneficio· 

dustrial, marcha ao encontro das Obras da Matriz. 
si a élll!Jl'esa de elevar ein São 
Paulo um tal ruonumento á 
Realeza de Christo, e, 1>orta,n
to, não d-eixemos de contribuir 
com nossa quota para darmos 
ao operario catholico paulista, 
emfim, a toda _a Aeção Catholi-

de urna bella realização. Dell· Não 110s esqueçamos, em 
tro do pouco tempo, esperam~s, nossas orações, de pedir aq Jlei 
se erguerá em um de seus bair-, dos Reis e Senhor dos Senho
ros operarios - no Tatuapé, !: res que abenço·e os abnegados 
entre o Belem e a Penha - um sacerdotes qt10 tomaran). sobre 
magnifico Santuario de ChrísJo 

Rei. Desde 1929 a Congregaçao , r,io-···:..á·.,., .. ,..c;.."·;.;_·•;.· ~-~ ..... --~i!JiõõiiãiM-~!lióJil(lllllll!lllli'°'!iliÍiiji!i!.,i;;4ii""""..,~~iiif 
do Verbo Divino trabalha nes- I . 

1 
• />· 

ta porção de nossa Capital, com '5AN.Tf...lARIO, 
devotamento missiono.rio. Aos _,t;;, J CHRl5TO- REI « 
poucos a vida catholica flores- ."'F, . cm.. TATlP" J>t • ,,,•' 
ce e a parochia criada em 1937 ~·-·-· _,, ... , _ry _. _y \ 
por S. Excia. Revma. Dom 
Duarte Leopoldo ·e Silva pro
gride com passo rapido ,e segu
ro. Innumeros sacrifícios cus
tou esse desenvolvim'2nto, mo
rando Ós p,adrcs dez armos em 
accomochtr;ões modestíssimas e 
trahalhando numa ca.pella que 
hoje, dciiois de reformada e 
melhorada (; immcnsamcntc: po
br'8. Só Deus sabe o numero 
infinito de renuncias, prova
~ões, amarguras sobre que .se 
1liceL·ca o aciual Sant1rnrio. 

Sob{·c a collíua do Tatuap,~ 
a 200 metros da artcria que li-

1 
. 

ga o Centro á Penha - A ll.v. 1 

Celso Garcia, fü·ha-se a capella: 
de Chrislo Rei. Um pouco mais 
proximo da Avenida, á caval
Jeiro do Tieté, gozando de ma
ravilhosa vii;ta Robre todo o 
valle confinado pela Canta rei
ra, Re vão eleyando alegrenien-
te as paredes do Sautuario de 1 
Chrisfo Rei. Assim nosso op'8- . ;·, 
rariado catholico terá. dentro 
de algu11s armos, o Santuario 
de seu Christo, e nós l)Ddere
mos peregrinar até o throno. 
do Rei dos Reis e Scuhor dos 
Senhores, el-evaclo entre as cha
minés fumegantes, ao som das 
sereias de iim dos nossos maio
res bairros in(),ustí-if1is. 

Kossos leitores vêem aqui o 
prnjecto da fachada rlo Santua-, 
rio. ActuaJmf?nte se elcram já· 
as paredes rlo presbyterio. O l 
bairro operario se movimentai 

actualmente nara c_nn~ti'uir º; PERSPr::CTIVA DA IGRc-JA DE CH~ISTO REI, EM mais depressa poss1rel a_ sua l " .., 
Jgwja :\!atriz. Durante to,]o o, CON~TRUCÇÃO A RUA MARIA EU4E;NIA (TRAN~-
mez de o11 : 11 hro se realizou I VF-RSI',~ Ã AVE;I\IIPA CELSO GARCIA) NO TATUAPE, 

;;;;;=============-=--=-=-·=-=-=..,..:::--::-=-======::::;:·=· -1 ca, o seu Sa11Ll!ario da Reulezilo 
• " de Clrristo. l\'laria Fortunata V1h l FJ' ·este s .. uituario exnressil,{) 

e synüiolo do temnlo magnif!· dos RitfiS ! co ()Ue Ulll tr;ibalho apostolíco 

Soror 
Processo rle cm10nizacão U3 Smmula. Comi. 

· • 
1 viie construindo nos corações 

:\Iais um pro('esso rl,, be,:.ti-1 traordinar:üs ,;ttestaclas nor idos moraclores do Tatuapé, so-
ficaçào temos a notkiar aos medicas de responsabllidade.

1

1 b1.·ett.tdo de al~uns mil haras «_ e 
nossos leitores, entrn os mui- E' postulador dessa causa ela criitnG.is de seµs grnlJ0S e es, 
tos que estão cm curso na. Sa- beatificação o nevn10. ~. ~a-: colas· que_ recebem . semana}, 
gràda Congrega~iio doR H1tos. ! hl'lel Locher. rio Colleg10 Suo! mente o pao da doutrma, e ao11 

Trata-se · ela Serva (!-2 _ Deus Anselmo, efü Roma., f clatningoi,, cornnrili'.ídas po_la 
·soror :\Iaria Fortunata Viti. re- Preparam actua.lmente as estreitezll, qµ. ·caµ·allinhll-, assllí• 
Jigiose. conversa elo ,:\Io:,teiro Revmas .. Monjas Henec!ictinas te1p 1:1ua n1i;;sa. es~p)ar, ,ca!lW,n, 
das Beneclictina~ ele Veroli, do :\Cosf:'fl1ro Santa l\lana, ne~- flo a plerws ntJluioes e dp ftJlk 
(Ttalia} faHe<!ida em odor de I ta Capital, um pequeno fasc1- ~lo da a.lma, os; !011vores de Jjõ, 
santidarle a 20 de Novembro culo em que se darão a conhe- sus C!11·isto. R.ei, 
ele l!l22. cer a vida e virtudes de Soror El\'. ore i11f;u1th1m et lacten, 

!\'ascída em 1S27. viveu rlu· Araria Fortnnata. li11m nerfeçi1,ti. laudeni. 
rantr. 71 annos no· :\Iost·,dro 
das benedictinas de Santa :\la
ria de l•'rancoui, caracterizan
do-se sempre por grande sim
plicidacle e humildade e tendo 
sempre demonstrado u rn a 
grande d·avoQão á Paixão de 
Nosso Senhor. (. 

Co.llnt~oradnr do LEGIO· 
t'~~~IC au-e me torna H-vre• 
docente d1 Pa,uedae.le de 

Di:relto· 

p 
i'•art 

--·-

n 
n 

:tu 

Nunca se falou tanto da fe
ljcidadl:/ e se pregou a moral 
do prai1:er como em nossos 
tli.is. 

· l'.llll'"yezes, mii vezes, sempre a 
17.============.1 mesma coisa, a mesma mulher 

trÍJhir;lorà, o e,erno amor goza• 
r;/P, A muiher ae oihos negros, 
a loirinha ingrati!I, a mulata 
ql/é fugiu, a bahiana, a creo
la, etc,; etc, 

Ha 110 mµncJo um,1 sêde 
lp{!ca 'de gozo. Só se fala em 
go,:ar a vida e no direito de 
(lpzar. A veiha phllosophia 
de Epicuro e o Edonismo es
tio na ordem do dia. Nunca 
ise. falou em felicidade como 

Samba 
e 

Tristeza Os themas não variam. E 
não esc11pam ctestes dois mo• 
tivos: - a ingratid~o da mu• 
lher am,:ii:la, ou a pornographia 

hoje e nunca o homem foi 
tão desgraçado. Tudo manifesta a .imargu
ra, o tedio que rqem o çor<!ção do homerl" 
inquieto e insatisfeito do iseculo XX. A 
musica, a arte, a literatura, estão impregna
d;;ls de tristeza. 

Hoje se canta çnorando. E' uma chora• 
deira sem fim. Os poetas e cant<>res, o radio 
e a vitrola, romancistas e oh.ronistas, suspi
ram, choram, lamentam, blaspheméi!m, gemem, 
gritam desespero1dos, 

Outróra, na epocha do romantismo era 
lindo uma tuberculose com a hemoptyse e 
umas olheil'as roxas cercando dois olhos ne
gros encovados e uma f<1ce palllda de 1.1ma 
pallida dorn:ella muito loura e friéJ, çomo a 
E;lzira morta virgem, do yelhis;,imo romance 
das nossas vovózinhas, O romance, o canto, 
a poesia eram tristes, de uma tri$t~za langui, 
da e chorosa. · 
· · Mas afinal havia uma certa franqueza e 
$inceridaE!e. Cantava-se a dêr, o amor tra
hido, a desillusão, etc., etc., mas se chor~va 
de facto na poesia, no canto, no romançe. 

Hoje, depois do samba oarnavalesc9, gri• 
ta-se: felicililade, al!!gria, folia! Evohe" ! 
· E' um berreiro 1,insL1rcie:celllor, Porém, no• 
tem só a letra destas aborreclç/i!ls cançõos do 
Mômo ou destas valsas choro.sas de salão -

, em tudo uma tristeza profunda, o desespero, ! a dôr, a magua, a choradeira... E comegam 

1
• c'1orando logo de manhã: "Chorei q~ando o 

dia cláreou ... " Os melosos cantores do ra
\ çjio ;indam simplesmcnt~ intriilQaYeis çom os 
seus amores chorosos, dcsllludldos e tra
hidos. 

q velho thema,. ba~_i_~9. :: .rebati.do ce~ 

da giria, 
nosas. 

ti i s f a r ç a d a nos termos 
nas palavras ambíguas · e vene-

O noi,so samba, sejamos francos, é um.t 
vergonha, .um escancjalo artistico. Não se·i co, 
mo · podem acflar nelle uma gloria do B'r-asír. 
Já não sa ,ousou dizer na imprensa bra-silerra, 
qu,e o samba da Carmen Miranda nos· Estados 
Unidos trouxe mais gloria ao Brasil que to
das as nossas embaixadas scientlficas, econo.
micas e culturaes? Pois bem, este samba que 
dizem ser a expressão da alegria da alma bra• 
r;ileira, é triste muita vez, é choroso, melloso. 
piegos, todo cheio de amores trahidos e das• 
illusõei;, ele cle;;esperos, de tristeza morbida, 
de sensualismo grosseiro e triste, multo triste, 
de uma ~risteza de morte. E não me venham 
ahi os IJteratos com a xaropada da nostalg-ia 
brasileira, herança · do portuguez, do negro e: 
do indio... l;!lt~ muito bem come) tnema de-, 
sociologia brasileira; mas para desculpar a· 
grosseria e a _senljualidade dos sambinha& 
atrevidos do Mômo, tenham a santa paclen~ 
eia... Tirem o cavaHo da cl'tuva... vão can• 
tar noutra freguezia meus caros. 

Já era tempo de sé acabar oom est·e sam• 
ba chorQso, gro,!leirJo e sensu~I. ·· 

Se quizerem cho~ar chorem de uma vez 
como nossas romantiças avós das valsas len, 
tas e das canções de amor. N-ão venham aht 
com samba de Jazz-band azucrinando os ouvi• 
i;los i;la gen~e e m<1rtt.l!~l'l90 nos tympanos d!) 
proxlmo com estes amores plegos e desespé
rnclos !me i;.~gyjJijll'J uç1wri:i... q1,1ando o df.ill 
clareou·" ..• · 

Ora, or<1, seu sambista, vá chorar na cam.t 
0l!e é 1~9<\~ mal§ quente ..• _. 

--k P o . I' o B R " ~-J D íi '-" 
1. _______ . . . --·----====·· ...... --------·-- * 1· . • • . -·-·· , --···. .. .. ·-- 1 . - , 

1 V1s1ta . do ~speclor-Cl!ele da Al1m1aeao Pu~lica de S. iPanlo 
~r. Nicu!ino Morena, á f ABHICR ca ftSSUCIR PffiüU 

GRUPO APANHADO NO I-AlilORAl'ORIO A 21 de Março de 1935. seu 
corpo foi tra11slii.1lo ~ Igreja 
das nenedictí1ws, com o acom
}'Ja11h;:uuento de milllares de 
fieis que cspontanea111e11te ac
correram para a ceremonia em 
ouestão. Seu tumulo tornou-se 
~entro de vercl!1!leiriis peregri
nações e muitas já têm sido as 
graças obtidas por su11 inter
cessão, sobretudo de ctiras ex-

No dia 4 do corrente, o t'lr. Ni,-1 Percorrendo as cUveri;ai; de
A pós brill1~11te c.oncurso, pa-1 laborador desta folha. Sua the, colino Moreno, :fn1>J!ector,-Cl)efe p,enq.encias cla rcfinaç-1!.o, os _visi- ll?-fl! mantem, em diversos Esta

ra ,_1 cadeira .ele Di_reito _Inter- so, sobre_ Dü·01.·to In_ter_nac.ional a·º Ali·meiltaca·o Pub.lica "e S;;P t!\11.WS pu(ipram acompanhar nos 
•· " ,. dos cto :araa.U, o fabisica& e 10 c:ie-nac10na1 Publico, foi app10vado Aereo. foi "bnlhantrsimna·', 110 rauJo, visito~ a refinação de M· m!\1imos cJetallles a fabricação 

· · · · · · ,. positos, onde :;ão l:!enefü;iado$ para livre-docente da Faculda- di:rnr (),é tini emitH~nte cathe- S\lcar da Companhia Usinas Na- do assucar Perola, desde o seu 

de de Direito da Universidade dratico da Fí!-cUlqacle, e a, Con- cionaes, acompanhado dos qrs. inicio, ao emp;i.optll.Jnentp, no- cerca de 9.000 saccos diarlos de 

de São Pati!o, o sr. dr. ,Tosé gregação d~ J,lrofessorel!, una- Ma1·cial Casaboria, !:j,irµpaio M.el, tando em tlldo verdadeira tech- assuéar Perola, augmentando i;lll;\ Dalmo Belfol•t d~ Í\'IattOQ. 1 COl· h-' A h! , fOi n1nitr. admu' •adO O oor · " " niJllen1011t~ cp11si(lernµ seti CQ!I· ~o, Renato F. Ri.,.,rro e '!os c . - ruca, ,. "' . · = · a dia. sua producção. Os 30 an-

~ n,., - ,,.~,. •>··· •""' • ·A6 · Dràgão· de :1ndjapQpg{i~ 
Sob a. ,~rnn!Íii!< de ERNES'l'Q, Çll"l'{U.J~l~I 

v. s. deseja sei• bem servido?. P.rpcure conhec.er a µos:;a, casa, 
ondé V. s. êincóntrará artigos domest!cos, artigos para pre
sentes, mater1íie,s para cop.stl'ucções e artigos para. pintore11. 

· v :inE!!f:! Pl!,l"ll>teii·p do, b!l,l.n"o. 
Av. Oons. Rodrigues ~~es, 376-:13 INDIANOPOLIS 

·-·-'------------

curso como notavcl. micos do Policiamento da Saude viço de filtração do assucar Pe-
. - d rola, que antes de .ser entregue ll~ . çie z~feiçoame!'lto., eont.~-A entnull!, de 1:Ui!i.s qm prq- f'itblica, d Cendy Gmmaraes, . 

ti 1. - Cong· i·egad· 0 i.,t1cia ~eh~ e· d. I>elinia Foilse- ao con13umo, p11.ssa pelos. l9 mo- nuos e ti·abalhos ininterruptos 
fessor ca 

10 
xco, de1·nos f.iltros installados na fa. 

ca. permittem á Ci;:. '\J~i~ N&cio. l\1;1.1·iaµo 1 +itt ~·'ac:ulcjiide ge Pi· b,rlca. 
Na occasi~o, e~tiver:qn pre~n- nae~ .q#erecer áo contun10 U."ll 

reitQ, 011qe, pgr tant# iempq ~o- f~s t;,-""'m __ 0 d_r. Anthe)_m_,e Per- No 1a•~rator!o puderam "pre- d 
~ ..... ..,.,... . "" "'. esi~r de o~a. quMi a!).e oo-

minq~ o posit!Yi&m~ é mo'tjvo r. Íer e O f:>elegado· Regiona'l do ciar como é controlado, 110m ver- ''""'M'-,. 
· mo o é a súà filaroa .... ..,. ........ dti reg~i.19 Pflf!!- tgdq~ -9~ o~~ Ipstituto do Assucar e QQ ~ dp.~ajr~ m-@ctsão, o. iabrioo d<;1. , . 

th~ii.coi. em &-eral,p dr. FrancLsco Véra. 
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O Para vestir seus filhos 

com elegancia, visite , a nossa 

Secção de Creanç~s. Estamos 

agora . offerecendo µm ,lindo 

sortimento de roupinhas de 

distinctos e modernos-,,::~ 

BEM VESTIDA 
REFLECTE O 

BOM GOSTO MATERNO 

AÇ~. f,f: Uf,,- _. -F--

A CASA N.~ 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

l''Não fui eu'' 
Frei Pedro SINZIG, O. F. NI.' 

Na Praça Tiradenbes, o ne- sagrada Hostia, por ex., do ve ;prote,stos?... "Nãó fu~ 
gociante X. foi atropellado por roubo do ciborio (como acont!')· eu".•.• · · ·. ' · 

1,.0 E' TUDO 
um automov-el. Quebrou a per- ceu na Bahia e em outros !u
na e foi internado na Casa de gares), a indignação passa por 
.saude Sito José. A familia, os I toda a cidade; vae pela dioce
parentes, amigos e collegas vi- se inteira; percorre o paiz, Não é tudo. Reverentíam' 
sitaram-no a miudo, consolan- sendo feitas procissões de des- puero habetur, recclamavam os 
do e animando-o na dura pro- aggravo, havendo tríduos, je- antigos romanos, embora · fos• 
vação. juns, adorações, etc. Só esta sem pagãos: haja respeito dai . 

Um unico amigo negou-se a vez ninguem se incommoda? criança"; fez-se o contrario:! 
visitai-o. Perguntaram - lhe o Cada um dirá, sinão com a dissolveram-se as associaçoo..s~ 
motivo e ouviram, com estra- bocca, pelo menos pela attitu-. qtJ.e formavam crianças inno• 
nheza, a resposta: - Não fui' de: "não fui eu"?.... centes, obedientes aos pa~s- e 
eu que o atropellei. 1 Aliás, essa destruição. brutal ás demais autoridades; expu1· 
· - Está doido, homem? - de um sem numero de igrejas saram-se as freiras que educa• 

replicaram-lhe; - ninguem af- na capital poloneza e innume· vam a juventude; fecharam-se 

1 

firma isso, mas o ferido vae ras outras cidades e aldeias -e as escolas catholicas; banfü-:se . 
mal; soffre muito; talvez a povoações do mesmo paiz, não o livro de Deus, ,a Biblia; dí!• 

. perna seja amputada, e você se é sinão o complemento de pro-. ficultou-se ás crianças .O\ell$ino 
; nega a ir vel-o? E' forte! fanações anteriores: de blasphe• da Religiã.o, . a assismncia . ú. 
i - Não fui eu que o a tropel- mias, como no caso da capella J Santa Missa e a rec.epgão .:dos 
;Iei, - repetiu obstinado, - o episcopal de Rottenberg, llean•l:,antos Sacramentos; .:plantou• 

1
. "chauffeur" desastrado é que te do SS. Sacramento e. xp.osto, · se ,em suas ternas almas a .her-. , 
o deve . 11rocurar e indemni- ~ de desapropriações de avul- va venenosa do paganismo. Tu·· 
sal-o. tado numero de igrejas, de do isso .foi divulgado 'P(lla .mes•. 

- E' ou não é seu amigo? mosteiros, de instituições refü. ma. imprensa que, agora, -c.011• ~ 
- perguntaram-lhe indignailo. giosas. Todos esses factos d.e· tou o bombardeio das -igrejas 

-· Já disse: é; mas eu nada' primentes, divulgados :pela .im· na Polonia. Correu-se em, dH· · 
tenho com o caso. prensa mundial, ficatàm seni resa da juventude christãf · O 
. Voltaram-lhe as costas e dei-1 um desaggravo imponente, de 1·que se fez, foi: tomar. conheci--
-xaram-no na sua teima estupi- proporções internacionaes, co· ·_,mento, . dizer,. com .piedoso-
.da e revoJ.tante. Condemnal-o- mo o exigiam a gravidade dos :olhar pare. .o .céu: ~graças·,a., 
ão? Cuidado! Ha muitas espa. casos e... a majestade de Deus, não· fui ,eu.!", .e esquecer 
das de dois., gumes. Esta é uma. l Deus.. • Será a eterna repeti- -tudo com a posslvel rapidez. · 
Vejamos. ção do triste e covarde "não · Torno a dizer: Não é.:tudd, 
' fui eu"?... ainda. "Em verdade vos digo 

A CASA DE DEUS que o qué fizestes a algum 
ENTRETANTO.... destes meus irmã.os mais, pe• 

H d· diario carioca l queninos, a mim é que o flzes, 
bl\o ia\r~:uras im ressio- - Com o devido respeito, - . tes" (Mat. 25, 40). O que foi 

~~nt~s :u uma grande ig~eja de li objecta alguem, é triste, I f-aito, esses ultimos annos, .aos 
tristissimo ter havido tanto, "irmãos mais pequeninos"? 

Varsovia tinha sido attingida b b d . d . j t 'B d j h 
por bombas incendiarias; d-es-1 oro ar e10 e igre as e ou ras : em ese ava enc er uma pa• 

tantas vidas humanas, sacrifi- 1j gina de factos, mas -os· leitores truida a base da torre, esta, en· 
volvida em chammas e fuma- cadas, afinal, atôa? Ha. que tem olhos para ver, já oa 

- "Antes de tudo"? .. ; çr; em toda a ~~ª ep:ten:ãr~in• um ponto de vista simplesmen· 1 . .... l 
c mou-se e c~ m r e · te humano, com exclusão de O Dr. Durval Prado-
. Que quer dizer: Igreja? - ~ tudo quanto é sobrenatural, - ' Oculleta ' 

sm
1
onyrno de• tCasa deth D

1
?us, ,

1 

e outro que se baseia na reali- . R. Sên .. P. J!lgyd!o, .\I·• 8. · 
. pe o menos en re os ca o icos. d d d. fa t d 1113114 _ H a l'f boru . 
Pa a tod · e· mesmo sy . a e: quer 1zer, no c o e 

r os, igr Ja e • · i não termos apparecido 110 mun- Telephone 2·'1113. ', ·-
nagoga, é Casa. de '?raçao, ~as I do por nossa vontade. mas de -· ~ '" 
para nós ella e mais: Christo, • · ·. . . . . . ..... 
Deus e .. Homem, nella reside ·

1 
sermos, com nossos ?ites e_ ~~~,.conhecem; os_ <Itte, por isso on 

. b f d h t· . dos os antecedent-es, 1>roducçao por aquillo, nada sabem ·en• 
. so a orm,a uma os ia con- 1 ob c1 tr m d D us o t - 1 - i ' ' 
sagrada tendo no'Tabernaculo' e ra e ou ~ ' e .. ,e · .,·; C<w rarao a ~o -ecçao mas coli!r.• 

S .. -. .,_, ·;.,., ~iliO,_, 

'. • 1 1.º ponto de vista clerim tu.do ;,pl~ta que. existe em portuguêZ 
0 Ps-eud. qllartmh.? dethm0

1
:ar. no ar; contradiz á realtdad~rt"rro livro de Bauer Reis· "0 na• 

t 
0

1 
:aei;n ots 1].ª0 -ca f? icos es- pelo que é absurdo. o_ 2,0 .. res-' zismo s-em..•masoora•1.,,-: < .. trns :e ran 1 r· es a uossa irma con- "d' ... ,.. . ,.,., · N(.,. ·- ,.... ' . • • . pon e por s1. -"~ ceg-q~_1ra· e co- outros, ,entretanto, não justi~:i-

".1cç~o, sem ª qual nao se rea vardia não tirar as consequen· ca • · · · ' · · · t·1·· · ··d d. d' • hzana nenhum Congresso Eu- . rao Jamais a mac v1 a e e 
. . • cias. · , ante do mal com a affirmação: 

• · chanstico; temos boas razoes 1 _ Então achá . . "n • f · ,, · 
1 o d e Nove mor o _ para _ el!ª· Si acreditamos fir- _ Oh não pe~s·e· qtie eu des- ;~ ~; euCh i t 'd t'f.i• 

roes e mabalavelmente na pa- . '. ., . . . . , a, r s o se 1 en 1 
A fe~ta de todos os Santos é Agostinho, e nós sabemos que Façamos pois ao contrario 1 d Ch · t é · 1 pieze ou nao estime .sufficien- cara com os que soffreram, df• 

ai - f i dos mundanos e na·o oll1emos' avra et dr1s11º' qude n~n-' temente a vida humana. ApP.· zendo "aos. que estiverem :1 uma das m s importantes no I nao o . , . , , guem an -es e e, nem epois, , ,. . . 1 . , . " 
anuo ecclesia.stfco. E' a festa., Os nossos meios de santifi- com saudades os dias que pas- f ll f . h ºb - 1 n,as nao quern encara -a umca· j sua esquerda: · Apartae-vos d3 
da grande familfa da ·Igreja. E' cação são os mesmos por elles saram. ez 

O 
~ue e _e ez._ ,~x i m ?º: 1 mente sob o ponto de vista mim, malditos, para o fogo 

mo_ c.iedenciae_ s . niefuta
1
vei_s. physico -e physiologico·, ha ou- ete1·no preparado ao demonio ... 

por isso, reza-se no Introito da usados com tanta efficacia, e ============= 1 d " missa desse dia: "Regosigemo- é por isso tambem que essa • mi agies no ngoi ª p_a avi~,, tro: o da fé sob1·enatural qu-e seus anjos! Porque eu estava 
nos no Senhor, por causa da festa é para nós motivo de LeAr e nr!lP3"3f o sob os ~lh_os_ de todos, mc!?si- ensina. ter cada um uma alma: com fome, e não me destes d9 

JJ " t: vé dos mimigos. ESte Chi iS to immortal e ser esta alma - i com-e.. - estav 'd 
Festa de Todos os Santos." tanta alegria, e animação; Os e, M5étdt mwww fez O m'lagr inaudito de con 

1
. 1 

• ª com se e, e 
Adoremos a,o fuli, ao Senhor· Santos foram o que nós somos, - . . i_ e . :· quando sem peccados - um. não me destei:: de beber; - iu:.• 
dos "Senhores, que é a coroa: de e hoje são os Bemditos do. LEGIQNARIQ tmuar t1esent~, vivo, com c:i1·!templo do Divino Espirito San-ldava forasteiro, e não me.aga, 
todos 09 Santos", são as pala- Pae. "Guardemos a esperança·•-•-••-------• po e_ª ma, s~ as apparen~ias to. Om, nunca, em guerra e· salhastes; - estava nú, e não 
vras festivas que iniciam o of- no céu", e "quem tem esta es- E' DEVER DE TODOS de pao _(HoSha) e - na Missa perseguição alguma, foram dec;;- me vestistes; - estava ·do.ente 
ficio desse dia. perança santifica-se". os CATBOLI -- - ~e vmho. . truidas tantas igrejas, como e preso, e não me visitastes." 

· · 9 u r,· ".:ive no. t,:i,~ernacu:o, centro são profanados e destruidos, Onde foi tudo isso? · Nos 
Um dia no tabernaculo do ========;:::::=====;:::::::;;::::::::::;::::========= e ~oco d~ :greJa. O dito -te,1111~10, rn-asmo em plena paz, esses .cam_ pos .de concentrál,ã.<>;::11a3 

Senhor, vale llla'is que mil dias .~-n;~.· foi aesti?1do_ pelo bon1b~1<le10. templos do Espírito Santo nas·,fabricas ou -linhas .d~ .trãhálh.o 
nas tendas dos peccadores. S? esta igr~Ja, re!r~duz1d~ na almas. forçado, ,nos .campos .dà··"I>.olo-
Magnificas são as mansões ce- giavura do Jornal. "'\ arsovia - _ Mas como? nia e, talvez,. em -pleno'.J:Ír:a.s'il, 
lest-es, e o normal de todas el- ~-~:::.., contam os t-elegramii:as - es- - Ainda pergunta? A here- Não vale nunca o pueril '!~ãó 
las é o sublime. Santo Ignacio •--• tá arrazad":, q~er dizer, suas si,a, que appareceu sob a capa fui ·eu" que deixei de · fazer 
dizia: Tedio tenho da ten·a, ~~=~~.~;;;:::.. numerosas igreJ_~s, ~oro a_Itares de partido politico no paiz dos· bem a Christo. "Em verdade 
anando olho para o céu. E ra- e tabernaculo, Ja nao ex;sten:. invasores da Polonia, fez tudo! vos digo que o que deixastéf: 
~ões tinha elle de sobra, pois Hom~ns puzeram termo ª resi- para dar golne mortal a esses de fazer a algum destes mais; 
se o Bem e o Bello nos cau- dencia de . Deus. humanado: . l templos do EspirHo Santo nas pequeninos, a mim é que dei-
sam tau-to prazer, apesar de li• To~os disso tivemos 1;oticiao?! almas; ensinou: pe,.,<'aclo é his- xastes de o fazer. E irão estes 
mitarlos aqui na terra. o Bem I Contnn~amos a n?s~ vi~a de· toria, não existe <,,.-;,1e imagi- para o supplicio eterno; o:; 
e o Bello infinito, contemplado cada dl_a, como / 1 nao tives~-e I nar as cons-equer~,,~ ?) ; - justos, porém, para a vida ete. r• 
em todo o seu esplendor, cer- acontecido nada. Te11:os Chns- Christo, ariano, não ·· Deus; ~ na" (Mat. 25, 45, 46), 
tamente nos proporcionará to. .:A. p R· .. , E S E, N T A ·A G. Q R A to na conta ele a~mgo · · · de I o Pal)a é feiticeiro-mór; - cas-1 Igrejas destruidas pela guê1•, 
da a felicidade dê que somos Deus? Ousaremos dizer, ao sa·:tidade para que? (veJ·a a re-·ra santuarios·fechados alma .. . ••_o . INVENCIVEI ,. b d · • d t ·d 1 • • , " capazes. 

A patria naturalmente se or
gn lha com a emminencia dê 
seus filhos, e a esses filhos 
eminentes ella tributa as glo
rias que della dependem. Mas 
como tudo é finito aqui na ter
ra. ellas em pouco se acabam, 
~ mesmo que não se acabas-
1em, o q,va tudo isso aprovei· 
;aria ao morto? 

A Igreja entretanto, festeja 
JS seus filhos que se immorta
!izaram na pratica das virtu
des, mas se mortalizaràm não 
no sentido metaphoricQ, mas 
do modo mais real possível, 
pois são 0 1les os unices que 
vivem n,~ 1--,enle, não havendo 
na vida ~s o germen da 
morte. ,. 

·E elles estão assim alto, não 1 
para nos desanimar,. mas para 
que não sejam mesqufnbos os 
nossos exemplos. Por mais va
riados que sejam os nossos 
temperamentos, por mais re
belde qne seja a. nossa ind<>le, 
algum santo já a teve antes de 
nõa, e santificou-se: será para 
zntm impossível o que .outros 
~yi:t~ ~ 4izia ~to 

_ · · . · "' . erm,os e igi:eJas _es rm ,~s # e I cent~ "Noite da~ Amazonas·• enven~nad~s, crianças perverti• 
ta?e1 naculos rncendiados, nao despidas em Mumch); - este-1 das, mfehzes abandonados · 'á 
fm eu"? Achamos monstruosa rilização generalizada, uma ne-: sua sorte, oh, que nunoo, ·d~· 
essa pal,avra, quando se ref-are cessidade; - hurt1ildad-e, um ante de tudo isso, nos {!escut
a um l~omem abandonado pe- absurdo; - orgulho e arroga11-\ p-amos covardemente com um: 
los amigos; achal-a-emos na- eia, uma virtude, etc., -etc. Hou- "não fui eu!" 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 
, AO' ALCANCE DE TODOS~ 

. . 

Peçam demonstrações sem compromisso a 

·AM11R·ICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 -- 1.º anda.r 

~ele1flj'.one.~ ~ -J -i ~ ~ 

tural, justa, quando revelar a 
indifferença humana deante de 
Deus? ... 

IREMOS PARA VARSOVIA? 

, - Que quer então, que eu 
·(faça? d-everei seguir para Var
sovia, em desaggravo pela 

/ blasphemadora clestruiçifo . de 
casas ele Deus? 

- Oh, não! Esse mesmo 
Deus tem sua residencia aqui, 
nas nossas igrejas, já que é -
coisa impossível aos homens ·
omnipotent~. O que revolta, e:n 
christão e catholico, é essa in
differença deante da destruição 
das casas de Deus, desse Deus 
que, na vida das creaturas, res
peita a liberdade que lhes con
cedeu, adiando a prestação ele 
contas para breve: para a· che• 
gada na eternid,ade. Quando 
um louco, um infeliz, comette 
o sacrilegio da profanação da 
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São PaUlo, 29 âe ·outubro 'de 1939 LEGIONARIO -"-
VINTE ANNOS DE EUROPA EVANGELHO 

com o titulo acima, M. Char- 1 9 1 g ~ g 
!es d'Adewallt1, acaba de publi- 91 "':' J 
car, em Paris, um llivro precioso, 

Terminando seu livro, Mr. 
d' Adewalle tem palavras de en
corajamento, dizendo que a hu
manidade não tem direito de des
esperar pois ainda conta com 
forças espirituaes capazes de sal
var o que ha de verdadeira civi
lização cathollca em meio do 
desnorter-nte cháos moderno. 

Pax 'Ctiristi • 1n Regno Christi 
pelo qual nos põe em contacto 
com a corrente de agitações in
ternas e externas, de conferen;; 
cias, tratados, sucoessão de regl
mens, allianças, etc., em que "\'i• 
ve a_ Europa, de vinte annos para 
çã. 

Com verdadeira. vocação de 

Uticà anti-cathollcli, po[itica es
querdista de Benes e Leon Blum 
foi- a ruina da Austr!a, da Tche. 
cos-Slovaquia e da França, pelo 
triumpho de Hitler. 

l,ESTA DE JESUS CHRISTO REI 
São João, XVIII, 38-87 

ttol'nallsta, M. Charles d' Adewalle 'llbndllllllllDllllllDRIIDIIIIIIUIIHmtntDIDJJDlllllllll1l!DlHl1ntUIICllll1111111DUIIOIIIUQIDIJ111TIIIIIIDf11Dlfflff(!; 

:Eeri:=d~re:[~ 1 Alfaiatarià "Esperança" 1 

~eu Reino não' é 

deste mundo." Só 
esta palavra do Sal
vador é sufficiente 
para mostrar como 
andam erra d o s 
aquelles que, procu, 
ram, para. a festa. de 
Christo Rei, insti• 
tuida pela Igreja, 
uma justificatlva na 

Naquelle tempo, tlisse Pilatos a Jesus: Tu .és 
Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: Dizes isto de 
ti mesmo, ou outros t'o disseram de mim? Disse• 
ltte Pilatos: Acaso sou eu Judeu? Tua nação e 
os pontiflces te entregaram em minhas mãos; ·que 
mal flzeste? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino 
não é deste mundo; si meu reino fosse deste mun• 
do meus ministros cel'tamente luctarlàm para que 
eu não fosse entregue aos Judeus; eu,· porém, 
affirmo q-ue meu reino não é deste mundo. · 

· almas (po!s que os 
n e g ocios terrenos 
deixou ·ãs disputas 
dos homens), Jesus 
não exerce sua r$· 
leza · apenas sobre 
os fndividuos. Tam•. 
bem a. Sociedade e 
o Estado hão de re
conhecel-a; pois, to, 
das as acções hu, 

tl'abalho de crlt1ca polltica e bis-1 i 
torica e de ps.yohologia dos po- • -
vos. · TE:RNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras f 

E' partioullarmente valiosa ~o elegantemente executado& sob medida em ª-
comprehensão do autor sobre ª 
papel da Sociedade das Nações e 10 ~ESTAÇÕES sem alteração de preço 1 
oobre os ult1mos acontecimentos i -- · fi 

pérsuasão que os 
Hebreus mantinham de um Messias Rei. --
Pois, os Judeus esperavam um rei terreno, 
preoocupado . com o dominio e a felicidaüe 
deste mundo; e a Igreja salienta preci!!amen
te o caracter espiritual do Reinado de Jesus 
Christo. A realezà de Jesu& Ohristo é sobre as 
almas. E só se cônsuma no Paraíso quando 
se consumar a santidade, na visão bea,tifica. 
PoP isso, o Reinado_ de Jesus Christo não é 
deste mundo. 

man88 são moraes, 
e, por isso, mesmo nas aotividades sociaes, 
estão os -home:qs sujeitos aos preceitos im• 
postos pelo Divino Mestre pa.m encamfnhal• 
os ao seu Ultimo fim, na posse de Deus. 

que vieram tran&formar as uni.; * ; 
tlades territorlaes e politicas da ~ ~ 
Europa. ª Rua do Consolação 840 (antigo 156) s 

mna <"t.a.S !111),is interessantes S g 
A realeza de ·Christo na Sociedade e 110 

Estado se _obterá -quando aquella e este, ainda 
cuidan<lo d-os . interesses temporaes, procura
rem se orientar pela Lei Eve.:ng-eUca, e assim 
facilitar.· á.oli ~seus membros a consecuçã.o do 
seu .destino eterno. 

questões é a vida da pequena ª , 'rei •. 4-7034 - SÃO PAULO ~ 
Entente, á qual faltou um ele- !ã à 
anento essencial: a existencia da §'111111111111c'l1111111i1lllt2111111111111n111111111111ri111111111111ti1111111:1111m11111111111m11111111111ri11i111111111t,llllll1n111nm~ 
Austria, que era o Estado-chave, -··-- · ···-·
cujo desapparecimentó levou para 
ruina os povos danublanos. 

Não é menos Interessante e exa
cta a comprehensão do desappa- ' 
recimento da Austrta. Pelo tra
tado de,. Saint-Germain tornou
c;e a.-. Austria insustentavel. Efila 
iria servir de_ campo de experien
Cias· desastrosas. Por outro l!ado, 
a :tendeno!a socialista da polltica 
exterior de França e Tcheco-Slo
Vaqula, pratica.men~ aprec!a,vel 
na offenslva de Benes e Leon 
Blum contra a restauração dos 
Habsbourg na Austria; ora, é ab
!;Olutamente incontestavel que 
a exisliencia do antigo imperio 
Austro-Hunga,ro, l:IOb um Habs
boutg seria a unica barreira con
tra o Anschluss. 

E não é menos exacto que a 
annexação da Austria, por Hitler, 
foi o que tornou . poss!vel, ao na
S?lsmo, a· absorpção da Moravia e 
:ça Bohemia. 
\ Nós vênios, poi- áhf, que a po-

Palavras aos Congre~QC:os Não obstante, a realeza de Christo tambem 
ha de verificar-se neste mundo: pois, é neste 
mundo que os homens devem preparar-se pa,. Meu Irmão, 
ra a vida eterna, para o Reino dos Céus. -

Ao chrlsmar-te disse o Pontífice: "Eu te assignalo com o l<'oi este justamente O programma que O Sto. 
slgnal da Cruz e te confirmo com o chrlsma de salvação) em 
nome do Padre e do Filho e do Esplrlto Santo." Padre, de saudosa memoria, Pio XI, to-

Pela segunda vez recebeste na fronte, parte mais nobre mou para seu pontificado, - realizar a paz 
do homem, o signal de Christo, o slgnal da Cruz, afim de não de Christo no Reino de Christo. - A PflZ de 
te envergonhares da. fé que professas. Desta yez recebeste I Christo, a naz aa consc1encia pela posse da 
ainda maiores graças e a confirmação de tua fé, porque o Sa-' verdadeira Fé e a pratica dos seus preceitos. 
cramento recebido com santas disposições augmenta a vida . d ' Ch .. t s ·edad orge.n·· 
da alma e dá direito á illustração da mente e conforto da von- No Remo e ns o, na oci e 1 

tade, em occasião opportuna. Foste confirmado pelo nome zada segundo os preceitos da Justiça e Ca-
augusto e adoravel da Santissima Trindade. ridad-e Christãs. 

Meu Irmão, relembra-te sem cessar das palavras ao mesmo E. realmente, embora seja um Senhor das 
tempo consoladoras e terrificas de Jesus: "Aquelle que Mel 
confessar perante os homens, o Filho do Homem por sua vez 
o confessará diante dos Anjos de Deus; e aquelte que se .en- ! L I T U R G I A 
vergonhar de Mim diante dos homens, tambem o Filho do 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!'.: 

Aos. ·oatholicos compete esforçar-se para 
que/se inspirem todas as instituições sociaes 
na doutrina christã, e se constituam os Es0 

tados segundo os principios do Divina 
tre, authenticamente propostos pela 
Igreja. 

Mes• 
sua 

Para tanto convem mantenham todas as 
reservas com relação aos movimentos sociaes 
christãos que tomam ' como principio funda
ment:al de sua organização o 1principio da li· 
herdade de cu}tos, o Liberalismo religioso; 
pois tal principio foi condemnado por S. S. 
Pio IX, e constitua um sério impecilho á ac
ção evangelizadora da Igreja. 

Homem se envergonhará delle, na presença dos Anjos de p ll • ··• 
oeus." 2.a PARTE DA M/SSA-CONSAGRAÇAO: re1~C:O 

Pe. MARIANO 

Com as palavras Per omnia f Segundo o Cardeal Bona. fo- • • • 
1 saecula saeculorum, o p~dre Iram os Apostôl~s ou seus suo- D. Cabrol diz que o Prefa-

_;pADARf:A- E CONFEITARIA 
quebra repentinamente o silen-1 cessores immedlatos que com- c_io não .é .mais que a oração, 

1 cio que reinava na ass-embléa puzeram o 1'.'refaci.o. E' P_?is u_m pouco modificada, do chefe 
dos fieis e inicia com elles um uma ?ªs 7:11ais .antigas ora~oes de familia no banqueta pas
dialo O animado. E' 0 Prefacio da Liturgia. Na antiga Lltur- choal. Elle celebrava e agrade• ·-

ServlÇti 'E~pecial para· 

Casamentos, Baptisado·s. 

Banquetes e outras Festas 
' 'PAIVA" 

P_ÃE~.- de J:<1ctas ,as qua
lidades. Rosquinhas e 

Biscoitos Especiaes. 

e !omeça ·· · · 1 gia romana eram mais d:e· 200 eia os beneficios de Deus ao 
qu · _ os prefacias. Esse numero foi seu povo de eleição, a crooção, 

Pela . mesma r~za~ por. qu~' diminuindo insensivelmente. j a ·salvação concedida a Noé, a 
· E:ntrega-se a Domicilio 

Manoel de Paiva. t--~ Sob:1.ln.ho 
chaID:amos prefa~io as primei-, Tão profundo era o respeito , :revelação a Moysés, a fuga no 
ras lmhas que PI ecedem um li- pelo momento da Consagração, 1.iieserto, a conquista da terra 
vro, de.mos ás palavra~ que que depois d':l ter despedido os· promettida .•• · · 
precedem o Can~n da Missa O j catechumenos, antes do Offer-j , Em suas diversas variações 

Flliaes nome de Prefacio. A ell_as se torio, corria-se um grande véu o Prelado conserva sempre 
Av. Lins de Vasconcelios, 673 dá tambem o nome de 1m~o-, entre o sanctuario e o resto da tres partes: o convi-te, a acção 

Telephone 7-1946 fatio, porque preparam a nn- Igreja, com o fim de -esconder de graças e a preparação ao 
Rua Muniz de Souza n.o 695 molação da Victima; illc1tio o padre ás vistas dos assisten- triplice Sanctus. E' a oração 

Telephone 7-7338 1 porque elevam os corações ao tes e isto desde o começo do sacerdotal por excellencie.. As----------------J · Céu. 1 Prefacio. Eis porque o cele- sim. sendo, o sacerdote não se 
· 1 brante não se volta para os ; deve ,contentar em dizer alto 

1 

fieis quando os sauda com as ! apenas as primeiras palavras 
·e· · ,;.,... ~ "'400\ ,-, 11'1 ~ Aª 1t~ li •1 an a pal~vras habitu:3-es: Dominus j pa:a proseguir em voz ~aixa, 
• · , .,...., tai:l lii ._ 111 íi ~ ·· g. ~ vob,scum. deixando o orgam continuar 

Matria 

RUA DA GLORIA N.0 927 

Telephone 7-4424 
São Paulo 

Os Precursc;.cs da Acção 
1 

O Prefacio é um cantico sozinho. 
_ Transcorreu em i\faio_ do an-1 Diessbach mostrar ~ moc!dade n~esm~ do estrang-e_iro. Sob ala "Sociedac1e Catholic~ Italia- triumphal que te~ por fim ele- Dignum et justum est. Pal~
n? pass~do o soptuai_:es1mo an- qu~l era a verdadeira plulo~o-1 dl~·ecçao de_ Lanter1 foram pu- na para Defe!la da Liberdade· var_nossos coraçoes a Deus em vras_ que se encontram na. L1-
niversario da fundaçao da "Ju- phia, o que era a verdadeira bhcadas mais .de 140 obras con- ela Igreja". Pio IX approvou-a, 1 acçao de graças. turgia ele Jerusalem, descnpta 
ventude Catholica Italiana'', liberdade, qual erà a religião' tra os erros do tempo e para· mas, atacad.l tambem pelos a.n-' - Dominus vobiscum - O por São Cyrillo. E' digno -
primeiro nucleo da Acção Ca- v-erdadeira. Para tanto, fundou a formação religiosa do p0vo · ti.clericaes foi dissolvida. Senhor seja comvosco. Deus com effeito merece nos-
tholica 'Italiana de hoje. em Turim, no Piemonte, uma foram criadas tamhem duas bí- ' - E com o vosso espírito. sas homenagens, é justo, pois 

Deante do vento tempestuoso sociedade com o fim d-e des- bli<?thecas, uma para os "ami- FANI E ACQUADE.RNI - Os corações para o Alto, sendo nós objecto da l)ondade 
da' philosophias chaóticas, de mascarar_ os erros das philoso- gos" e outro. cirrulante para continua o Padre. de Deus, é de justiça que nos 
individualismos exaggerados e. phias universalmente diffundi- todos. Com o auxilio do mar- nurant-e O periodo de unifica-1 - Assim os temos para o mostremos reconheciclos . 
. mal comprehendidos, doe liber- ! das, por meio da pregação, en- qu-ez de Azeglio, foram publi- ção italiana e os primeiros Senhor, respondem os fieis. Vere dignum et justum est 
dades levadas a libertinagem,: sinando a verdade aos moços. cados os jornaes "Ape" · ,., •. tempos. que se lhe seguiram, - Demos graças ao Senhor - O padre ratifica. a resposta 
que varria e. Europa e o mun-, Nasceu assim, em 1775, a Amico d'Italia". A "Ar. dirigida que foi a Italia por nosso Deus. da assistencia e accrescenta 
do depois da reforma de Lu- "Amizade Chrlstã", qu-e reunia Christã exerceu sua bc: elementos ant!-catholicos, Ia- E toda a assembléa res- aequum et salutare. A equida. 
thero e da Revolução' France-, em si os característicos de aca- influencia durante 50 r, vrou por todo O paiz tremenda ponde: • de é qualquer cousa que tem. 
za; deante da confusão reli-1 demia, de soci-edade secreta e Depois da Revolução Fran< desordem religiosa e era dif- - Assim é digno e Justo. pera o rigor da justiça; o sa-
giosa reinant-e; deante do ex- de congregação religiosa. Lanteri transformou e. "Amlza- fiei! qualquer t·entativa de re- - Verdadeiramente é digno lutar é a utilidade que resulta, 
traordinario poder que criara Em fins de 1780, -entrou pa- de Christã" em "Amizade Ca- erguimento da fé. . e justo, racional, ••. continua como consequenéia certa do 
a.maçonaria, resolveu o Padre ra a "Amizade. Chrístã" o jo- tholica", modernizou-a e Ian-1 Em 1857, dois jovens, Mario o ce!Phrante. dev~r cumprido. Semper, o 

vem theologo Pio Brunone Lan- çou-a sobre novas bases. Ap- Fani em Viterbo e João Acqua- Parfl. elevação do pensamen- Christo era hontem, é hoje e 
teri _ (1759-1830) que, depoi~ pareceu assim a primeira ten- derni, em Bologna, reuniram to e romo belleza de expressão será amanhã. Nossos louvores 
que o Pe. D1essbach se ret1- tativa de uma associação ca- um escolhido grupo de mc-ços I nada se encontra em toda a não devem pÔrtanto cessar. 
rou para Vienna, tomou a di- tholica na Italia, nos seculos para "promover a conquista I Litlirgia antiga que se compa- Ubique, em todos os 1ug-ares, 

JOSE' AGOSTINHO 
Dentista 

RAIO X - CIRURGIA- E 
DENTADURAS 

Jt. Boa. Vista,, 127 - 9.0 ana. 

recção da socie,~ade. Os mem- XVIII e XIX. Mais tarde, com christã da Italia". Em 23 de re a esse prologo. nos paizes que têm a Eucharis-
bros dessa sociedade se re- a preponderancia dos e1emen- Junho do mesmo anuo, XVIII ' · ;:, ~ • tia ~mo n-0s paizes pagãos 
uniam ~uas _v-ezes por se~ana tos anti:cl-ericaes na direcção centenario do martyrio de São cham ~ -los a possuil-a, pois to-
em varias cidades de Itaha e da "Am1zad-e", foi ella. dissol- Pedro, Fani, Acquad-erni e al- O prefacio é uma das partes dos rr <:iberam de Deus O bem 

t:nRD11IIIIID111llllHIRCIIIIIIHIIIIClllm111111co11111tt111c1111m11111111111111111mm1111111111n111111111111c1111111mnc1•:• vida. guns outros publicaram o pro~ do Canon e não é certamente natura) da existencia. Gratias 
:!! ls gramma de uma novel "Socie- das menos import:antes. A es- agere é o thema de todos os 

I
= OS MELHORES PREÇOS ª BORALDI E CASONI dade da Juventude Catholica ! se respeito não ha nos sacra- prefacias: a acção de graças. 

E A M. ELHOR QUALIDADE a Italiana", cujo I~mma era: 1 mentarios antigos nenhuma A Missa tem como idé.a do-ª Nova tentativa d-e organiza- "pregação, acção, sacrifício"-! duvida. No seculo IX Amalario minante a acção de graças, e 
• • • • • ª1 ção foi feita em Módena por Essa soo-iedade não cessou de i pôz o prefacio no Ce.non quan- as orações do Canon são, .an. 

i! • Generos abmenbc10s, Vmhos, Frios, Fructas ... 5 Mons. J-0sé Boraldi, que re- crescer; foi approvada pelo j do disse que o Te igitur está I tes de tudo, uma continua ac-
ij Biscoutos ª1 uriiu de 1822 a 1855, um selec- Papa; recebeu um assistente no meio do Canon. O micro- ção de graças, desde O gratias 

1. ~ to grupo de intellectuaes catho- ecclesiastico e publicou a re-1 Iogo (XI) encara o prefacio agimus do prefacio até o est 

EM p Q R J Q M Q N TE N EIG R Q g licos para discutir assumptos vista "Anjo da Guarda", de- como o começo do Canon. E' tibi honor l't gloria, que pre-= ª1 religiosos, literarios e sci-enti- pois transformada em "Echo da verdade que o Ordo Romanus, cede o Pater. , 

1 
RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 § ficos. Para. propagar a acção Juventude Catholica". Foi ella I, 16 separa claramente o pre- Dando exemplo de gratidão 

• AVENIDA g desse -escolhido cenaculo, Mon- ainda que preparcu e organi- facio do Canon, sem duvida por ao Pae, o Divino Mestre dá-lhe M.E,R CEA,R IA ª1 senhor Boraldi publicou as zou o prilileiro congresso dos ser o primeiro um hymno de graças antes de multiplicar os 
3l "Memorias de Religião, de Mo- catholicos italianos. , louvor a Deus, ao passo que o pães. Ao resuscitar Lazaro, el-

1 
o\V. BRIG,. LlJIZ ANTONIO, 2·º98 - (Em frente á Igreja § ral e 1de Literat~ra", que infe- Foi essa instituição, nascid,a '. Ce.non é uma supplica ou, tal- le diz: "Graças vos dou por 

lmmaculada Conceição) - PHONE 7•5453 1 ª1i lizniente não lograram grande do enthusiasmo inquebrantav-el I vez, por haver muitos prefa- me terdes escutado." 
distribuidores da. ~ divulgação. · e da fé ardente de alguns mo-! cios, emquanto que o Canon se Os tres synopticos e São 

1 
· · . , EJR T ,, ~ Ainda terceira. tentativa de ços, tão elogiado por S .. S. : nxou logo num.a formula lnva-

1 
Paulo commentam o jesto de : .. ~M7J.:i\·TEJG-A-- IBAND AN E § arregimentar os catholicos foi Leão XIII no "breve" de 8 de riavel. Além disso o Prefacio acção de graças que precedeu 

· · . a l feita em Bologna pelo celebre Setembro de 1891, que deu ori-1 é cantado e o Canon é rezado la consagraç,,.o do pão e do vt-
. · _,. · (A nata das manteigas) § jornalista catholico João Baptis- gem á actual "Acção Catholi· em voz baixa. Tudo isso são nho no seu Corpo e Sangue 

i_~ume1aw1rnaMJBWQQOHOIDIIID.llU11JJlllmu111uumciumm1ma11uum.ll3lllll!IJJJJJ~~ __ ~~~~ªª.s~ni, o.ue_ fundou em_ 1_8~~ _ca : Ita_liana."• diffe~-encas bem frizantcs, Preciosissj.m_o. _ . 
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S,emapa da Aza 
_ lnaugurou:se cqm -a. entrega 
taos 'f-brevets" a 40 novos aviado
~es a Semana da Aza, no Rio de 
'Janeiro, sabbado atra~do, 
;:: Tanto naquella capital, como· 
~em varias cidades têm sido rea
h~da& cerimonias çommemora
~ivas 4~ semana. 
i:- Terça-feira a Directoria da 
'Aeronautica do Exercito fez cele
;brar na Igreja da Candelaria mi.G• 

;:z,~ pelos pilotos mortos, tendo of
lticiado D. :fylamede. 
;,_ Nmnerosa3 ce1imonias festivli.S 
: '1oram adiadas por motivo de l~
' lto, dado o accidente occorrido 
'no Ceará, com a ;i.viação brasi
heira. · 

· i· No Rio Grande da SU'l as ce
:f rimonias revestiram-se de gran
. de brilhantismo, tendo sido tam
bem realizaçl.o um circuito aereo, 
/Alguns appareihos ;,,affreram ª?" 
;cidentes, mas nenhmn de grav1-
',.iade. 
· Nas esc.olas foram realizadas 
,prelecções sobre a fjgur!I, de San
hos Dumo11t, pon.do em relevo a 
tprioridade de i;uas liescobertas 
i~eronauticas. 
f o Aereo Club do .B;·asil fez 
irealizar um circuito, cujo rotej
h·o àbi·angia o Ri9, Bell<>. Hori
t:onte, ?ouso Alegre, São ;t>,i.ulo1 
~urityóa, Santos e Rio. 

·~··· _., .. , 

Decretos-lei 
Ficaram sujeitos ao pagamento 

'de seno proporcional os saldos 
'estabelecimentos de credito, se
devedores de contas cottentes em 

-, estabelecimentos de credito, se
gundo decreto-lei assignado pelo 
Presidente da Republica. Esse 
seno será pago no ultimo dia de 

constl'uci;;ão está. orçad;i. em .•• , • J 
33 .i '18 contos de re~, BRASIL 
.Decretos estaduaes 

Foi assignado pelo sr. Ip,ter
ventor Federal decreto reorg;i.ni
Eando os servi"ÇOs de prophylaxia 
da ma~aria do Est;uio, estabeJe
ce.ndo principalmente modifica
ções no q~adro do pessoal do 
serviÇQ. 

apl·esentação ser feita na Junta de Sê com a Cruz de Ouro Lotera
Alistamento - nesta Capital, á nense o medico dr. Adib Ann, re-
rua Florencio de Abreu, 65. s1!lente nest11, Capital. 

• :Realizou-se no Rio a cerimo
ni.a cio encerramento do anno le
ctivo da Escola de Armas do Exer
cito, e entrega dos diplomas aos 

. officlàes q:ue tei:n1inaram o curso. 
e Foi instituído um curso de', Compareceram o Ministro da 
nutricionistas destinado a habi- Guerra, Chefe do Estado Mai,or, ~ 
litar os seus dimomados a exer- numerosas altas pateptes. 
cerem esse cargo, independente 
de concurso, em hospitues, esco- Notas economicas 
las, etc., e a regerem cadeira des
sa materia em cursos elementa
res. Esse curso funcciona no 
centro ele :E;stuelos sobre a.· Ali
mentação. 

. 
e commerc1aes 

Foi elevada para 10% a mistura 
I de farinha de mandioca á farinl;J.a 

e Foi fixado em 5 noras o pe- de trigo, a partir de 1.º de Novem
tiodo eljario de trabalho elos me- bro proximo, e mantidas as mistu
dicos e demais funcionarios te- ras elas farinhas de milho, nas 
chnicos das repartiç!íes subordi- proporções em vigor. 
nadas á Secretaria _de Educaçii:_o, Foi 1i itado a abertura de 
que por suas funcçoes não estao !J _so O • 

3 VIAGEM - O sr. Interven-
• tor Federal seguiu domingo, 

por via ae:cea, pa-ra Jll,hú, onde 
assistiu varia" solemnidades, ten
do estado tambem em São Manoel, 
de onde regressou àia 24, por via 
fenea. 

4 VISITA - Os jornalistas ca-
• riocas deverão realizar nos 

primeiros dias do :mez proxi.Ql0, 
uma visita a esta Capital, retri
buindo a visita feita pela A. P. I. 

5 LAZAROS - Realizou-se no 
• Rio a reunião da Federação 

das Sociedades de Assistencia aos 
Lazaros, tendo sido apresentado o. 
re)atorio que consigna um movi
mento de 2. 207 contos em auxi
lias. 

6 MINISTROS - Já se acham 
• na Capital do paiz o novo Mi

nistro do Parnguay, sr. Vicente 
Rivll,rola, e o novo representante 
do Equador, sr. Homero yiperi La

}ronte, 

7 DESAS'l!RE - Verificou-se 
• em Sacutinga, no Ceará, um 

desast1·e com uni avião, fallecendo, 
o piloto-capitão Vello~, e os tri
pulantes, sargentos Tones e ~ia .. 
gQ. 

8 INFANTIL - Verificou-se 
• um surto de paralisia infantil 

no l'tio ·de Janeiro, .¼D.do as auto-
1idades . sanitari;s e escolares to
mado todas as precauções i~ra de-
bellar o màl~ · 

9 VOADORAS - Noticiá-se 
' que os Estados Unidos se'i'?,O 

representados nos festejos de 15 ele 
Noveml~ro por numerosos officiaes, 
que ,iú-ão em 6 "Fortalezas Voa
doras". 

su ·eitos ao horario regula)llen- tJ.m credito de 1.125 contos para 
t J · soccon·o aos flagellados da secca, ar · 
· • concentrados em M<mtes Claros e 

Noti~ias Militar_es 
Pirapora·. 80 EOPATBIA 

Procedente de Curityba, passou 
por esta Capital, com destino ao 
Rio, o general Almerio de Mou
ra, inspector do 3.0 Grupo de Re
giões, que esteve no su1 do paiz ' 
em viagem de inspecção, 

e Inaugurou-se no Ministerio 
da Guerra a Inspectoria de En
genharia, criada recentemente, 
tendo tomado posse seu director, 
general Maiioei Ratiêl!o, 

: -~-~ 'ti•,•;<·! --· • 

• Foi inaugurada na Bahia a 1 
5." Expo,sição de Animes, com 
i. 600 productos. a maioria de ! 
São Paulo, Minas, Rio e Pernam- i 
buco. 1 

• Noticia-se que o governo de 
Minas Geraes pretende crear um 
parque industrial, na Capital, em 
tuna area de 50 .alqueires, com ra
maes ferreos em todas as bitolas 
e paia todas as estradas. 

• Noticill-sé que foram estabele. 
cidos os safarias minimos' no Piau-

PEÇA GUIA GRATIS A' CÀIX:A POSTAL 1~71 

1 "ª um contraban.do, razão pe1a. . 
qual foi apprehendido. 

As autoridades sovieticas re• 
cusara111--se a fazer declarações 
a respeito, mas soube-se que o 
embai11ador a:nericano esteve no. 
Kremlin, onda pediu esclareci-1 

mentes sobre li- situação do "Oi-. 
ty ofl Flint" e sua tripulação. 

Dá-se grande importancia á.~ 
noticia do aprisionamento do na-' 
vio americano, pois segundo se_ 
acredita, forçará a Russ!a a de-< 
finir sua pai;ição, ainda ma~.', 
clammente. 

10Noticia:s~ 
c1o·Mundo 

• .0 • • ••• 

1 CELIBAT~IOS - A Hes--,1 

• panha acal;la de cr~ar o im·· 
post? sobre celibatario~. · 

2 DISSOLVIDO - o parla~ 
· • ml;}nto bl.!18.aro foi dis:;,olvig,<?,t 

dia 25 por de'êi·eto do rei Boris1 

3 CONVE]4S4'ÇÕES - Con4 
• tinuam as conversações rus,-1 

so-finlandezas, Ao que se dra ~ 
âussia augmentou o numero e 01 
tom de suas pretensões, fazendo~: 
com que a delegação finlandez, .· 
regressasse dia 25, precipitada,.. 
mente a Helsinski, para, nova5 
consultas com o seu governo. 1 

4 ANAM EM GUEERA - O 
· • chefe do governo do prote..
ctorado · fr?,nc~z de Anam, no, 
"Jornal Official" declarou a Al· 
lemanha, "estàdo inimigo".· .; 

. -~ 
5 REPERCUSSÃO - Teve-! ,,., 
· • grande repercussão no mun-: 
do inteiro, a i:i.sslgnatura elo pa .. ! 

i cto apglo-franco-turco, prinei-J 
paimente na Allemanha e n'.l,, 
Russia. 

6 PROJECTOS - A Alie- 1 

• manha, i;egm1do noticill.JU 
circulas bem informados, tenc4)-. 
nava, depois d.e vencer a guer- , 
ra, entrega-1· á Turqllia, o territo-

,,cada ànno, sobre o saldo devedor 
l mais elevado durante o anno. O 
~ello se applica aos saldos deve
''clores em conta corrente nos ban
. cos e casas bancarias; e nas ca
: sas commerciaes, quando resul .. 
:· tantes do pagamento de cheques 
1-cmittidíls contra ellas. Não se 
;applica o decreto-lei ás · contas 
'. correntes devedoras, resultantes 
:'dc contractos em que tc:p:ha sido 
; pago o -seno pi-.op()rcional, 

ê' Reálizoi.t ... se. liontém o lança
mento do . "Cii,mocim", ultlnw n;i
vio mineiro da serie de 6 qaquelle 
t_ypo, coi1Strnidos nos ,n·_senaes da 
Marinha. 

by: 125$ e ~O.$ resl?ectiyamente_ na ~i======::===============::==:::==-=.:== 
Capital e no Interior;· em Sergipe, ·· 

SÃO PAULO . 
rio de Mosul, hoje incorpor!j.dol 
ao Irak. Segundo os mesmos cir-: 
culos, a ai;sigll.atm·a do pacto tri-: 
plice, mudou completamente os 
planos germanicos. 

: • o Presidente da, ;Repubiica, 
:'assignou decret.o sujeitando tam
\bem ao sello prop()rciollal os con
:tractos de compra, e venda de 
.mercadorias. 

· • O Presidente revogou o ae
creto-lei 1625 de 26 de setembro, 
assignando outro que torna ex
tensivos aos contractos sobre pro
duct.os da suinocultuva os dispo
sitivos do decreto-lei n.0 1.271, de 

: 16 de Maio, não podendo o de
. vedar vender os productos empe
' ·nhados, salvo com consentimen
to escripto do credor, e se repu
zer outros da mesma natur.eza, 

· e Foram approvados por de
'.creto os projectos e 01•çamentos 
referentes ao trecho Roboré-São 
José, da E. F. Brasil-Bollvia, cuja 

• Seguiu para Ponta ·Gro_ssa ó 
Cel. Lamart!ne Paes Leme, novo 
commandante do 10.º Regimento 
ãe Infantaria. · 

e Foi nomeado para comman
dante do contra-torpedeiro "Pi!l,U
hy ", o capitão de corveta Jorge 
Pereira Landin. 
e Foi designado para inspector 
ão serviço de protecção aos índios 
em São Paulo e Sul de Matto 
Grosso o corone1 ·da reserva Nico
lau Bueno Horta Barbosa, convo
cado por decreto de 22 de Setem
bro para o serviço ·activo. 
• · Termina: em 31 de Outubro o 
prazo para apresentação dos sor' 
teados da classe 19!17-18; convoca
dos em ·1 .'' chamada, devendo a 

..::=====i1 
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MAPPIN STORE~ 

Iniciamos, com franco successo, a nossa 

grandiosa • 

~uinzena ~e T a~etes 
Não demore V. S. em vir fazer a escolha 
dos exempla,res de que a sua casa neces
·sita, aprov~itando toda a sérje de regalias 
que o:ra lhe o:ff:erecemos: 

O Maior Stock! As Melhores Qualidades! 
Os, M<!is B.,eJ!os Desenhos e, .. 

• 

SuÇ.ç_es~ora de 

lappln Stores 

respectivall),ente 125 e 100$; em. E X· _ .. ~ E R 1t o· ,R · 
Matto Grosso, 120, 150- e 100$, li ,..,,, · jf . 
rei;pectivamente para·. Capital, ci· . . 

7 • l,EI DA NEUTRALIDADE. 
-: Prosseguem nos Estados 

Unido~, os debates em torno dá. 
reforma e~ lei cie neutralidade. 
pri11cipalme11~. sobi;e a sµspensão 
do embargo de venda de armas 
aos b~lligerante.s, 

dades prinoipaos e• interior,· . .. 

. Lei. o:égªnica d? 
Ensino Primario"!I 

A guerra na Europa 
Foram- insignificantes os emba

tes desta semana, em toda frep.te 
~ccidental. Apenas alguns choques 

A commissão nacional do de ·patrulhas, sem resultado prati
Ensino· Prim,ario fez entrega co nenhum. 
do projecto da _ lei-organica do Os francezcs abandonaram todo 
ensino primario 110 paiz, reali- occupado depois do inicio das ope
zaelo pela commissão tle accor- raçÕl)s. Conforme diz ufn tele
elo CClm O . decreto-lei que a gramma da Capital fra11ceza, não 

. l1a mais nenhum soldado francez cr10u. te . . . 
A cominissão coiitinuará os em rntor10 germamc?, ?omo 

seus trabalhos par.a tomar co- ta1:1l>E:~ 1'.enhum al1emao pisa o 
nhecimento das modificações que l chao m_im~go · _ 
0 governo julgar n-2çiessa.rias _A_ aviaç~~ tem desen~?lv1d? al
. t. d · .. f'm de não penfoi· guma act1v1dade. A Patrulha 
lll 

1
0 uzn, a 1 s · 'd " t t~ca"o a vanguar o· co11tacto com o trabalho i·ea- \.IICl a em a ,. ,.. ' .· -

lizado, e. prestar a. af,si!,tencla da franceza. Por sua vez, ª. a,1a-
- · ao :\Iinisterio da· ção mgleza tem realizado voos de 

liece!ls,ana · reconhecimento por sobre· a Alle-
Edtt9~gão. - manha. Dia 24, Berlim e outras 

-C~~:h, ''do J ornalistà f~~~1:::deº:~:=~s anemãs foram 

ó Pt·;sidente da Republica 
I visitou· a nove. séde da Casa Fala voo Ribben
_do JornaUsta. sendo saudado 
pelo presid-ente dn A. B, I. trop 

Respondendo á siJ-uelação, o 
· Na noite de 24 de outl)bro. o sr. Getulio Vargas , traçou o . . . . . . . h 

programma para a acção ela ~m1strn das_ Rel~tçoe: d~- R~'.~o 

1 
imprensa, que consiste en1 ser-1 p1onunc1out 1ml po1t adn ed lSCU u ' 

. . . sobre o ac ua es a o e cousas. 
1
, Yir de auxiliar ao governo e1i11 b d P t· 

t 
sua missão. 1 Falan~o _o

1
s Sme_m

1
_ r;s d o 

0
ar ;· 

R f .· l -< ··t a e • 1 j do Nac1ona oc1a lS a e aµ -
e e_i mc O·SE\ ª SI u ÇdO .

11 
• 1 zi · 0 sr. von Ribbentrop decla-

1 teruac10nal. fez o panegyr1co g, a· aquella ci·da . · , rou que nunca m lS -
j da n-e~tralHlade governam,en- j de seria separada da A11emanha. 
1 !al, a~f1rmandp s6 esta1:en1 em' Historiou os acontecimentos que 
! .1ogo 1pteresses econo_m:cos na I deram origem á guerra com a 
: Jncta e estarmos equ1d1stantes P 1 . . sponsa"ilisando a In-

1 

'd JT t :Ç o 0111a, re . ,., 
dos parti os po 1 1camen ~- 1 ªº_ ' g_Ja_terra de incitar a. resistencia 
ha laços profunµos ele JrngtJa· c:r- -~i~n~~~" 

1 

ge1?- ou_ cost.ume! qµ_e 11~s at- Prosseguindo, 0 M_ inistro d0, 
traJ~lll a um d?v g1 upps: h-. .. ,-e- --·•-- _,_ cO J•V_; em rele• 

F1~almeute,_ <hss-e. ser unpa-, H, os esforços que O sr. Hitler te,
ti:lotico e nocivo a~1r cje forma I ria empregado para solucionar 
diversa da neutralidade gover- pacificamente os problemas eu
ne.mental, que o<; commeuta-
rios da imprnnsa-devem cingir
se ao criterio apontado, e que 

· as opinicies p-essoaes que pre-
1 ferem um ou outro grupo belli
~rante são "quasi sempre 
oriundas ele attitudes senti
mentaes ou de propositos sub
alternos.,. 

Noticia~ 
do Brasil 

n>pcus. 
A respeito da alliança teuto

russa, o estadista allemão disse 
que ella seria duradoura; pois os 
íntere'sses allemães e russos se 
completavam muito harmonica
mente. 

Swlientou as boas relações exis
tentes entre os Estados Unido;, e 
o Reích, considerando inutels os 
e·srorços da Grã-Bretanha cm 
querer indispor contra a Allema.--, 
nha, a opinião publica a.merica-

Accusou violentamente · a In-
g-!aterrn de provocar a eclosão 
c1'.i actual estado de guerra, con
demnando em termos incisivos a 
política ingleza de cerco á A11e
manha. 

o aprisionamento 
do "City of Flint" 

8 ESPIÕES - Foram con-' 
• demnado,s na }i:ungria, 13 

pessoas, por crime de espionagem; 
cm favor duma nação extran
geira. As penas variaram de 3 a 
15 annos de prisão. 

" O cargu~iro ., norte-americano ' 9 • 1\CCORDO - 4 Italia aca-
C1ty of l• lmt - . foi aprisionado ba de assignar com a Yugos-

pelo cruz.ador allemão "Amden" !avia um acco1:é!o de caracter eco
e conduziJ:io para o porto de nomice. 
Tromsoe, na Russia. 

A tripulação norte-americana 10. ~DVERT~NCIA .- A le
foi desarmada, passando a bordo . gac;ao atlema em Stockolmo,. 
do V,lso de guerra germanice. i aconselhou a todos os subditos 

1Entrevistado, o commandante i i:uccn.s m_if' "~" ,.,.,_,IP"' , ... , ,- · .. , "' 
áo "Emden · declarou que o, de nac1onalldade franceza ou 
carg·ueiro americano transporta- i britannica. 

CASIMIRAS, BRINS E LINHOS. 
1 

1 9 
'
1
~ªRcsumindo a offensiva alie- nos mais modernos padrõPS V. s. ~~contrará na 

!o:oh;~:~~e!;:r~r:~J!:l:; E;!~,1;;::~ªs~:::;::::il(a • a Alberto 
xandre do Amaral. mundo, nao existe a menor du.-, 

vida de que o po-vo fr.ancez nunca LARGO s. BENTO N.• li !Ul,& WBJff GASPAR N,Q 3!l '1 2 AGRACIADO - Noticia-se desejou esta guerr,a e que acoll,J.e· l"hone 2-2338 1'11.eM ,-t7G 

,.-~~,,_q,~. ~B¼ !'r~~~ pela-._:*~·_!.~---~, ~c~W ~~~~,,,~ .. B ~ ~L .. ~ 4-.~ .. 1'"•~ .•-4 .. I l:,~ .. s_. - -
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:,:;'E' li: CMSMO CATHOLICO 
~OBRE A CORDILHEIRA DO 

PE:&U' 
(Conclusão da 1.ª pag.) Noticias do·lnterior Federa~ão ariana Feminina 

·· Estudava medicina, ha al· J · 
'---..,...-,-------;..,,;..--------------,.-,• gullil ~nos, em Dt,1blill;, um jo- R:A:J 

· mente para os seivicolas. Duzen
tos rapazes de 15 a 20 annos fre
quentam a cololilit. com grande 
eproveitamento1 tanto moral ,; 'SORO CABA 

vem itrdia'.l).o, que praticava no 
, bo.spital de :rniseri-ctJrdia: doente com ·um fio apeúas de 

voz. Aposento pauperrimo. As
sim mesmo havia lá uma pe
quena estatua de Maria diante 
da qual uma luzinha b1;usco
Ioo.va. O indiano já se havia 
fámiliarizado com ei,\tes sig
naes da grande piedade ir
Iandeza. 

gua.nto cultural. 
Como vemos, os fü.hos de D. 

IBosco, têm tido no Perú uma 
~ctuação trabalhosa e pro
;:ficua. 

Seininario Diocesano - De· 
pois de grandes esforços, o Sê· 
minario Diocesano "São Carlos 
Borromeu" -está terminado, de· 
vendo ser inaugurado dia 4 de 
Novembro proximo. Estão or
ganizadas grandiosas festivida
des par.a esse dia, tão impor
tante para a Diocese e para o 
Brasil. 

alumnos á espera 
tura. 

Alegre -e p,o:pular entre pro
de sua aber- fessores e collegas, era a almQ. 

Seguindo os methodos de D. 
:Bosco os alumnbS na sua. maior 
parte' são de prooêd.encia. humil
de. Apesar do intenso fJ.•io das 
cordilheiras o hot'QriÓ par.a se le· 
vantar.em é 5 e meia horas da 
manhã. 

A obra dos salesianos no PerlÍ, 
como em toda a parte é digna de 
encomios e admiração. 

Jllspera-sc que as aulas do 
Sem:inario tenham inicio em 
Março d-e 1940, havendo já 30 

A il'mandade de São José da 
Cathedral, irá doar o -mobilia
ria das sala.q de aulas e de vi
sitas, e o A!)ostolado da Ora
çíí,o, tambem da Cathedral, o 
elos dôl'tnitorios. 

Grande Conce11.tração iv,[a
riana Diocesana em Taubaté 

C9ncenlrasão Mariana - Dia 
de Christtl'-Rei, 29 do corrente, 
haverá uma conc·2ntração ma· 
riana da diocese, em Tatuhy. 
•rre11s_ especiae~ eo1Hl u :i ir:·, o 
Congreg.ados '.l.!,l1<,1ncH, rppre· 
sentando torJ.:,:; as parochlas 
diocesanas. 

BibHotneca Catholica · - A 
Juventude Estudantina Catho· 
lica ,e a Congregação Mariana 
ele Homens, desta cidade, es
tão empenhados em organizar 
unra bibliotheca na Cat)ledral, 
destinada aos CT1tholicos em 
geral, iniciativa digna do apoio 

Será 1·ealizada a 29 de Ou· 
tubro de 1939 uma grande Con
centração Mariana Diocesana 
com as bençãos de S. Excia. 
Revma. o Sr. Bispo de Tau
h até e Administrador Aposto
lico do Lorena, e sob directa 
orientação da Federação das 
Congregações Marianas. 

Esta Diocese apresentando o 
encerramento da grandiosa Se
mana' Mi$sionaria, decidiu ef· 
fectuar uma importante Con
centração Diocesana, da qual 
participarão repi'esentaçõ-es das 
dioceses de Taubaté e Lor~ma, 
e uma embaixada da Caiiital, 
convidada. pelo Revmo. Pe. 
Irineu Cursino. 

O seu programma é o se
~uinte: 

A's 15 horas - Reunião de 
todas a·s Congregações que en
trarão n~ Cath-édral com ora
ções e canticos. A seguir, bre
ve assemb1éa da l!"'ederação tias, 
Cong~egações iVIa:rianas .. Grau-

de manifestação diante o Pa-
lacio Episcopal ao Exmo. e 
Revmo. Sr. Bispo, e de home-
nagem aos Revmos. ::VIis;;iona
rios, Revmo. Clero e Revmo. ele todos, pelos fructos que da· 
Dkeclor . da Federação das rá, tão necessarios nesta epo· 

l
'po·s cha. de grande ignorancia reli· Congregações Marianas. '-

estas manifestações, haverá 
clesfile; até a Praça da Cathe
dral, Ónde se farão as despB· 
didas da ll'ederação das Con-
gregações Marianás. 

PR1Bó.íSANDO 
DÊPúnAn. 

O ·SANGUE 
TO!IIE SÓ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

giosa. 

de todas as diversões dos es
tudantes, imitando ao piano, 
humoristicamente, todos os ar
tistas. 

Muito bem recebido nas vi
sitas .aos doentes, s·au impEir· 
feito conhecimento elo irlandez O doente estava mal. Ia mor
ocoasiona va equiYocos amenis-1 rer. Porém tinha uma 1>hisiono-
silnos. • 1 mia serena. O estudante ficou 

· . . . J como que fascinado por aquel-
Parad1se Lane e o bairro dos 1 Ih 1 · d d a 

t · - 1 d , 'd d -as o os e 1010s e oçur . (Ju~1
~ 1~m;!~-cf:º i~:s il~~;:'.n~ ede- Procurou mitigar-lhe _os soffri· 

b.ai;,çp de uma chuva rrarsísten- ;~!~t~!-~;;_ra O que so lhe res· 
te. Raj teYe de attender a um 
chamado urgente. Coln seu -- O senhor devia ter ido 
costumado bom hun1-0r, foi c:ha- para o hospital, disse Raj. 
pinhando :Peia rna. fóra, até o - Certamente, respondeu o 
numero indicado. enfermo. l\Ias não havia mais 

Entrou. Escadas em ruína, lugar. E depois d-e uma peque
luz froux,a de gaz. Apparece- na 'pausa accrescentou: Espe
lhe uma velha a_ndrajosà que o ro que Deus me Jeve já para 
informa. qu·a o doente mora no o Céu. Creio que não tardarei 
ultimo andar. Chegado ao alto, 1 muito em tro'Car este aposento, 
uma jovem faz entrar o "dou- pela morada de D,ms .. Dizendo 
tor" e diz que vae chamar o isto .sorrfu e pousou os olhos 
Podre. ! sobre a estatua de Maria. Raj 

Raj bate. Réspo11ele-lhc o· contemplava-o embevecido. 

..,:; O s011ho1; não 6 catlioli~' 
co? -·- perguntou o rloentc. · 

- Não '- respondeu Raj. 
-,,; 

O e,1fermo mostrou grand~/ 
surpreza. :J 

-- Elntão é de algum paiz'.; 
longinqno? 

-'-- Sou da Judia, Nem chrisJ 
tão sou. 

1 

. ~ 
-- Não é christão'. - excln-'\ 

mou tristemente o <loente. Deus'j 
o illumine, meu atnigo, 

O estudante 1ierturbou-se d1 
foi tomado de forte emoçito.i 

- D2us o esclareça. Que um1 
raio da luz da fé hrilhe em settl 
coração. E começou a orar 0ni! 
voz o.lta. O estudante ouvia
maravilhatlo. A oraC'ão foi lon~ 
ga, Raj já não via· a pobrezai 
ào aposento. Contemplava e,~ 
se quadro humanamente inex-: 
plicavel. A alegria e p,az no; 
christão, que a.o morror, esquei 
cido de si, orava pela. {)0nYer~l 
são de uma alma. Em da<lc4 
momento o rosto do doente ,;':li 
reanima. Manel a. ao e-studan te; 
que so ajoelhe di,ci.nle da esta~ 
tua de Maria -e entrega-o á :i.1,;.-; 
elas Graças. · ·1 

Raj -obedece. 

..... -.·---.. --_,--..,-·..,· ·_.-""":':~----~--L' 
FRACOS e ·1: 

ANEMICOS f 
·, TOMEM r 

t 
VINHO f: 

- ~ í 

CREOSOTAOO f 
dcdoi'iC) da Silva : 

-~~~- Silveira ,! 
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He 
.Antorneta Forzam 

de todas as qualidades 

Rua Jos~ Paulino, 2:11 
Phone 5-2987 -· São fau 1 

'.ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 1 or Prof IS_,:·::: «: IC-·· . t.,1 - d ta ., Ili ~ 

1 PÜ:OFESSOR:8$ 
PROF • .JOAO TBl:\'INO' MOLINA Rua. Quintino Bocayuva N.0 64 - 3.0 

.,;_ Sala 323 _ Te!. 2-7276 ºª· <JARLOS MüRAES DE ANDRADE 

Dr. Milton de Souza Meirelies· 
~ua Quintifto Bocayuva N.0 54' - 3.0 

- saia 319 - Te!. 1-0036 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
- Sala- 38 - Phone: 2~198~ 

DENTISTAS 
Dr. Vice·nte Melillo .DR. éARLINO DE CASTltO 

!?elo curso· de doutorado da Fà.éUldade 
'. Praça da .Sé N.0 2- • 2,0 andar - Sala 13 de Pharm. e Odont. de s. Paulo 

:Rua. 

· Cirurgião Dentista diplomado em 1914 
DR. PAUÍto .MORFlTZSOiIN Ex·dentista do Lyceu dóraçãó de Jesus 

DE ,CASTRO - Especlálidades: Plvots; Co1'6às, Pon-
tlà Quitanda N'.º 139 - 2.º andar tes, Dentaduras a11atomiças e aem abo
l:\hôM 2-6769 - s. PAULO bada palatina. - Con$Ultas: Das 8 ás 

Joaquim P. Dutra da Silva 
Rua Behjamin Cohstant, 23 - 4.0 ànãàr 
'"Sàia 38 .. Phorte l,H986.;... $. PAütô 

12 e das 14 ás 19 hpras - Cons.: Rua 
Dir~ita, 64 - 2.0 andar • sala 7-7 A -
Res.: AI. Barão de Piracicaba, 499 

s . .Pauto 

DR. VIOENTE BALZANO 
l>'R, FRANóiSCO P. REIMAO 

HELLMEISTER 
Raios X - Cirurgia - Diathermia 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgiii.o · nentista 

RADIOLOGISTA 
Pefa Escola de Pllarmacia e Odontologia 

de S, Paulo 
CLINICA DENTAR1A EM GERAL 

Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou ól·çamentos 

RUA MARTIM FRANCISCÓ, 97 
TELEPH, 6-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GE~AL 

Dr. Celestino. Boun-oul 
Residencin: LARGO S. 

0

PAUt .. o N.0 8 
Telephone: 2-2622 

Jüa São Bénto, 2114 - 1.0 andar 
~ ~ - .Phnn9 2•7299 - s. P,A_'ó1 .. o 

Rtta da Liberdade N.0 512 - Sobrado cons.: RUA QUtNTINO :SOCAYUVA 
30 - Dias 3 ll.s ô 11oras TeléPhone 2~l:-l4.~ --.· 'io ~>\U!.10 N,0 

Gl:'.NECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua senador :Feijó, 205 - II.O 
- Predio Itaquerê -· Phone 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 • P.h. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. 'f:lEZEND"i;: FILHQ 

Co11s.: Rua Senado,- Feijó, 2_0~ 
7. 0 andar • Photie 2·0893 

Das 15 it 18 horas 
Resid.: Rua Castro Alves, 597 

f!.l'l~na 7--8~~7. 

pela, Ún'i~clade de S. PILalo 
AUlas pa.jticula:L'es de: llllatl:tematica 
PhysJca--Ciàimica, lr. Na.tur&l, Musica ; 
demais matetilw; d\> Curso GYtnnasial. 
AVENIDA RANàEL PESTANA N.0 2GT 

Phone 2-5402 - s. PAULO 

Prof. CALDEmA FILHO 
.ll:x•aluno dos profs. Phllipp e Mme Long 
de Paris - Professor, por concurso, ct~ 
Curso Ftu1da.mentall da Escola Norm::\l 

Modelo de s. Paulo. 
Lecciona l?tano (todos os gráus) - Teo-. 
ria - HistoFia da Musica -· Orfraniza• 
ção e DirecQão de Orfeões - Francês. 
Ala.meda. Banos, 115 - Tel,: 5·1360 

ENGENHEIROS 
A,MA.IK>B CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
ArchitêctUí'à religiosa, côl~os, resider,,. 

e.las conecti\tà!í · 
~ lib.e~ #1\~J'.i~ 6il ....,. $ló,, J,'áúlO. 



'" 

Nota Internacional 

Umlouo 
Dettey 

Os ultimas · U:contêc1melfü>s politícos têm tomado ,aspectos 
inteiramente desconcer-tântes. 

.Anno xn. ,, São· Paul8, 29 de Outubro de 1~9 ( ... ·172 
Entre elles, as relações da Russia com as demai1:i natõ.es: 

3stão constituindo a orig.em do cháos. QUANDO O JOIO QUEIMAR Os soviets assignarom um acco1•do- comme1,cial com. a .l!lr 
gJaterra. Chamberlain affirma: no J,2Mlanrento:._qae os. SÓ~lets: 

Sob o céu sombrio, a Fr.an- -estava no berço. O pae, perten- r-a. perceber. Cedo· não se viu I ção, e depois o s~tor .. Um aJl• 
foram obrigatios a invadir a Polonia para· protBgel-6 co!1tra_,os º6, calma, unida e forte, con- cent-e á infantaria desa.ppar.e- mais O ·ra,paz na igreja da al-1 ao d-e vida joeista e· elle nã~ 
nazistas. Conclusão necéssaria: as rel,ações das ~mecràcias tinua seu labor quotidian-o. Nos eeu em 15, no planalto de deia. Ao domingo, levantava era mais o mesmo .. Pe.dl'-0 ti~ 
com o, Russia são optimas. . 1 caml}OS, vi meu amigo Pedro. Craonne. A vmva, com os ve- cedo para dai' uma v&t:a na al· nha ackdo seus olhos cl;i.rcí~, 

Ao mesmo tempo a Russia concentra tropas nrui fronteiras Sentado sob~ a cadeira de l:b.os, f-ez avaliar a fazenda de· deia, sob o pretex,to de ir a .e seu riso franco. . 
f . , • _ , uma ceifadeira, puxada. porl 70 ,hectares. A todo preço ne- missa. Na. realida-de, com os Que.(lias! 
.uracs, por causa do. accord0 anglo-franco-turco. U a. missa;o · tres cava.nos, ceifava o trigo cessitava conserva.1-a aos me- companheiros, éHe ill, }'16ra os Leva:nta1· ás 4 hor.as tnenos,i 

comm-erc'.al russa chegou . a Be.rlim para estrei_uir as rela~ões maduro. . ninos. AiRd:1- mais sendo um I café~, bailes e chie~as. Elle se um quarto: para levar. os setei 
commerc1aes entre os dois paizes. Os allemaes recolhem e Sem ~arar, ~lle me grita de l bem de familia. 1 seRtia em angustia de alma ca:va:tles ao abrigo, dar aye~,; 
internam em um porto russo um navio amepicano apr.esado. ·longe: ....., Entao, que ha de Ped~o e Remy cresceram ra- abandonada... 0:t:relar; tomava rapa e d-epois 

. Os soviets revoltam-se contra o bloqueio inglez. Inovo? - - . pirlamente. Na .~ola. retinham pai-tir _Par~ os cam~. Voitava 
. . . . . . . -:-- Nao sao brli.hantes as no- tu<lo. Notan<lo isto, o v-elho cu- '' " * · -ao mew dla e partia novamen-

A Russ1a augmenta suas exigencias . á · Finlandia, ~ já vidades ! Dantzig. . • a Hun- ra resolveu· ensinar ao primo- No silencio dos campos sua te pelas 2 horas, eoJn vent{),. 
ameaça os paizes escandinavos. .Conclusão: a collabor_al:':ão grla .. os Soviets:.. genito: No adro ou no pres-

1 
bella voz se ê~v-a metancholi- chuva ou sol. A solidão o aJ:e.:_ 

teulo-sovietica- é cada vez mais intima. - Ah! bah!... Eaperando, byte.-io, a lição se des~nvolveu, 1 ca, emquan-to eile tinha as re- grava, porque ena permitte re
Deante de dados ,tão contradlcttirios; cómo julgâr os :ta-ctos? ceifo. _Hue! }amb-eMa! ••• Rue! vhia e pittoresca-mente. Senta-' deas de sua c:llarrua. A ter- flectir a uma sõ id-éa por vez. 

i§ót'()e1H! ... tlúe! F'anfare! E do s0bí'e um Càixão vtr-aoo, Pe- rà ... ~llti a am~a feroiml!nte. A' noita após 'jantàr (quttMo, 
J,:videntemente se Unt>õe a certe:ia dê tiúe ós i;io'Vi-ets ágém de à pesada ínll.ch-inâ passa séíh dro declinava e 00113ugava de Mas no'fun*' de sua. ahrtà um ti.ão J:iavia r-eunião da J.A.<J.);. 
má fé, e de que ninguein se deixa enganar ingenua.nient-a por fracasso pelas esptgp_s. todos ós modos 1)0~iveis. Dois, outro amo-r não. quel'iá morret. éUe deitava-se á boa hol'a. Os 
5ua acção. l: 1111-nos nesse regime e -elle en- 1 A'13 v~, Pedro andava em sábidos camponezes, oµviam~· 

Assim, 0 accordo anglo·sovietlco. é in<lõtnprehênsivel, salvo • • ~ tra.rla no Pequeno Seminario. 1 proaUTa de um padre qué lhe tlú. olhavam seu jovem carr~ 
Mias o velho cura morre. Ago- 1 comprehendesse. Um domingo, iêfro, · 

se for um meio de a Inglaterra fornecei' â Rússia matetia prima Olho O rapa~, que percorrê a ra no maximo uma missa por! elle reappareceu na igreja, • • • 
re-exportavêl para o Reich. Por outro lado, a versão de Cham• planlcie, e me recorda que no I mez. Dm vigarlo chega de au-1 sem livro. O vigario ~ um v-i
berlain sobre a invasão sovietlca da Polonia seria simples~ 1 verão de 14, seu pae ceifava o I tomovel mas _pm·te rapidamen- vo --: o esperava á aahidQ. ~ 
mente · risivel não não levántasse uma séria duvida ou sobre trigo nes~e mei;mo êampo. Mas te, pois ha amda out1:,as cinco lhe disse: Eu preciso de voce . ' . . l Pedro nao podia lembrar-se, parochlas. Em casa nao se fe.- para a J. A. C. 
a sa,mdade mental do governo mglez, ou sobre a honest1dade não tinha. ma,is que 2 annos, e Ja mais do S-eminario. Pedro - Mas eu não faço mais 
com que elle sacrifica a vida de seus compatriotas. seu irmão menor, Remy, ainda fica no campo, tem 15 anilos, é minha Paschoa! 
---------------------------------------:-. --,a idade em que um rapaz con- Venha assim mesmo. - Elle 

A I e a n Ç '8 S i d ~ : f i e· at i V a . V i C t O ri a! ~!fh!º\~ª~~~~;e:º_z~:º edi:: acceita sem enthusiasmo. 
p 5 · · 1 Quando havia missa, Pedro era '-' " • 

th l• E t ....1 ·· · U • d OS . encarregado de qistribuir a Boa -escolha. a causa ca o 1ca nos s au.OS n~ 1·Hostia Santa. Elle querla fa- Pedro, era um menor capaz, 
A 1iopulação catholica dos mendações feitas pelos l3ispos, rã aos Esta~os. Umdos uma zer outras cousas, m~s n:i,o ou-, sem. elevar o tom de voz, de 

Estados Unidos é de 22 mi- dez foram adaptadas pelo con- santa de origem puramente savo, falar ao novo y1gario que, movimentar os rapazes do 
lhões, contra 38 milhões de gresso, tendo actualmente for-: americana. passava muito rapidamente pa- paiz. Com elle se junta _a sec
protestantes filiados :1. 200 se:- l)a de lei sobre os seguintes as- 1 ====.=================-·====================::i 
tas diversas, 4 milhões de is- sumptos: 1.0 estabelecimento 1 

raelitas e 64 mil pagãos. do salar!o mínimo; 2.0 traba- CO·M 
. . . , . lho de menores nas minas; 3.0 

A _m:µ.ltiphcida~e e a incohe- seguros contra as doenças, o 
renc1a das doutnnas protestan- desemprego e a velhice; 4,0 di· .. 
tes e _suas seitas f~zem cc,m r-aito dos operarios de se syn- CEM 
que nao exer.çam infl~enc!as dicalizarem; 5.º relações ~n:tre 
profund.as sobie as masoas, .ªº 1 os trabalhadores e patrões; 6.º ! 
contrario, a Ig~eja Catho:1<:<l creação de um Bureau nacional 1 . 
nos Estados u_m,~os const_rt~e de trahalho· 7_0 habitações sa-1 -~,,.,!!!, ... , .. ...-.. ,., .. !'.,, ..,..,...,.., 

uma arma fortissima e· umdrn- 1 t e ~s bons · mercados· 
· ad o· chefes e' u ares · ' sima, ~overn ª !3 1 . ,,. s.o estabelecimento de uma ta-

c)arec1dos e che_10s d'? ~nt11;u- bella equitativa de sa.rarios; 
siasmo: 39 arcebispos e 93 bis- 9.º lucros excessivos na coUo
pos, que s~ .reu'?-em annual~~n- cação de capital e salaries e 
te na U~ivers1dade C<.tfüouca 10.º controlle dos monopolios. 
de Washmgton. 

A PRIMEIRA SANTA 
AMERICANA 

O fim destas reuniões é es, 
tudar em commum os proble
mas religiosos que se ~p1-~sen
tem, traçar a linha ds conduc-
ta a seguir em certas oc>corren- Ha pouco tempo realizou-se 
cias e attender, segundo as En- a cm.io~ização da beata Mad:e 
cyclicas, os fins que c,)J>,!uzem C~br~m, 1;undadora das Irmas 
ao bem eatar da sociedade em l\lI1ssioaanas do Sagrado Co:ra
geral, .ção. Maure Cabrini, italiana de 

origem, foi aos Estados Unidos 
com o fim de imp,lan,te,r a sua 

LEIS SOCIAES PROCLAMA- Congregação e alll se naturali
DAS PELOS BISPOS E ADOP- zou americana. Com sua ca,no
T ADAS PELO CONGRESSO nização -0ontaram os Estadas 

BRidos com uma santa, a .pri- . 
meira que honra -00.ín esse ti; :(~ 

Ha vinte rumos ....., exacta- tulo o solo da grande nação. 
n1ente •tres mezes após o a.r- Ao ju.bilo dessa noticia não 
misticio - os Bispos america- ficou indifferente o governo 
nos publicaram "um prograu;-

d st 
,. . 1., no~te-am&-icano, que já par 

ma e i·econ ru~o soc1a · : . occasião da beatificagão · da 
qoo para a epocha em (ille foi ' Madre Cabrlni, DW;ndár.a o seu 
publlcada, alcançou gr.au<le embaixador em Roma re<;:eber VISTA LATERAL DO THEATR0 MUNICIPAL DE SA0 PAULO 
successo. o Ca.l'deal amer-icano que em- 1 

Este documento, verdadeh-a barcára para assistir as solem- Com grande brHhMttismo, soube cklr uma notavel ordem Sr. D. José Gaspar' de Affon 
()bra prima, suggeria um con- nida.des da beatificaºão. reaf:izou-se, ante-honte:m, n-o, á !Hlmenagem, de modo a tor- seca e Silva se dirigido aos 
:Juncto de ref-0rmas dest-inadas Actualmente estudou-se em Theatro Municipal, a ·homena- · nal-a o mais brilhante possivel. presentes, agradecendo a ho-
a melhorar o gráu de vida 80• R-0ma o, causa da virgem iruii- gem promoVida pef:a Aeção Ca· Saudou o Exmo. e Revmo. menagem. 
cial e de u'a maneka especiitl gena Kateri I-clraka.wiiha, cujas thoHca e Associa.eões Rell'gio- Sr. At"cebispo MetropoHtano o Cons.taram do programma da 
as relações entre patrões e virtudes são um e-xem-plo á ju- sas da Archi.dfocese, ao E~mo. sr: dr., Plínio Corrêa de Oli-1 f~s~a. alguns numeros de côros, 
operarios. ventude de seu paiz. A noticia e Revmo. Sr. o. José Gaspar ve1ra, d1rector desta folha, ten-1 d1rrg1dos pelo sr. maestro Fru-

Das onze principaes recom- do processo de beatifi-0a.ç.ão da- de Affonseca e SBva, Arce-bis- do, após, S. Excia. Revma. o ctuoso Vian-na. 
_, po Metropolitano de São Paulo. 

,----------------------------•' Todas as Associaçõés Rel.i-r~14'. ·e' ' m-.il\ . ...C-~ , , g:josas da Capital esti~er~m re-1:.;;,ifa ca . Gll-\. O presentadas na solemrudacfe, f ab~il da melhoP bem como os 'diversos sectcwes 

/-C, n_ IM. 1n "/ ::d~cçeã; ~:~h~:c:i~.já t:~: 
~ ~ missãQ organizadora, constitui• 

da, por indicação do Revmo. 
Sr. Vlgarlo Geral, das sras. d. 

~ 
'-.sdlri/11'1 Olga Paiva Melra, d. Editil 
,. Azevedo Marques, d. Dedé Cor-

Me.lhora a situação dos 
Catholicos Mexicanos 

Volta no Mexico, aos poucos, a les ainda ex1stem, mas estão 
liberdade de culto para os ca- longe de ser applicada.<:J com o 
taloilcos que podem, A&Slm, ex- antigo rigor. 
terior4zar sua fé. Não se resti.Inge, mais, o nu-. 1 .. r!A!f;P'I ,ello e dos srs. drs. Plinio Cor-

.. •êa de OHvelra e And-ré Fran-
M.ontoro e sr. José. Villac, 

As leis iniquas dictadas ha 10: mero de Padres para cada dio
almQS atráz pelo P.residente Call.- -,~ese e são re.iativ.amente poucas 

========================== as igrejas que permanecem in
terdictas ou fooàadas. 

Re.co,dc,çõ o 
c,grc,dc,velS 

Todas estas concessões só se 
, podem explicar pela insisteneia 

~os esforços dos oothollcos me
·~os. !i-a,o g,r" v c,-d.c1is ~~~ 

--~·OCJÚ,·· 

Comquanto não seja ainda nor~ 
ínal o :cythmo $. vida. éathdli
ca no Mex-ieo, podem-OS ver que o 
~iz oa.mmha a pasoos 'firmes pa-
f?a 1'. . 

Sentado sôbre uma. ~11.t~~,; 
!iluminado por uma bi,tttehiá,, · 
Pedt·o relia seus velhos livros 
de latim. Uma noite de De
zembl'o para traduzir Cornelio 
Nepos, elle molha os olhos em 
agua fresca. Satisfeito com ore
,ultado elle promette de reco• 
meçar cada vez que o soinno 
viesse. Mas o latim, sozinho é 
muito duro. P~dro acabou por. 
descobrir um prof-essor retira• 
do, que 1he dava autas por 10 
francos á hora, insuperaveis li· 
ções de Horacio. Virgílio e 
'Ylesmo de La Fontaine. 

O alumno tornava. forte. ·em 
latim, em fra.ncez e em hi~to• 
i·ia. Ellé conh-ecia os · proble• 
mas da terra. O canto e à pa~ 
lavra em publico não o atra
palhava. P.ara o resto, elte sf 
contentava com um b-Om di·t>lo• 
ma de humanidades. 

,E esta rud:e vida.-: de 18 ··;a; 
2'7 -annos elle a cumpriu regi• 
mentalmente. 
· Remy descobriu o segredo 

,Je Pedro. Foi uma tarde de 
verão, ao trazerem a tropa pa• 
ra a pradaria. 

- Remy, disse o primo
!?'.enito. se nõs dois ficassemos 
~dreR? 

- Mas nossa fazenda? 
- Nõs a venderemos. Estã 

"<icrlpto no Evange!ho. 
Elles fizeram alto. O céu 

··esplandecia de estrellas. 
Escuta, meu pequeno ir

, ,ião. O Mestre deixou Naza-
1-et.h, seu mundo natal, sua 
•n!ie. 

Tarõe durante a noite. el'es 
ficaram juntos um do outro. 

• ,e, • 

A nova é conhecida· na al• 
-leia. Em Outubro. Pe!1ro vae 
l'Jara o Grande Seminario, Re
my ás Vocações tardias. Sua. 
fii,zen<'la é alugada para Saint 
Michel, com promessa de 
•,enda. 

A m!l'e acaoa por murmurar 
c:-eu "Fiet" conten-te de vêr sua 
raça acabar ao pé dos altares. 
feliz de cumprir fielmente sua 
parte com Deus. O pne, que 
•forme sobre a planicie de 
CT'aonne. deve estar content-a 
com seus pequenos, 

,e, • 

Na planicie contemplo a sf• 
lhuet.e. robusta e tranquilla de 
PeàTo que ceifa e Remy . que 
ara. 

Pela ultima vez, no càmpo 
elles ceifam seu trigo. Talve0 
sejam elles mobilizadps '.. esta. 
noite. Elles esperam um pou• 
co. Mas no outonno. lhas es
peram os semea,dores do; ENan• 
geJiw. 

Potencia do bom grão, -mais 
forte crae o joio, atirado a to
dos os ventos da noit-e. 

Quando o joio, fascista e 
communista sérã · arrazado · e 
levado ao· fogo ••• 

Quando oo idolos forem. que'· 
brados... . . .,,-

E que os Monstros, não. se
rão mais que palisa... livre 
de odios, o· Velho Mµndo, não 
ipais se encumbra,rn no.- espa
ven.to, mas '\'ará· reuascer o. 
Amer. , 

El:le olhará a; IgriJa,· depois 
de vinte seculos, atra\!eZ ,-todas. 
as agonias, semt>re jovem. Efl. 

ISNARD A ClA. 
IUI.\ IH D'.E 111.t.10, 89 
P..._..al87ef.-Ma 

Tedas as dloceses se reinstal- tão. . • explendida, a · aurora. 
\l8J.'àm e t'l!Qrgalli29,ram suas a<;ti.- chlisffi, prophetizada· Por Pio 
lvkiades, m~ semil:mrios foram XJ, passará sobre· os· tempos 
i,!'fflNI-d-~-~ vi-. ~ 
') ,........ . Pai· ·Clalfll,~ 

\ 
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Anno XII 1 Olrector: l 
PLINIO CORR11:A DE OLIVEIRA 1 S. Paulo, 5 de Novembro de 1939 i;,1rector-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 373 

r: 
Merece rei?;istro a delicada 

iniciativa do Exmo. Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, 
.de mandar celebrar Missa enT 

OS ESTADOS UNIDOS ENTRARIO NA 8DERRAI 
suffragio das almas dos guar- E' O QIIRE AFF/RMA 
das civis fallecidos por occa- V, UNI ILLUSTRE SACERDOTE CATHOLICO NORTll •-AMERICAfJO 
sião do deplorabilissimo crime T 1 a como na guerra de 1914, ca do Norte. Sendo um homem que os Estados Unidos entra- se verificou, de maneira que o 'lté certos transtornos ao pro· 
q.u e' enluctou recentemente 
nossa Cidade. a attitude dos Estados Unidos, muito viajado e além disso rão na _guerra. Senado em grande maioria re- 11idente Roosevelt, se este pre-

Nesse gesto, ha duas licçõcs na actuàl conflagração, conti- amigo do presidente Roosevelt O lev~ntamento do embargo, solveu suspender a lei de neu- tender manter a neutralidade 
preciosas. A primeira, é que a nua sem enigma. Ne. querra e do secretario de Estado, Cor- prestando auxilio aos alliadoa, trali®de. da America do Norte '!Uste o 
melhor prova de reconheci- passada, os Estados Unidos dell Hull, o Pe. Sheehy é indu- na compra de armas e muni- Allega ainda, que se torma que custar. 
mento e affecto posthumo não , viram-se obrigados a entrar na bitavelmente uma autoridade "Ões, se não fos~e realizado, presentemente nos Estados "Em ultima anaJyse, affirma consiste nas honras posthu- " 
mas, tributadas pelo mundo lucta, logo que, varios dos seus quanto aos problemas interna• seria considerado por essa per- Unidos uma grande cotrente- o Revmo. Pe. Sheehy, só ve-

,. .. ~ / : , . -~ 
com grande alard-e, mas que grandes navios foram torpo- cionaes. Em recente entrevis- sonalida.de como um dos erros em favor da Ingla,terr,~ 1e /d!1 lo tres factores que serão ci~-
c!e nada valem a.os mortos. Um deados pelos al!emães. ta concedida a um jornal,. af- mais estupidos da historia ame- França. Corrente eÁl;*~~~ê/t,~( ,~zes . de nos conservar fóra 
cmth01ico não tem melhor <no- No conf11·cto nctual, sa-o vIB· 1·· f1·rma o Revm P Sh h · N t t t l f t 1 · !."'."' \" ·s.1.-:.; ,,n. 1 º) · di '' áo de se mostrar grato -aos "' o. e. ee y ncana. · o emano, a ac o avo umar mais, po~j7~\-'í.~,~ff4 .',~'!" guerra: . a 1mme as ... 

serviços prestados por um mor- veis as manobras tendentes a .·.',;,?_,'~,'.'.:,· ... ,:_·,_'._".'_, · .,_:_· •. 
1

,'._-.,;,! _'·,"'·'_ .. :_\,~.·.'. 
to. á Igreja, ou á Patria, do que arrastar os americanos á guer- '. 
suffragando sua alma. A se- ra. Haja visto o afundamento 
gunda lição attinge o roman- do "Athenia" e, recentemente, 
tismo liberal do seculo passa- · ... 
do, ainda muito vivaz enh·e o aprisionamento do "City of 
nl$s. Quando se verifica nm Flinv•. 

,, . crime, a primeira lembrança 1 

de compaixão não se dirige pu-r 
ra as victimas, mas para o cri
minoso. Ha nisto uma dupla, Ha pou<"lS dias, voltou da 
injustiça. Nosso primeiro pen- 1 Europa o Pe. Maurice Sheehy, \ 
s11-~ento deve ser pa_ra Deu~, I illustre director da Faculdade 
Nosso Senhor, que foi offendt- de Educação Religiosa na Uni-
do, e ao Qual devemos pres- ' 
tar actos de amorosa repa·ca- versidade Catholica da Ameri-
ção. O segundd pensamento pa
re, as victlmas. E finalmente, 
só para o fim. uma compaixão 
sincera e efficaz, porém nãC1 
isenta de uma severa censura, 
deve reportar-se ao criminoso. 
E' esta a ordem da perfeft::i. c:t
ridade. 

Em visitq ªºI 
LEGIQNARIOi 

* 
Esteve en, visita ao ,LEGlO

I NARIO o sr. dr. João Ribeil'O 
• • • 1 Gonçalves,_ -redactor-chefe da 

. D.estacamos, do noticw.r10 "Cruz" cío Rio de Janeiro. 
do~ jornaes desta Capital, o _s,)-l Recebido por nosso director, 
gumte telegramma de Berlim.' 0 dlstincfo . visitante examl- · 
.P.U~lic·~-do pelo "Estado qe i:i., nou ·de. tláa.,:;ente as installa-. ' 
P.aulo · ções ,nraphicas ·e--reclaetoria6$ -, · 

''.Com excepção de Thacl- elo LEGIONARIO tendo em ' 
:mann~ todos os communistió'.s I seguida mâií"tido ~alesfra -com 
aJ~emaes que se achavam reco- i O sr. dr. Plínio Corrêa de Oli
lh1dos aos carceres do "Rele~:· Í veira. Esta folha é particular
foram postos em liberdade cL- 1 mente grata· a s. s. pelas elo
vendo, porém, permanecer sob I giosas referenc!:is que fez ao 

(Conclue na 2.ª pag.) j LEGIONARIO, i 
. l 

======"'=============-! 
' 

A- proposlto aa Pastoral-· do Exmo,, l 
Sr. Bispo de Bragança ! 

De S. Excia. Revma. o Sr. D. José Mauricio da Rocha \ 
Bispo de Bragança, recebeu o sr. dr. Plinio Corrêa de Oliveira'. ·1' 

director desta folha, a missiva abaixo, que constitue para o 

O "LINC_OLN MEMQRIAl)• ~ UM DOS MAIS FAMOSOS MONUMENTOS NORTE.-AMERICANO~.- COMO 'WASHINGTON 
e O HEROE DA INDE,PENDENCIA, LINCOLN SYM.BOLIZA A' LI.JCTA .PELA DEMOCRACIA, TÃO ARRAIGÀDA NO ES. 
PIRITO "YANKEE" A PONTO DE JULGAREM OS. OBSERVADORES ATTENTOS QUE~EXAMINARAM' "IN LOCO" A 
SITUAÇÃO EUROP1fA _QUE, MAIS CEDO OU MAIS TARDE, O. CHOQUE ENTRE A DEMOCRACIA. AMERICANA E O 
TOTALIT.ARISMO EUROPEU lt INEVITAVEL, SE A FRANÇA E A INGLATERRA FOREM VENCIDAS. _E; QUANTO 

MAIS CEDO MELHOR, POIS O MUNDO ~ MUITO PEQUENO PARA ·OS DOIS., .• , 

1,EGIONARIO um valioso estimulo: '========================-==============>-8cessão do. conflieto, que não é 

"Bragrança, 24 de Outubro de 1939 j J• rt...;=•,.....u ,-,~ Pr·a·ta dA ord_--.-:_-.,..,._ão provavel; 2.º) a. Victoria da 
lllmo. Sr. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, i: "'-.-a.._ '"-"- _ . França e da Inglaterra sem o 

Saudações em Nosso senhor. j · 5 
nosso auxilio, o que' não·é tam• 

Venho agradecer-lhe, fazendo-o muito de coração, nem scS'I 'dos Cxrnos. Revmos. • Monsenhores Viga- bem provavel; 3.0 ) a determi-
a generosidade dos conceitos, quer de ordem pessoal, quer re- rios G d o· d C . nação do povo amerieano a re· 
ferentes"á minha_ ~ltima c~rta pasto~al, expendido~ no inte-, eraes a IOCese e ampinas conciliar-se com o triumpho do 
merato Leglonar10 , mas ainda a valiosa cooperagao que me A Diocese de Campinas; ten- A's 11 horas, no Palacio los Gomes, sob a presidcncia totalitarismo, que acabará com 
prest0u e á sagrada causa da familia, divulgando os conceitos doá frente o Exmo e Revmo Episcopal, o Exmo. e Revmo. do Exmo. e Revmo. Sr. Bis,.o a liberdade em fodo o mundo, 
a ella attlnentes e commentando-os tão brilhantemente. - · · .. " 

Com os meus agradecimentos vae uma benção larga para Sr. Bispo D. Francisco de, Sr .. Bi.~po homenag-eou os seus 

1

1 
Diocesano, D. Francisco de pondo tambem em grave peri• 

o "Leglonario", e para todos os que nelle trabalham. , Campos Barreto, festejou nos dois dedicados Vigarios Geraes, Oampos Barreto, commemo- go .o regime democratico na 
t JOSE', Bispo de Bragança.". dias 28 e 29 de Outubro P, p., offerecendo-lhes um almoço. ra,udo-se a passagem da Festa Amarica." 

-=.e.:::.======-================· ==== : o jubileu de Prata de Ordena- A' noite, no Theatro Munici- de Christo-Rei e o Jubileu de Com essa argumentação, 

Bod.as de' Prata Sacerdotaes ção dos Illmos. e Revmos. pai, houve um festival de gala, Prata de Ordenação dos dois conclue-se que para o illustre 
• Mons. Luiz Gonzaga de Moura sendo os homenageados sauda- Vigarios Geraes de. Diocese de professor cathollco, a entrada 

e l b ,,i 28 1 · e Mons. João A. Loschi, tac· dos ,em nome d.a Diocese pelo Campinas. dos Estados Uni<los na guerra 
e e rou no u a u -timo, as 11!',do de Olinda, hoje ~o Arcebis-

lbodas ''.de prata sacerdotaes, pado de Maceió. tuaes V!gar!os Geraes daquellas Revmo. Conego Em!lio J. Sa- A todas essas homenagens, ·mundial Ili questão quasi re.ilol· 
?d:on-s. Costa. Rego, Vlgario Ge- Em Junho de 1900, veiu residir! Diocese. Úm. O LEGIONAR.10 junta os seus Vida. 
irai do Rio de Janei-ro. no Rio de Janeiro. j Essa carinhosa homenagem No -domingo, dia 29 de Ou- votos de congratulações since-. 

Nasceu Mons. Rosalvo Costa Fez .estudos primarios no Gy- obedeceu, em resumo, ao se- tubro, ás 10 horas, na. Cathe- ras aos rilmos. e Revmos. 
;Rego, a 18 de Ag-0.sto de 1891, na mnasio de São Bento. guinte programma: dral, houve Missa cantada pelo Mons. Luiz Gonzaga de Moura DÕR DI 

CABIÇAf 
Parochia do Pilar, .então do Bis- cursou humanidades no Semi- No dia 28 de Outubro, ás 7 Exmo. e Revmo. Mons. Mou- e Mons. João A. Loschi, pe-

Combato o cau
so tombem com 

Reuniu-se em 
Cráto o congres
S.o de-Christo-Rel 

Encerrou-se dia 29 de Outubro, 
com o brllhan'tismo que era de 
se esperar, o Congresso Diocesa-
110 de: Christo-Rei, em. Crato, 

Com · e. fina.Uda.de de honrar, 
defendeT e propagar ,a .r~ieza de 
Nosso Senhor J'esus Ohristo, na 
vida· individuai, famll!ar e social, 
;veio · o . Congresso incentivando 
sobremaneira a. Acção Ca.thol!ca, 
;preconizada com tanta. insisten
cle.. ,pelos Summos Pontifices. 

Commemorou-se tambem nessa 
o~ça.slão, o 25.0 anniversario da 
Diocese de Crato, á. frente da 
qua.l o Exmo. Rev.mo. Sr. D. 
J'nnol.soo . de . Auis Pires, vem 
~ b mldto ~a!lla;ndo. 

:nario do Rio comprido, e em se- e 30 horas, na Cathedral, hou- ra, comparecendo O Cabido e dindo a. Deus que continue a 
tem,bro de 1908, foi para Roma, ve Missa rezada pelo Illmo. e os Seminaristas. Pronunciou a lança,r as su,as bençãos sobre 
onde cursou o Collegio Pio La'ti- Revmo. Mons. Loschi, com can- oração gratulatoria O Revmo. esses dois dedicados e vlrtuo• ENO:::; 
aio-Americano, doutorando-se -em, ticos pelo Côro da Cathedral e Capitular, Mo~. Jeronymo sos sacerdotes. 
Ph1losophla e Theologia. na Un!-1 Communhão geral das associa- Baggio. 
versldade Gregoriana. ções religiosas de todas as A's 15 horas, no , salão da 

Em 28 de Outubro d~ 1914, re- Igrejas e Capellas da cidade, Curia, os Exmos e Revmos. ·relo "ºsmmntv·1me , d L [ G I o N'A R 1 ~ 
oebeu as ordens das mãos do membros da Acção Catholica e Mons. Moura e Mons. Loschi ~li i.h'vu fiLJ · ull L . . . ' 
Exmo. Cardeal Pompilli, Vigario fieis em geral. receberam os cumprimentos 
Geral de Roma, na CapeLJa do =============:. • das parochias da Diocese, fa-

tal no Sem:ln·a?io Provincial de conegio Americano. 
!ando p_ela cidade de Campinas 

No. dia. seguinte, celebrou sua São Pe.u1o. 
Tornou posse do cargo .d·e Vi- o dr. Sebastião Otranto. primeira -mi,ssa, no turnulo de São 

Pedro e São Paulo, n-a crypta da gario de São João Baptista da A' tarde foi cantado na Ca-
Lagôa, a 20 de Março de 1921, thedral solemne Te Deum em basilioa. vatican·a. sendo testemunhas os Padres Mi-

Chegado ao Rio de Janeiro, foi sael G-Ome~ da Silva e Alfredo 
coadjutor de Mons. André Arco- Soares e l!inva. 
verde, por .provisão de 6 de Agos- Em 26 d-e Dezembro de 1924 as-
to de 1915. sumiu as funcções de Viga.rio Ge

. . . ' 
De 1916 a 1917 foi .professor de 

E;thlaa e T.heolO&'l.:S. Funde.mm• 

ral do Arcebispado, onde tem si
do ince.nsavel braço direito de S. 
Jnmci&. Revma.. o ~- Ca,r4'ea,l, . 

acção de graças, conr a benção , 
do Santissimo Sacramento. 1 

A's 20 horas, as organiza
ções da Acção Catholica pro-
mover;a,i;n uma sessão solemne 
nQ· · Conservatorio Musicel car• 

--------
Do Revmo. Sr. Pe. Victor Mazzei, recebeu o LEGIO· 

NARIO uma attenciosa missiva, em que aquelle illustra· 
do e virtuoso Sacerdote nos communlca que, tendo sido 
suspensa a publicação do "Correio Diocesano", que se 
editava em Marllia, resolvera elle trabalhar para que 
seus assignantes passassem a asslgnar o. LEGIONARIO, 

Esse bello gesto de S; Revma. denota claramente 
· 11eu desejo de promover o engr.andeclmento dâ Imprensa 
cj:tthollca peia concentração de todos os esforços e.m tor· 
no de iniciativas centraes fortes, e constituem um alto 
exemplo, a ser aeguiclo por todos oa cathollcos em gorai .• 
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SEMANARIO CATHOLICO COJ\1-

APPROVAÇÃO EPÇ~ESIAS'flÇA 

Direc!}ão: 
Rua Quintino aocayu\la, 54 
Sala 328 - Phon_e 2-7276 
Redacção e administraç&,o; 

Rua lmmaculada Conceição-, 59 
Telephone 5 - 1536 

AD.no 

Caixa Postal, 2849 
Assignaturas: 

" extêrior •• 
Semestre 

exterior 
,Numer~rulso _., • 

15$QOO 
25$0001 

8$000 
13$000 -

$200 

Rogamos aos nosl'lQs assi-g
nantes commu-nicarem a mu
dança de seus endereç<ls para 
;a Caixa Postal 2849. 

Annuncios:· 
· Peçam tabella, sem compromisoo 

o LE-GIONARIO tem o ma•'. 
·ximo pra-zer em receber visitas 
:ás installações de ITTta redacção 
e officina, mas pede q_u-e não 
:sejam as mBS.ma-s fettas na~ 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por ~
gencias do serviço. 

1 

PARA ANILAR ROUPA 

CDMIHIAII ... 
CONTRA A RELIGIÃO, A 

MORAL E OS BONS 
. :C_OSTUMES 

Telegral)lma do Rio informa· 
nos de que passar.am por a(!UEll· · 
le porto, com destino a San· 
tos, Rio Grande, Montevideu e 
Buenos Aires, 9 missiona.rios 
mormons, que pretendem espa
lhar e fazer pratiettdas as_:;i~ 
tdéas e doutrinas. 

Os mormons constituem uma 
religião, fundada por um norte
americano, e d,í!, qual nem ao 
menos :se pôde dizer que seja 
christã, no sentido de reivin· 
iticar para si origem e funda
mento em N. S. J-esus Ohristo. 
E', em certo sentido, uma rc-
1igiã~ nova, embora tenha ele
mentos evangelicos. Seu fun
dador, um certo Joseph Smith, 
pretendeu-se inspirado };lor u~ 
anjo, que lhe ensiriara a deci· 
frar certas inscripçõcs myste
riosas, deixadas pela civiliza
ção inoaica, no Peru. De um 
modo geral, os mormons es
peram, para muito breve, a se· 
gunda vinda de Jesus Christo, 
e, por ahi, a seita se reveste 
de um aspecto apoqalyptico 
sui-generis. Entretanto, o que 
os faz mais extranllos e di;;
cordantes, no seio de nossa 
cultura occidental catholica, é 
a pratica da polygamia, admit
tida doutrinariamente en:tr8 
elles. · 

Por causa disso, foram per
seguidos pelo Governo Norte· 
Americano, que não permittiu 
semelhante violação a suao 
leis. Retiraram-se, então, para 
o interior do paiz, · para as 
margens do Lago Salgado, 011-

de fundaram Salt-Lake City, a 
capital <lo Estado de Utah. Ahi,
!lo que parece, gosaram de 
nma crrta tolerancia, no que 
ronccrnc nori rimrn costumes 
íamiliarc,;. 

~:L-_-_ 

Q\l t!'l@Q!'l!!l1mij~ çlo Rio nQt1ç1aram1 
n·esta semana, o transcurso de m.:iis 
um anniversario do fallecimento de 
..t1-1c.k1lPn çlfil f'igµeireçlg, COITIº qe 
co.11tume, o Cl!ntr9 Pgm Vital prgmçi, 
veu uma sessão solemne. E, p(lla 
man!lã, depQis d~ Miss,1, Triatiij «e 
Athay-de falou Junto & 11epultura (lo 
gran~e campeio cathollco que tom
llou de modo tão inespcirado na liça 
da vida. 

e:• realmente commovedora a fide· 
!idade com que Tristão de Athayde, 
sentin'do-se com razão o herdeiro do 
j>rogramma e da resrwnsabilidade do 
grande Jackson, mantem viva no Rio 
de Janeiro a recordação perenne em 
torno de sua memoria. Desse foco de 
saudadelil, se irradia sobre todos os 
Estados periodicamente, nesta data, 
lima grande nostalgia impregnada 
entretanto de 1-1m lilentimento de pro• 
funda e amorosa conformidade com 
os design.los da Providencia. Em São 
Paulo, Jackson teve aml-gos pessoaes, 
sinceros e dedicados, que não se te
rão esqu-ec.Ido deHe em suas preces, 
p.irticularmente no annlversario de 
sua morte. E, _ atém de amigos, Jac
kson tem admirad01'es que· o não co
nheceram, mas que comprehender:u~ 
sua obra, e procuram conservar o 
que ella tev-e de melhor, sempre vivo 
nas actuaes reaHsaçôes catholicas, 
como mar-ca caracteristica de todo o 
aPQstolado que queira ser fecu.nd_o e 
oppwtuno .•• 

* Nãô con:hecl Jackson p·essôalmen·· 
te. O que detle sei de melhor, devo-o 
a algumas pa!estras que a seu res• 
peito tive com Tristão 'de Athayd~. 
Quando a Providencia o chamou p.;
ra a vida eterna, era eu apenas um 
noviço da Congrespção Mariana de 
Santa Cec-Ui~, que, $0b o olhar vi· 
gifante e a .tc.ção formadora do en

llQ gç gµerr1:1, e r1111~m dç ret\.lrnb,ln, 
t:es promessas de grandes epopeias. 

· A intelligencia ele Jac!~son pare-::e 
tH sidg yirgem elo crime ele 01uito1s 
<rntras intellig(!ncia!J, i13to é dQ pec
cado da indifferença, Se causzi - re
pµi,n,1nçia a qu<1lql.!er pe11soa ;i ín, 
differença 'de uma mãe deante do 
filho que acaba de dar á luz, 1,1ma 
repugnanéla analoga merece a inkl
ligencia que se conserva indifferen
te ante as verdades que ella me;;;ma 
concebeu. Essa attitude tem uma 
maldição lmniediata: a esterilidll.áe 
intellectual. Bossuet disse: "Ai elos 
conhecimentos que não se transfor
mam ell'\ acção e em amor." Com 
maior verdade ainda, o grande ora
dor poderia ter accrescentado: prin
cipalmente se sobre elles temos a 
paternidade de uma real autoria in
tellectual. 

lndifferente, Jackson nunca o foi. 
Sua conversão, pelo que teve de re
soluto e de completo, lembra a de 
São Paulo. O grande Apostolo, no 
momento em que conheceu a luz di-

a ses i!f ; .a:w::::c:a:&JiWWWi~W&W 

Pliulo GORRft:A DE OLIVEIRA 
- . ·, ffl -'-S-ê&ºS!á+:tt# M#ft&tiffe:#éiii&«B 

1 ais 
anniversarlo 

"* 
tão Monaenbor Pedrosa, estreava 110s vina, se sentiu arder em amor, e 
primeiros combates do apostolado. portanto em desejo de acção. Dah~ a 
"tão distante andava eu ainda, 'ele tu- sua interrogação lmmortal: "Senhor, 
do quanto si!,Jnificaue apostolado o que quereis que eu faça?" 
conereto no l:3rasil, que quando tive ·· * 
a noticia de sua morte não pude me· Nós só debellamos o indifferentis-
diti ,o· alcance do aconteoimento. S5 mo em nós, quando somos capazes 
muito mais t11rde, comecei. a me in, de--amar inteiramente a verdade e o 
tere$$8r por li!@ ol:ir;1. Mas, em com· bem~ Na .medida em que esse ''intei-

\. :pe_m1a9AO, conf-eH0 que, desdo os' pri- ramente" não for real, ha uma zona 
>8 fu.eiros contactos .que tomei· .. c::om su.3 ,na .. qual álnda somos indifferentes. 

gran'de personaUda-de, ella me em• Jackson, que brilhou pelo inteiro re• 
polgou e conquistou definitivamente pudio do indifferentismo, conseguiu 
m-inna admiração. neste sentido 'um triumpho compie-

A nota mais lmpre11sionante do to. E' por isto, que suas convicções 
aPQstolado .de Jac;k,ron ,está na -noção catholicas refulgem de· um tota!ita
merldlanamente clara que elle teve, rismo ecclesiastlco que foi uma das 
de que o grande problema religioso grandes caracteristicas de seu espi
do Brasil era, em essencla, · o çom- rito. 
bate ao indlfferentism01 geral. Jac- ~si dez annos depois de sua 
kson de Figueiredo não perdeu seu morte, o Santo Padre Pio XI, em 
tempo em luctar contra perigos. Ir· memoravel allocução dirigida contra 
reaes. Positivo, ar'dente e pratico, os totalltárismos mo'dernos, affirmou 
tendo visto o lndlfferentismo como a s6 haver um totalitarismo legitimo: 
grande chaga nacional, Jackson con- é o do poder que a Igreja exerce so
tra elle investiu resolutamente. N5o bre nós. Realmente, só a Igreja tem 
lhe bastou uma campanha doutrina- o direito de ser tollalitari.1 em rela
ria, Jackson teve a coragem qµe m11i-. ção aos seus filhos. E estes só se
to poucos leigos tiveram antes dei· rão perfeitos na medida em que se 
le ... e depois delle Infelizmente, de integrarem dentro deste totalitarismo 
dar os nomes aos bois, e de ataoar o sagrado. 
indifferentlsmo, não apenas na cs· Ora, neste sentido, Jackson foi um 
phera muito commoda das conccp· totalitario, Tendo conhecido a Igreja 
ções theoricàs, mas nos usos, nas na sua verdadeira physionomia, el!e 
instituiçéíes, no ambiente em que el• a amou inteiramente, e lhe pertenceu 
le se concretizava entre. nõs. na plena integridade de seu ser. 

A gran·de virtude çle Jackson foi, Dahl, sua Fé completa e desassom-
exactamente, de ter sido, no Brasil, brada, que· se ca·ràcterizava pelo seu 
estagnado e de mentalidade ámorpha incondicionalismo. tão chocante na
de seu tempo, a negação viva e pai, quella épocha. ·Jckson foi o adver
pitante do indifferentismo. Jackson . sario determinado e irreductivel de 
foi um phllosopho lucido e vigoroso, __ toclos os cathoiicos ( ? ) que pretcn
Dotado de uma logiea impeccavel, dem tér o direito de rejeitar alguns 
que, se conquistava as lntelllgenclas artigos --de Fé, e de adoptar outros, 
pelo rigor do raciocinlo, tambem con- continuando entretanto a se servir 
quistava e arrebatava as vontades ·do· catholicismo como de .um rutulo 
pelo ardente amor da verdade, com commodo. 
que era ella exercitada. A logica de Dahi · tail1bem seu esplrlto aposto-
Jackson não ií apenas verdadeira,,· rico. ·1mpossivel lhe seria, tendo rom-
mas viva e quente. E' uma logica á pido com qualquer forma de indiffe-
moda hespanhqla, em que, slllogis· rentismo, cruzar os braços ante a lu-
mos, sempre irreprehenslvelmente cta entre a Igreja e seus advers:i-
verdadelros, são entretanto procla- rios. Jackson se de-dieou lnteira-
mad9s com os accentos de um hym- mente ao apostolado. Não foi al)e· 

na~ um ei:içriRtl'.lt' que, al~m de se 
deqicar a um gr.a11de numero de cw· 
sas temporaes, foi "tambem" catho
liqQ, .Jnçk~qn f9i c.ithglico ante~ tj~ 
tudg. Ou• melhor, foi exclusiv<1mente 
oathe.li-co. Porque re1iunciou ao fler
viço de q~raesquer c,1111,i:i:s tt!tnpQr<1es 
ern que não estivesse empenhada a 
Causa por excellencia, ou seja a 
causa da Santa Igreja de Deus. 

Dahi ainda sun combatividade. Ja:,
kson tinh.:i horror ao apostolado co·m· 
modo, ou melhor ao apostolado com
modlsta, pois que só para os com• 
modlst,\s o apostolado póde ser com
modo. Inimigo do commodismo, era 
el le adversário de todas as pequenas 
"habilidades apostoli-eas" que o com
modismo costuma insinuar para tor
nar menos arduo o- sérvico de Deus. 
Oahi o facto de ser elle· combativo, 
E dahi o pr~ticar eUe tão bem aquel
la norma aliás absolutamente evan· 
gel ica, segundo a qual se deve repu
tar inimigo de ..tesus 'Christo todo 
aquelle que não estiver explicitamen
te com Elle, i-sto é, com a IQreja. Jac• 
kson er,1 lealmente inabordavel para 
certas "approximações» velhacas que 
muitos "espiritualistas" ou "chris
tifos" nrocuram com a Igreja, ber.i 
como de certos charlatães mais ou 

-menos cultos e intelligentes, que et,-
tão ·perpetuamente "a caminho ela 
conversão". São aposentados, que en
contram poui::ada fixa no longo c3· 
minho que medeia entre a Igreja e 
o erro. No fundo, são soldados do 
indifferentismo, que amam as trevas 
.:la morte, e que, immersos dentro 
ciellas, se comprazem em trocar sor
risos com os filhos da luz, para illu
direm sua propria consciencia, ou a 
do proximo... Se Jackson estivesse 
vivo, com que ardor a logica de seus 
principios o ob-ri.garia a investir con
tra tanto e tanto "christão" que 
"flirta" com muitos catholicos, mas 
que se recusa a intit4lar-se a si pro
prio catholico ! 

A parte mais caracteristica da 
obra de Jackson, entretanto, jarirnis 
estaria inteiramente descripta, se ·se 
omittisse sua lucta, não apenas con, .. 
tra o erro, mas ainda contra aquel
les que se fizeram como que a enc.:ir
nação do espirito das trevas. 

Não fa.lta quem, com evidente p·~r
versão d-a verdade, julgue que o amor 
ao· proximo, se nos leva a condem
nar o erro, entretanto nos obriqa 
tambem a tratar com identica tlis· 
tincção, indifferentemente, o que er-, . 
ra e o que acerta, o que prevarica e 
o que persevera, o que sobe de gráo 
em grão no amor de Deus O e o que, 
pelos escandaios publicos de. s•ia 
doutrina ou de sua vida, desce de
grão por degráo a escada do- inferiio. 

A Santa Igreja ensina ex1;1ctamen
te o _contrario. Para tanto, basta ler. 
o capitulo referente aos excommun
gados "vltandos", com os quaes o ca
tholico está prohibido, sob pena gr::i
ve, de entreter toda e qualquer es· 
pecie de relações, salvas estrictis'>i
mas excepções estabelecidas paio 
Codlgo de Direito Canonico. Entre
tal'.lto, ha. olhos qµe não querem 
ver ... e ouvidos que se doem mais 
com os arrojos ·de linguagem de Jac• 
kson ern relacão aos adversarios da 
Igreja, do qu~ com as injurias _pr,r 
estes atiradas contra Nosso Senhor 
Jesus Christo. · · 

*- -Pareceu-me util lembrar estes·; tra-
ços característicos do apostolado de 
Jackson, nos quaes se encontram as 
notas mais bellas• e mais afinadas 
de seu senso catholico. 

Qualquer apostolado que queira 
ser fecundo e oppor'cuno deverá se 
orientar por este principio. Porq,ie 
qualquer apostolado que, no Brasil, 
não se dirigir, em primeiro logar, 
contra o indifferentlsmo religioso, o 
liberalismo e o modernismo (tão vi
vo e tão virulenl:o, a despeito qe suas 
apparenclas do morto), será mera 
lucta com po:vora" de festim.,. 

-..;::=============;::::==============-:}' 

CATHOLICOS Ora, clc,:mtc rlo tudo isso, é 
de se esperar que as nossas 
autoridades não permittam a 
entrada. em territorlo nacional, 
tle missionarios que vêm infec· 
~ionar o nosso ambiente social 
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• 
vigiJancia especial ela policia. 
Entre as pessoas postas en1 li· 
·be.rdade figuram igualmente as 
que tinham <lemonstrado sua.; 
hostilidade ao pacto com a 
Russia, organizando uma úe· 

j monstração de desagr.ado -por 
occasião de uma emissão _da rn.• 
dio de Moscou ... 

* 
Pelas autoridades · federa0~; 

foi reconhecida recentemente a 
Escola de Educação Physiea 
que funcciona nesta Capital. 

Nlnguem ignora a protecçiio 
benevolente e calorosa que a 
Santa Igreja sempre dispensou 
às iniciativas destinadas a pro
teger a sande e o cles~nvolvi
mento physico dos povos. A· 
formosa Pastoral ele saudar.fio 
do FJxmo. Revmo. Sr. D. :ro. 
sé Gaspar de Affonseca e 8i!
va é disto uma prova irrefuta
vel. Por isto, os catholicos só 
tem a applaudir a fundação ele 
uma Escola de Educação Ph v-
sica. · · 

FJntretanto. a Igreja. quf. 
sempre affirmou valer a alma 
infln1tamente mais do que o 
corpo, sustentou e sustent.a 
com infallivel firmeza que o 
exercicio physico nunca pôde 
ser feito em detrimento elos 
principias da moral. 

Por isto, deploramos quo a 
l!lscola de Educação Physir-1. 
promova exhibições esportiv:1s 
algumas elas quaes feitas em' 
idumentaria incompatível com 
o que preceitua a moral c,,
tholica. 

Generaliza-se cada vez m,iis 
o habito de exhibições de mo
ças em trajes que nenhum cn
tholico pôde approvar. Ess,\s 
desfiles já foram conclemnarl.)1 
so'emnemente 11elo Santo Pa
dre Pi~ XI, de sant,:i. e gloriosa. 
memoria. 

* 
A este proposito, cumpre nc, 

crescentar que as exigencL,s 
reaes de uma educaçfio phy,;i
ca bem entendida nunca ch,)
gam até qualquer pratica at
tentatória ela moral. Rc tal , 0 
desse, a moral elevo ria tri11111-
phar. Mas a realiclacl0. ó qne 
Deus. autor ela natureza hn
mana como da lfoligião, ·1,11 
cahiria em contradi<:fto com,·i
go mesmo, formukmdo rnancla
mcmtos inrompativPis rom :is 
v-crclaclciras nrcPsf:i<la<les (lo 
homem. 

FJduoação physica dissonante 
da moral não ü flOni\o pscnt!o-· 
eclucaçiío physica. 

FJsperamos que o Governo elo 
Flstado, - informado clessa rlolo
rosa sitnação, lhe dê prompto 
remédio. 

Procuradoria 
peral da Mitra 
Archilliocesarna 

\ 

· Por cieiiberação d o 
Exmo. Revmo. Sr. Arce• 
bispo Metropolitano, fo; 
confirmado nas funccõcs 
de Procurador GeraÍ da 
Mitra da Archidlocese, o 
Revmo. Sr. Conego Dr. 
Nicolau -Consentlno, que 
ha muito tempo vinha 
exercendo essas altas 
funcções sob o g·overno 
ecclesiastico do grande 
Dom Duarte. 

Culto, possuidor de no, 
tavels conhecimentos de. 
Direito Canonico, intelli
gente e perspicaz, o 
Revmo. Sr. Conego Dr. 
Nicolau Consentino allia 
a todas estas qualidades 
uma larga experlencla ele 
todos os encargos, geral
mente muito complexos, 
inherentes ãs funcções 
que exerce. 

e religioso com semelhantes 
doutrinas. O Estado que no,; 
rege não ó um Estado liberal, 
conforme as declarações reite
radas ele· seus mais directo3 
responsaveis. Ora, o peior li
beralismo é o liberalismo reli
gioso, que affirma a veracida
de de todas as religiões, ou 
que se desinteressa de todas 
ellas. tolerando-as todas. Estn 
Hbcrallsmo é a origem de to
dos os outros, lnclusive o po
litlco. Assim não se deve ad
mitt!r qualquer coisa que po1:
g~ vir a quebrar a unldade re· 
ltglosa cl-e nosso povo, princ!
f)almcntc quando se trata de 
ama "dta a que nü.o repugnou 
a. 1ws.tica immoral da polyga
mia. 

No Santu~rlo de N. S. dq R.O· 
snrio da Pompeia encerram-se, 
hoje, as solemnldades .que e.Ili se 
vêm realizando em louvor de sua 
padroeira. 

O programma de cncel'Nl,lilento 
.s. o aeg:uinte: 

Excia.· Revma. D. Jor.é Gaspa1• 
de Affonseca. e Sllva, 

8 -horas - Missa e Communhilo 
geral celebracla pelo Exmo. S:!". 
Arcebispo Mett·opolltano. 

10 horo..s - Missa oantad~ pelo 

nevmo. Sr. v:í\·ario Geral, Mons. 
Ernesto ele Paula. 

16 horas -- Procissii.o e coroa
çllo de N. S. do Rosario: prega. 
çil.o pelo Revmo. Pe. Eugenio, 

20,45 horas - Éncerramento 
das cerlmqni.as com 1una. Snil'liA 

Ç) programina dessas sólemni
cbciN• foi organizado ,pelas Con
gregaçõl:'s Marianas do Santua.
rio ele N. S. do Rosa rio e -patro· 
cinaclo })elos Revmos; Pes. ca- -

·-i'nll-ie.nos. 

O gesto de eo"flança 
com -que o dlstlnguru o 
Exmo. Revmo. Sr, D. Jo· 
sé Gaspar de Affonseca 
e Silva, proporelo'narã á 
Mitra da Archidlocese a 
continulda'de de seus re
levantes e valiosos ser
viços. 
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o ~evmo Srª Arceb~sro . . O CONCURSO HEPACHOLAN SERA EN
CERRADO NO PROXIMO DIA 9 AS 15 HORAS. M e t ;i o ~ o LI [ rl a ~1 o v i s i t a. la/ E~ e (_; 5 a 

de Medicgna 
.. AS 22 HORAS no Programma Laboratorio Xavier -nos 

estudios da Record - se,.·á feita a classificação dos con
correntes, podendo assistil-a todos os interessados. 
ENVIE LOGO a sua resposta -: o que é HEPA- Especialmente convidado pelo culos de mutua. syll_lpathia que Retribuindo as amaveis paln-

corpo docente da Escola P. de nos unem. vras do Exmo. Sr. Prof. Dr. Lc-
CH Q LAN? Quantos homens você acha que concorr~- Médicina, o Exmo. Revmo. Sr. Ha nos alicerces desta Escola mos To:res digno direcLor dr:s~:?. 
rao no Concurso HEPACHOLAN? Arcebispo Met1"0politano visitou a. argamassa com que se levan- casa; as expressões affectuosm elo 

.na. quarta-feira p. p. aquelle co- taro grandes construcções: cora- sr. prof. José Ignacio L'.JIJo, íul-
Escreva para a caixa postal;)331 - São Pauio nhecido estabelecimento de cnsi- gem para emprehender e perse- gido exemplar do saber que di;:-
1.o Premio _ DOIS CON 1 OS DE REIS; no superior. verança para continuar. Foi an·o- tingue os illustres Docente.; d2>, • Q • h ªl • Saudado pelo Prof. José Ignacio jo abalançar-se ao que fora pro- Escola, e a vibrante oraçüo dos 2.o Premio - utn entos mt reis; . Lobo, pelo academico Gil Celido- jectado. Maior ainda é à cons- Acadêmicos Gil Celidonio G::m:rs 
3.o ao 5.o Premios _-_ Cem mil reis cadaf nio Gomes dos Reis, a.lumno da,- tancia em trilhar estes duros ca- dos Reis e Trajano Pupo Nctto, 

45. p • d d L b t • X quella Escola, e redactor do LE- minhas, que só se alargam e quero prestar-vos, senhores 1n·o-. remtOS efi1; prO UtOS Ó a ora OrtO avier. GIONARIO, e pelo dr. Trajano suavizam com o lento perpas,ar fessores e academicos, minhas ho-
- -"---------------------------------------- Pupo Netto, S. Excla. proferiu a do tempo. Tudo, ·porém, venceis me~agens amigas. Elias surgem 

R·eg1u1J- -...... 
,.. Ili P:19 resposta que abaixo publicamos. e com ta1 facilidade que ao vosso espontaneas do meu coração e 

Jm s s ~ ~ (1 ~ /(F!> ~ ~ Como se verá, não se trata ape- encontro parecem vir espontanea- buscam o interior de vossas c"ns~ 
. ' ~ '~ ~til o a 

Syn 
~ V ~ kl ~ \.i? ~ V I nas de uma. peça literaria de real mente as soluções desejadas. ciencias, para ahi deixarem, 

n t I valor, como a.inda de um do- Meu primeiro agradecimento confiadas ás vossas almas, estas 

em 11 e ;.!,:t ·' ~ ~ cumento doutrinarlo notavel pela. .seja, ·pois uma sa.udação ao tri- singelas palavras do Arcebispo. 
~ V <i;ii/ opportunldade e ela.reza dos con- umpho da Escola Paulista µe Me- Senhores profess~res, numa ca-

. ceit-Os que contem, sobre a educa- dicina, que jubilos:>S presentimos thedra superior, as responsabili-

d ld r.:r, ,. J ção materialista., a educação phy- está.r .sendo conduzida pe.ra a dades excedem de muito o brilho 
Resumo rtie um artigo o Pe-. L.ecpo o li:./Jl'er»;:.ano ..:i,. • sica naturalista, e outros a.ssum- consagração da gloria. Aqui está da posição e as exigencias do prc,-

O dec, 1.402, de 5 de Julho do ciaçõcs com as prerogatlvas es
corrente anno, deu um passo de-1 sench~s a sr., r,.,·.1cclona.mento. 
cisivo para o corpora:tivismo. En- ·. Consideremo.; .ida, que a lei, 
tre a.s ·innovações do referido de- elevando o syndic-::.to, instituição 
ereto está o registro privativo no de direito privado, á_ '1nstitulção 
l\Hnisterio do Tra.ba.Jho de todas de direito publico, torna-o de cer
as associações. Essa medida ta forma orgão do Estado, o quaJ 
,permitte a acquisição de perso- tem pois o direito de impor-lhe 
nalid,ade jurldica ao registrado e condições de estructuração, dls
é bem menos onerosa que o Re- cipl!na e controle, .podendo ainda, 
gistro commum. , em virtude de tal e:evação, ·selec-

5) Syndlcatos -inter-estaduaes; pt-0s de summa actualidade, o lidimo esforço paulista, a mes- paro scientlfico. A parte mais 
G) Excepcionalmellte syndicatos : ma tenacidade que faz brotarem sensivel da mocidade, creio eu, 

nacionaes. 
Haverá federa~ões que •serão 

associações de ,_gratt ,11_up_er_ioi: ·._e 
que poderão ser: estaduaes, inter
est-aduaes. e nacionaes. As confe
derações que tambem são de 
grau s.uperior, constal'ão de fe
derações estaduaes, e serão d•a.s 

'' A f!âãlga 'acolhida que, me em todos os pontos do· EStado as , µão é o coração mas a intelligen
dispensa a Escola Paulista de :flores e os frutos da alfna. ban ... , ciil.. · ;Ferida que nella se faça Ja-
1\IXedi.cina, ~n,h9);11,Xia para sem-:- de!rante. sobre as asas desta vi~ , µmtl; guarece. o raio de 1uz que 
prfl o mais frio dos corações, tan- ctoria que vos empolga 'desde o $!J:_:;lhe roube, em hora de displi
to e1la se reveste de sinceridade primeiro dia, estou vendo ás mãos éÍ!l).cia ou em momento de irre
para receber o .Arcebispo de São protectoras e bemfazejas de Deus iléxão, é claridade que nuúca 
Paulo. A ·mim, desde muito cap- pani. Quem se volta o meu espi- mais retorna ao intimo daquella 

· rito, agradecendo as mercês que alma. Um cérebl':l envenenado 

A .representação official de) cion,a,r os dirigentes, formando 
profissão, é, porém, concedida a' clltes -profissionaes, para com 
apenas uma associação profissio- que o syndicato representa de 

seguint-es categorias. tivo da vossa amizade, e enthus!a-

a) Industria; asta dos vossos progressos, vem 
vos ha concedido e imp1orando no verdor dos annos difflcilmen-

b) Commercio; ella dourar ainda mais estes vln-
novos e mai0.res favores para a 
Escola Paulista de Medicina. (Continua na 5.ª pagina) 

nal, concessão essa que é feita modo real a profissão. 
c) Transportes Maritimos e Aé-1 

reos; 
1'=======================--=====:=-,,==--.,..,...~========= 

a criterio exclusivo do M!nis'tér!o A vantagem que dahi decor1·e 
do Trabalho, o qual ,se basear:\_ é o controle dos esforços, evi
no numero de ,socios, patrhnonio tando desperdlcio de forças. 
e serviços sociaes das associa- V:a.ntagem: o Estado -pode 

e) Communicaçõcs e PÜbUcid-a.-
de; 

f) Empresas de credito; 
g) Educação e Cultura; 
·h) Profissões liberaes. ções. -cxhorbltar a sua funcção, levan-

Só esta associação reconhecida cto o ccntrolle ao excesso, e tor- Esper'.lm organização a àgrl-
pelo governo poderá usar o nome: nando o s:yndicato repartição pu- cultura e -pecuaria, não abrangi-
ele Synclicato, tendo a mcsnta go-j blica. .das por esta lei. 
so de todas as prcrrog.üivns do I Ha, porém, o justo termo, o As federações .podem coordenar 
urt. 3. qual consiste em o l){inisterio do cessões -syndicaes, syndieatos 

Por outro lr,do. ficur,c a mes-; 'l'rabalho exe,·cer uma :actuação municlpe.es ou Tegionaes a -ella 
ma associação sujeita a todas as l ponderadá e criteriosa, conser- filia-dos (portanto de uma só pto
prescripçõcs do decreto lei 1.102, i vando-sc 'no justo meio, isto é, fissão); po;;ém, estas uniões. :não 
e em especial do a.rt. 1, ou sej'l, i não permittindo a liberdàde em ,podem representar a profissão. A 
sob o controle do governo cm l (óXcesso por contra1)roclucente, federação ,pode constituir-se com 
seus actos administrativos, fi-1 mas to.mbem não cahindo no ex- o -minimo de 5 ,syndicatos e a. 
vanceiros e, eleitoraes. 1 tremo ·opposto, ou seja, absorver confedera~ão de 3 federações. As 

Pregan 
11artctlla!I 

Outras associações l o syndicJto, por uma politlca ne- federações e col'llederações serão 
As outras assocbções profissio-j tasta; o totalitarismo. O seu pa- organizadas ,por ordem do Presi- O anticlericalismo teve os 

no.cs terão apenas o direito de I pel deve ser de pr.otec'tor e ori- dente da Republica, seus dias de triumpho ephe• 
reprcs_entar individualmente os: €ntador; nunca. um papel coactJ. Os syndica.tos -e associações de 
associados relativamente a asso-J vo. g.rau superior existentes e reco- mero e ingiorio. Hoje está fó· 

ra· da inoâa. Jâ nlnguem mais c:iação ,profissional, bem como I Vem a, ·proposito as -palavras do nheciclos, -poderão no prazo de 6 
fundar e mantor ·agenc:as ,lc i immortal Leão XIII, n3, sua im- mezes promov~e,.· a su·a adaptação aprecia como ani:es de 1914 as 
collocação e coll-1borar com o Es-j pE.'recivel "Rerum Novarum" -- á -n_ov1: lei. No caso de varias as-! aheodotao atrevidas e· sa-
tado como orgãos technicos el "Proteja o Estado estas socieda- soClaçoes do mesmo genero ! . • 

consultivos no estudo e solução I eles fundada~ segundo o direito; pleitearem a adaptação, reconhe-J crllogas que a imprensa ju
dos problemas que se relacionam J mas não se -imiscua no seu govcr- cer-se-ú. a IU11is representativa. ! daica-maçonica atirava ao ·mun• 

ANJIClERI
C A l l S MO 

menos vinte annos atrazadosr 

Este ani:icíericailsmo está fõra 
da_ moda! 

Agor:i a gente encontra ah{ 

uma nova especle de anti• 

clericalismo - o das graçolas 

ridiculas de certas meninas 

com a profissão, ficando de tudo I no interno, e, nem toqµe nas mo- o quadro das acti vidades pr-0- l do, e ás noticias alarmantes 
~utonoma_s quanto -~ sua vida in-) la~ intimas que lhes dão a vida; fissionaes· que é basico para a .

1 

do terror clerical, do bando negro a ameaçar 
,ern,a social e admu11strat1va. I pois o movimento vit-:11 procede, nova orga.nização está sendo or- . . . _ 

Um estudo consciente elo de- ('~s,enciàlmen'te dum principio in- ganizado pelo ·Departamento do' a c1vil1zaçao e a entravar a marcha do pro· 
ereto-lei n.º 1.4.02 mostra-nos qu? 1 terno e extingue-se facilmente Trabalho. gresso! .. , 
o mesmo si não restai.i·on a uni- sob a acção ele uma causa exter-
dadc syndical ele modo cxàresso na. Notemos a feição constru- O anticlericalismo jã passou. Ha vinte e 
em linguagem, pelo menos o fez O1·guniza.ção ctiva 411. nova lei, bem como a poucos annos atrai: como em fins do. seculo 
m'. pratica. De conformidade com O referi- sua repulsa pelo syndicato i'evo-

Do exposto vemos pois, que ha elo decreto-lei póderá ·haver: lucion:i.rio_ forjador de lucta cn-
só um synclicato official com to-· 1) Syndieatos dlst-.-ictacs; tre as classes. 
das as· prerogath·Js € ,eob con- 2) Synclicatos municipaes: Compete ao syndicato promover 
trole, ao lado elo qu1l é prrmitti- ~) S:\'nclicatos inter-municip·J.cs;. a. conciliação nos dlssidios ele 
ela a existencia ele outras ".lSSO- 1 l Synclieatos c,;t".tcluaes; 1 trabalho, fundar e manter esco-

las, especialmente as ele aprendi
l'-'\gem, hospitaes e outras in>-

I ' - 1 s " • -tituições de ordem social. , naugura:çao QQ em1nar10 \ Donde, fica o syndicato com 

passado, e até a Grande Guerra, a Maçona• 

ria e o. Judalsmo com a imprensa e o tele-

grapho nas mãos fizeram. as mais infames 

e tremendas campanhas anticleric:aes de to• 
dos os tempos. 

A guerra pôz mais em contacto o povo P 

o clero. Via-se bem perto o valor . do Pa.dre 

e da Irmã de. Caridade no campo de batalha 

M 61 s e l 'D ~, essas novas funcções afastado da enor = e t _ ar 03 uorromeu ! preoccupação unica. de casos de e nos hospitaes. E o anticlericalismo soffreu 
. j trabalho, os qua.es incentivarão um abalo que quasi o extinguiu, 

Foi in:w,-·,,-., ,,,, hont~r.,, ,1,a 4, bcn,:r!o e ~crá d~·'-,_ ·1 . bc'jar uma 
1
. sentimentos de collaboração e1 Antes de 1914, Flaubert Leo Taxil faziam 

em Sorocaoa, o Seminal'i,, ~Ienor rollqu;a de s,lo Carlos Bol'romeu,

1 

amizade entre os associados, o , _ ' . . 
"São Carlos Borromeu". A patrono do estabelecimento. Nes- que contrario. em parte, os planos' f~, or na sua campanha de infam,as e calum-
fundação dum scmlnario é uma te momento será lavrada a acto.: marxistas. n1as contra o clero, 
noticia semp1·c grata aos C-'.tholi- ele inaug-urnção e ·tlrada. . uma·, Emfim,. chaman~o os syndica• A. França publicava "Lanterna", "L' Assiete 
cos, princi-palmente no Brasil, on- photographla pum a documen-, tos a collaborar ·com o governo. ali Beurre" 
de a falta de sacerdotes 6 um tação historica. para estudar assumptos attlnen- e "L' Asino" pasquins immuridos 
dos maiores problemas a se re- Neste <lia, até ás 18 horas, as, tes á classe, além d-e lhes dai• um em que se representavam cabeças de Jesui-
solvet. portas do Semilnrlo ficarão melo efficlcnte, impõe-lhes o de- tas em corpo de bestas, frades reptiformes, 

Para celebra.r tfto importante abertaR á vlsit.açilo puollc-:t. ,·cr de se esforçar para a. solu-· bispos em forma de serpentes, etc. 0 clero 
acontecimento, a Curia Diocesa. Dl<1. 5 -- :'ts S horas, na Capei- ção pacifica e harmonlca dos pro-
na de Sorocaba organisou uml la elo Srminario sorã celebrada blemas de profissão. era O polvo, o .perigo, a desgraça, 
progre.mma, do qual constam as por S. FJxcia. nevma. o Sr. D. Importa pois, co:Jaborarmos na "Le c'rericalisme I Voilã Í'ennemi ! " Brada-
~eg~intes solemnida.dcs. , Carlos Ag\llrr_e, ·a. primeira Mis-1 execução da. lei, pan. o,,ue tenha- va•se na Camara Franceza, 

Dia 3 de Novembro - as 20 ho- s-a ·por, lntt,nção dos bemfoito- mos ensPjo de seu ulter:01· aper-
ras recepção do Exmo. Revmo. re~. · feiçoamento. Hoje este anticlericalismo vulgar, baixo, 
Sr. D. José Gaspar de Affonseca ·. ---. - pornographico, . jã quasi não existe f6ra da 
e Silva, Arcebispo Metropolita- ft · f .,. • 
no de São, Pau]oeconvld-ado·de !iFl'O. iSSiO de Religiosas·Russia e do Mexico. 
honra do Exmo. Rcvmo. Sr. D. B • . Hitler e o "Nazismo" numa campanha de 
José Carlos Aguirre, Bispo dê e n e d 1 C t l n Q $ 
soi-oeaba. · _____ · torpesas e indignidades fomenta uma espe· 

Dia '4 - ás 10 horas, Missa cie nova e diabolica de desmorallsação do 
Cantada pelo Prior Revmo. D. 
Engelberto Pchnel O. S. B., com 
assistencia pontifical do Exmo. 
Sr. Arcebispo e com a presença 
dos srs. Bispos de Sorocaba, 
Botuootu', Bragança e, possivel
mente dos de Santos·, Jacarêzi
nho e Cafelandla. 

A's 17 horas, o Sr. Arcebispo 
benzerá ritualmente o predio do 
Seminarlo. Nesta occasião fará 
uso da palavra. o Vigario Geral 
_da Diocese, Monsenhor Francis
co Antonio Cangro. A respeito 
do notavel acontecimento ainda 
usaJ,"ão da palavra o professor 
João Lourenço Rodrigues e o 
cap. José Ferreira Lamelrão, da 
Fôrça. Publica de São Paulo. 

Fundação n :w Argentina 

Effectuar•se-ã no proximo dia 16 de Novembro a ce· 
rimonia de proflss ) religiosa de 6 Monjas Benedictinas de 
nacionalidade argentina, cujo noviciado foi feito no Mos
teiro de Santa Maria, em São Paulo, onde será realizad:> 
o acto em questão. 

As novas profossoras teem a seu cargo a fundação de 
um Mosteiro para Monjas Benedictinas. na Republica Ar· 
gentina, o qual serã o primeiro nesse paiz e é fructo dos 
trabalhos aas ·Revmas. Monjas Be,;,edl_ctina11 d.e São Paule>. 

clero promettendo fazer "não martyres mas 
criminosos ... " 

E' o mesmo anticlericalismo russo; porém 

mais diabolico, hypocrita e perverso, requin
tadamente perverso. 

Entre nós ainda ha por ahi typos atraza

dos · e rediculos de antlc:lericaes. Ha bem 

pouco tempo ainda apparecia um jornaleco 

immundo "A Lanterna" com os padres e bis-

pos. em corpo de sauva e em. negrlta:-:- "Ou 
o Brasil acaba com o padre ou o padre acàba 

com o Brasil.'' E de vez em quando a explo-
ração de escandalos clerlcaes. Atrazados 
estes antl-clericaes brasileiros! Estão pelo 

desmioladas e de rapazolas do. 
Avenida. 

Avistam o padre algumas destas perigosas 
Circes, e vão logo sorrindo e torcendo a man

ga. Ou gritam: Isola! isola! Sae azar. E 
procuram· tocar em ferro ou aço para se iso• 

!arem, 0' graçola ridícula e desenxabida! vo

cês não podiam arranjar uma coisa mais cn-
. graçadinha meninas? 

E vocês marmanjos de barba na cara, niío 
tomaram chã em criança, não apprenderam o 
'elemtinto principal de boa educação que nos 

manda respeitar quem passa na rua, seja um 

m_iliionario ou mendigo? Mas eu tenho uma 

receita infalível contra o azar, um isolamen-
to maravilhoso. 

Naturalmente, vocês meninas bonitinhas, e 

vocês rapazolas de hombro largo de chumaço 

e at:etas arranjados no Garcia Imperador ela 

moda, vocês, meus caros, não podem e n§.o 
devem se exporem ao azar. E' um perigol 

Encontrar-se padre a cada Instante na rua! 

Acceitem meu conselho mocinhos bonitr. 

nhos de bigodinho de Hitler ... e andem iso, 

lados. Previnam-se. Ponham nos pés duas 
boas ferraduras ..•• 

Assim, não haverá perigo. Talvez ao en, 

contrarem um padre, não achem logo um fe"' 
ro para tocar,. e que perigo! Vem logo o 
azar! ... E com as ferraduras o isolamento i9 
seguro ... não acham? Experimentem! 

E para vocês, meninas bonitinhas e anti, 

clericaes, ha tambem uma receita de isola, 

mento infallivel e segura. Furem os beiços 

como os botucudos nossos irmãos das selvas 
e ponham nelles uma argola de aço... · 

Isolamento completo, absoluto! Desaforo! .•• 
dirá talvez indignado algum jovem anticleri, 

cal. Isto é receita, isto é linguagem?! .•• 

Desaforo! grosseiro! me dirá, a menina anti• 

clerical, Não se zangem... calma! ••• 

Quem diz ·o que quer, ouve o que não quer. 

Quem sae na chuva é para se molhar. Vocês 

meninas e vocês meninos anticlericaes, não 
insultam o padre, não faltam ã boa educa

ção? E com piada$ e graçolas insulsas do 

isola não querem fazer do padre, do ministro 
de Deus, um bobo alegre de rua? Pois quem 
diz o que quer, ouve o que não quer ..• 

Na Capella provlsoria do noso 
eemlnario,. em ~cg'Uicla., haverá 

E', pois, motivo de grande jubilo para os catholicos 
brasileiros, a so1emnidade marcada para o proxlmo dia· 16 
pois eiia representa uma dlffusão do apostolado de ora, 
ções e sacriflclos das virtuosas filhas de São Bento, pre· 
cioso aposto1aao que a Providencia Divina concedeu ã 
nossa .Patr1a e que vemos desenvolver-se por outros palzei: 
do -continente. 

* p e. ':\scanio BRANDÃO * 
-'1 
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• Para vestir seus filhos 

com eleganc:ia, visite a nossa 

Secção de Creanças. Estamos 

agora offerecendo -um lindo 

sortimento de roupinhas de 

linho superior., em estylos 

distinctos e modernos. 

BEM VESTIDA 
REFLECTE O 

BOM GOSTO MATERNO 

li& ". 
~. 

A CASA N,o 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

10 de Novembro 

Santo A.ndré A velico 

Bibliogrét.phla 
das cllrêii'; a razão'-•pergnufa.:i 
que phel:LQmeuo :ve.in ~ ller es· 
lle&~ ·,- ·' · · - .,. 

Môlrs; ;fô'SE' TIBURCIO .. ·t1'l!lfdé falta, O autor ~na. 
"Pedagogia P.o.pular do themas singelos, como singelo 
Catecismo Editora e bom foi sempre .Aquelle que 
A B C • Rio ------1 o Itvro aponta sempre como 

exemplo: Jean.a, - Pe. ANTONIO FERllEI/ 
O livro de Mons • .rl>SlS Tibur- RA, s. J, - "Reminiacen-

cto ê um manual pratico e po- Pe. ARMANDO &U-ER- cias do Passado" - Es• 
pular de oateehese; obra; me- RAZZ1 • •~Dft1CU1'Sos-phan- colas Proflasionaes Sàle• 
ritorie. sob todos os Pontos de tasias" - Casa Editora stuas - São Paulo ---- . · 
vista, já pela doutrina segura, Fl'ederico Pustet Sã o . . ? 
explanada eom clareza e pre- Pauto -------- Diz o autor no '"Limiar" qJI9 
cisão, já. pela real opporluntda- a sua obr-a é "compendio" dos 
de do assumpto, tão faJ~ de- Neste liwo, resn"iu <> P.e. livros qa,e consultou .e nada. 
catechese e de bons catechis- Guenazzi aiguns disCtm!Os i,.r-o- t~m ·l)Ol' isso de oJ.!lgin-al. Pe
t.as ande. o mmido de hoje.. t-erido-s d"es-de 19-"22 e algamas dinros ven:ta P8l'a disconiar do · 
Mons. Jos-é Tibureio não se ex- interessantes dissertações so- illustre Pe.. Fen-eira. Que a. 
tende em divagações, nem em bre o "·M:a.r", o "'Medo'1, "0 sua obra. seja r~xo de leitu
abstracções; ataea de frent~ Riso", "ás 06res•1, ver-s.ados to- ras, vá lá, mas que seja, "ooin
-os assumptos e procurn sem- dos em estyto imaginoso e pentlio", não! O autor soube. 
pre o Íad-0 :pratico das ques- flnêD.te e elegantiss:ima e es- de tal ma;neira 1'8l)l'odum1r . ·«); 
tões p1u•a, que o seu manual se- co.tteita linguagem. V-ê-se _logo que leu, encher essas leitur~s' 
Ja eceess-ivel a todos, como el- que o autor ê profundo corrhe- de observações proprias, 1ue
le quiz que fosse. Parece-nos cedor dos gre,nd-es mesti-es da fez obra int~irament~ original. 
que aloançou plenamente o seu !ingua Vieir-a, • Frei Luiz de~ São bellissimas exhortações do 
objectivo, pois qualquer pes- Sotraa, Bernardes, Hêrcule.no, amor de Marie., do amor . de 

_ soa. lerá com l)l"Oveito a "P€· R-uy. Se n~11, yejamos: "Aca- J~sus,' do amor da Eucha.r-istlà. 
dag.ogia Popular do Catecis- bara a festa·. Estavam a rcti- São dissertações sobre -a "E-ffi• 

: lll-0", e, o que é mais impor- rar-se, quando reboou surda cacia da Oração", sobre o 
_: tante, se tornará um seguro mente do chão um morteiro, "Perdão", sobre a ''Escola.· 
' catechtsta. o livro trata. p1,r. -e~vou-se ob.füJ.uo e estrondeou Christã", \Sobre o "Mez de.Ma

me-ira da «Catechese" ens-in-an, ·no al.to. · .. Uma chuva de cô- ria", ,repassadas de enthüsiàs
do O que é a ca.tech,ese, qual i:~ se d1':.idiu em lagrlmas_: la- mo, de amor e de sinoor.iimde, 

. -o seu fim e a sua neoessidaide. grunas cor de cajií, lagnmas 
· Destaquemos ne&ta parte estes oôr de arsenico, l~grlmas côr 
: 2 tr~ohos bem ttteis a todos: de SJ'-1loPl:e, lagrlmas cêr de Dr. Durval Pratlo ·· 

11 A neeessiüade da ce.tecbese pavon~, de ponço vi-vo como 
procede do mesmo fim do ho· a ehamma, e de oe.st-anho ro
mem. Criado por Deus e pa.:ra fo. • ·" 

-- -- ._...... . ... ~- .. ~ ..;.;l 
Oculata . 

R. Ben. P. Bu'dk>, ;\J, • 8. 
611114 - H a l'l boraa 

D8l.ls; devendo oonbeoer, amar "Ascendeu "Segundo , e reben· 
· e semr o seu Crlrulor Por t-o- t-ou em varlos llstões brifüa.n
_ -da a sua vida, impõe-se a ca.- tes em cota-s:el, desde o r'lXo. 
tec-bese desde O desabroc-lmr rosmaninho á côr de avcllã, 
:da razão ne. criatura humana." desde o cinzento côr de ard-0-
·E este outro para os fieis: sia ao branco arg-entlno. E as
"·DeUSf pela ordem natural que. sim se diss!param· outros mor

'nlephone ~Mlll · 
•• • .. -·· ·~.?-.-.• 

poz nas oou!ias, confiou aos 
\l>aes, antes do que a quaesquer 
outros, a obrigação de educar 
os ffihos physico, moral e so
ctaJ-mente como legítimos e 
primeiros representantes que 
são · da Providencia dentro do 
lar." A segun-da · parte trata da 
formação élo câtechtsta e a ter
ceira da :Pràttcá da catechese. 
lllstas nos pareceram as partes 
n;i.~lh9res do livro, sem . des
tlótiro para as outras .. .Â ultima 
párt:e ê dedicada á. "orgéniz-a
ção do catecii;mo" e presereve 
algumas regras rea:lment~ uteis
para o e:s:ito da missão do ca
techista. 

t-ef:ros, como se d-issipam os mi· 
nutos, camo as canções, como 

Congregação M:a: 
riana de N. S. da 
Gloria e S. Joaquim 

os risos., como os sonhos - li· ES'~v:e em visita. ao Hospital 
gej~nte.; - sim, como os Ml-litar da 2.• R~o MUioo.r 
sonhos, risos, calll)6es, minutos uma. commlssão de ,congregados 
de nossa vida. , . " -da Congregaçã.o de N ... _ s. de. 

' 1 Ante o perpassar de varia- "Gloria e Sã.o Joa,quim a.·· que.J 

JOSE' AGOSTINHO . 
Dentista _ 

R. Boa Vista, 127 - 9,0 . ~nd. 
RAIO X - CIRURGIA E 

DENTADURAS 

offereceu, em :nome ua·- Cangre• 
gação 2 cr.ucifix-os e 5 . quadros 

· re'Íigfosos ao sr. director do-'Hós, 
pttal :M:ilitar, major Luiz c«ier 
d e Andrade, ,pare. ed!!ficação do: 
enfermos tratados no Hospita.. 
Militar. 
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i O!! l.\00,IJORES :~HOR Q~ALIDAD; t 
~ s 

conego JERONYMO RI- ~ .Generos ~nticios, Vinhos, Frios, ~et~ ... 1 
A vida de Sa&t.o Amdré AV&o- Com um poder de agra,dar,· zendl:i•se ordenar, en!ti,a,nüo em BET • "A Asoetka Chi'ls- ~ Bis·coutos §. 

fulo dilve ser F()fundamente absoluta.mente exeepcional, An· seguida p. ara a or~l-em dos Théa- tã" (trad.) - CoHec:ções !':½ s 
medifflda pelos ~ cath~ dN ÃWl!!lo ~e. e do• iln0$.. . . ' :iscTo. ADÍv.esLivrárla Fran- 1 EM p Q R J Q MO N"T EN EG R Q j 
pois, educou-ee, i'o:rl:mm!-se a sua mtneva as pesaoa.s que deDe ee ~ então 13; sua. vida. de - = 
alma na propria famffla, mos• a.ppl'OXlma,vem, Mas esmo nem pmtltenda. Se Deus lhe tinha- ~ RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 is 
tra.ndo o poder ,de uma. femllla. t-oeas . essa,s pe_ssoa.s ellltm tdea:1· da.do esse ~til' de attrahtr. era. . Obra jâ ~o-bejamente oonhe- is 9 
religiosa. E qu,a,nte.5 pobres nente correctas. varlee della3 pM'8. ser empregado !D.a ' sue, c1da e elogiada no estrangei.:o ª=- ME R e E AR IA A V EN IDA ·e=-~ 
crea-tu,ras rui<> se def8r.ma.m no tentaram por metes tnfelt?Jea se meios.- gloria. E como um effef. - e mesmo entre nós - nao AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, Z.098 - (Em frente á Igreja 
contaiCto com a,s propria,s pea· fa~erem amar !P01" elle. Para to n&o pode ser superior á sua' nos cabe commental,a ltais § Immaculada Conceição) - PHONE 7.5453 § 
soas que são d•eante de Deus por fugl.r defblttiv&mente a. esse -0ausa., mmi um aeto :puramente I uma· vez, o que nos levaria a a 5 
ellas :re3ponsaveis, perigo, retlrou:-se. do ~D<lo, ,_f~ na.tureJ pod-e- :ter· frooto .espbi- cahir em luga:res communs. §l distribuidores da = 
==================== tua.l, e1:le iprocurava com toda. a; !'ara recommendal-a be.sta o ~g MANTE. JGA "BANDEJR A 1\.TTE" ==-= e violeneia, desenvolver a. sua. vi-1 bre-ve com que 'b luminoso Pa- - - . . rJ.J. \', -Pala\1:'::: c:::J . :::!!restados da_ interior. Um dia, defenden• pa Leão XII! distingti-lu o ª . d§ 

do umt1. causa, aconteceu-lhe di- · autor. A umca cousa que .§ (A :nata·-~1D&.nte.lgas) ·-·= 
zer uma mentir.a e como estâ' n-0s compete aqui é regosijar- i1nrm11111111mn1111111ilnilillltütilali1Hnt1tnnun11111111num1mmcn11nnm1at11111t11111Dnmm~unmi. 

Meu Irmão, escripto em Job: "uma ·'boeca mo-nos pela traducção portu- · 
"A paz seja comtlgo" foi a saudação e os votos que te ment1rosa mata a. a:lma", foi to- gueza desta obra que a collo

dirigiu o Bispo, quando te ckrlsmou, Teu Rei é pacifico, seu mado de tal horror, que nun-ca cará e.o alcance de todos os lei-
Reino, sua lucta é de paz; prepara-te para O combate. mai13 af!vogou. , tor~ brasil~iros que muito lu-

0 Sacramento da Chrisma como os outros Sacramentos Além dos votos ,proprlos â . crarao meditando com o Cone-
confere augmento de graça o~ vfda eerm-ltua1, dá direito ~ : eui:; Qi:d"em, fez' elle mais d'Ois, ~o J-eronymo Rib_et_ ~obre o 
auxilios opportunos de que necessitará o chrlstão no decorrer qu ,sã,o ,só proprios ª :nos pro- Est~º de P.erfe1çao , sobre 
da existencla, ~r a, adn:liração: o de sem- as "Diversas Concupiscencias" 

Tua vida é combate terás de vencer o denwnlo e trl-um• :pre agir contra ª ,1,~8: vontade,· (a riqueza, a sensualidade, o 
• e o. de sempre progredir na (Per- or""-•lho etc ) sobr s "M i phar das furias do inferno. Em ti mesmo está a causa de tua ,, 'ª"ft ·_; · "'~ ' · • e O - e os 

• • ~ • 6 ~ c.hr,stã, · de Perfeição" sobre as "Leitu 
lucta, diz a tm,taçao, pois nasceste oom o pecca<lo original.. Ho=s intei'-~s -"'ed'-ft"~ ell·e á b ' - · .. ., . - . •= u= u -=•= · ras", so re as "Relaçoes So-
Arma-te, pois, de coragem, peleja varonilmente e com· Deus oração e á ""llitencia "''""' co . , t t 8 f 

- Y" • ,--- • c1aes ', e c., e c. e ossemos 
venceras. llnlr depora os fructos !Ilo pu1pl- citar todas as partes importan-

Teu Rei é pacifico, tua rueta é de paz, Jesus venceu sof. fo e :no confessiona,r~o. E apeSa.T tes do livro, teriamas de re
frendo, triumphou com a pacicmcia. Tu Imita-Lo-as subjugando de tode.s a.s suas v,n:tudes, v:tvia. commendar todos os capitules. 
tuas paixões ao dominlo da razão, a tua proprla razão ao suave elkl em -0onetente ,pavor de saJ-1 
jugo de Christo. Tua lucta é de paz! ts soldado, has de v~ ·,a, -sua 'lll:ma, 111ão por duvt.l ' 
extender o reinado de Chrlsto; és defensor da Jgreja, arrastarás da, da m'iserleordia de Deun, 
os homens pelo. bom exemplo. mas ipela. ;plena conscNm.cia de 

JOS. SCHRIJVE:RS C. S. 
s. R. à "0 Qlvino Ami
go" (Pensamentos para 
Retiro) - Traducção de 
Si-drach • Editora Vozes 
de Petropolis 

Eia, Irmão! Tanto podes si não se enfraquecer·em ti· a seu nada. 
graça da santa Chrisma, .A:os:-70-'annos Mtgmentou as 

Pe,· MARIANO pem-t,e:nei,a,s, •pofa já ei,a t~pó 
d-e se preparar ipara a morte 
com -miiis cutdado. O resto du 

1 d · e do Co -· - ·. .. · - I seus dlres, que se estenderam Eis mais um manual de n I a r mmerc1a por- 8-a,nnos, foram to_dos dedi- grande ritualidade. Geralmen
cados á, ore.çii,o f-ervorosa e tra- te quando os nossos moços se 
~s . ~st;~tes . de salvaç-dlô reunem pam os retiros do Car

o 

ACCESSORIOS 
pf automoveis 

lmpo""1o Dlreeta 

ISNARD & ClA. 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

l:SO-Olt OOBPL-ar·o 
C.Ullltem. 

'CASA ALBERTO 
~=A JlliH'mzflt' :a; 

BICYCLETAS 

BIUNS-, 

80MIMEN'1'0 VABIADISSIKO 
l'mponat'-io Dlreefa 

CASA ALBErro 
LARGO S. BENTO N.º 10 

CASIMIRAS 

'.dl!iB ,a;lmas -e aaritificação· do pro·j naval, limitam-se a rezar e a 
x.hno. · ouvir as luci-das pregações dos 
. Possa..a,intercessão-deste Santo directores do retiro. Isto é 
'CO'!lsegu-ir '!)al'a ii~s; d€ Dieus, m,i;it-0, é utilissimo, é impor
u;ma _ · gra.µde '.. eomprehensão do tantisshno; nada mais agrada
verdad-ai:ró espirito -com que se· vel., a Deus que e.s orações e 

d-eve fazer apostolado, jun;t::i ... nada mais util que as palavras 
mente com a coragem_ necessa- da Igreja. Porém a meditação 
ria ipe.ra :t'azel-o conforme esse sobre as verdades da Igreja é 
oopfa:-tto. ·úm complemen:to qne jm-gamos 

Lêr e Pl'Olfflffar o 
indispensave-1; só ella nos traz 
as . convi°ºões firmes e as ra
soluções acertadas. E a moci
dade, diz Tristão de Athaydc, 

LEGyo· NARI. O não gosta muito de pensar ••• 
'j, /Uli está a razão de nos3a p1i-

m-eira phrase sobre este livro. 
, . E'. um guia seguro para as me-

'E DEVER DE TOD~S- dHações dos moços nos reti-
:-.fJI _,:_o~a:.LU:Dl ·,, ·u;;;r;tqi~ .Q®:~w~ §.e~ti.w!11; 

CASIMIRAS, BRINS E .LINHOS'. 
nós mais moderno~ padrões Jl. S. enéontrarA ,mi-: :'. 

Casa AlbertO' 
RUA. FREI GASPAR N,0 39 • 

Phone 4-476 _,,-! 
-~~~~~--1"· A.j 
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Q_ Exmoº·, Revmo. Sr. 
tano · visita _ a Escola 

Arcebispo 
Paulista de 

Metropoli-EVA N GEL H o 

, (Conclução da 3," pag.) .. 
Medicina -A f I· L H A 

destino eterno e acceltemos~e as . ·W.00. Quer...se hoje divinizar o E J 
consequencias todas; com viver- sangue, canonizar a raça. Como

te se ha-de curar da intoxicação. mos da sua veracidade mais e fa.ctos bid.logicos ou ethnioos, tal- "A h e m orroisa, 
Quanto mal não pode fazer a to- mais nos engradeceremos para o vez possam interessar nos justos curada ãe su.a mo
da, a, mocidade de wn pai:z quem tempo e para a eternidade. Nes- limites das preoccupações huma- lestia, ,bem como a 
lhe prega o materialismo, quem ta casa que se inaugurou sob uma nas; no plano, porém, do nosso 

Viire::iimo Terceiro Domingo depois de 
Pentecostes 

pão da vida, a SS. 
Eucharrstia, •par a 
robustecer-se e CO!l• 

lhe venda os olhos para que não tradição de seriedade e firmeza, destino, é preciso que se diga e filha de Jairo ;re
eontemplem os céus, ou quem aprimorae. o caracter, illuminae a clame bem alto, pelos labios da susc_itada por Chris
lhe inocula a peçonha da des- intefiligencla, abeberae-vos nas mocidade: Não se mede o valor to, significam a al
crença.. Do projectado monu- fonres do saner, apprendei sobre• do homem pelo sangue que lhe ma peccatlora, que 
mento, que seria talvez grandio- tudo aquella scienc!a que vos é corre nas velas, mas pelo appri• 

São Matheus, IX, 18-26 

Naquelle tempo, falava Jesus ãs turbas, quan
do delle se approximou um chefe da Synagoga, e 
o adorava dizendo: Senhor, minha filha acaba de 
morrer; mas vinde impor-lhe as mãos e ella vi
verã. Levantando-se, o acompanhou Jesus, se· 
guido de seus discípulos. E els que uma mu~her 

firmar sua vida. 
Jesus Christo fez-

se acompanhar ele 
seus discipuios, e, 
no momento, dos 
tres 1l r i n e i p a e s 

so, só restam acervos de ruínas! de necessidade imprescindivel na moramento de sua alma, lmmor- Jesus Christo faz 
E. se ruinas materiaes são passi- vida - conhecer, amar e serv1r a taJJ. e pela capacidade de abraçar ressurgir tla morte 
veis de restauração, das moraes Deus. · e seguir o bem e a verdade. E 
não sei eu quem logre fazer res- Nesta festa de confraterniza-. foi precisamente este ~ dos 

. ;urgir o homem que foi o id6al çãu academica, em que os centros. derradeiros brados do grande Pa-
11ue existiu ou as esperanças que academicos de todas as Escolas pa Pio XI, já enfermo, quando, 
feneceram! Superiores de São Eaulo sellam a ante o- mundo aterrort~a<io, teve 

do peccaão para a 
vida da graça. Mas, 
primeiro ãevem ser 
expulsos os amigos 

que, havia doze annos, padecia i:le um fluxo de apostolos, Pedro, 
sangue, chegou-se por detraz, e tocou-lhe a fim
bria dos vestidos. Dizia ella comsigo mesa;ia: 
Si tocar apenas suas vestes, estarei curada. Mas 

Thiago e João, 1nrra 
significar que é pe• 

. Hoje, paga a humanidade to- sua mutna amizade com este: forças para clamar aos homens ,e os flautistas, isto 
da o ominoso tributo da educa- magnifico esta.ndarte, symbo1o. · todes do universo: A dignidade é, 

08 
maus compa

ção sem Deus, da pedagogia sem das vossas esperanças; aprove.tte humana consiste em sermos to-

Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem con- los apostoios e seus 
fiança, filha, tua fé te salvou. E ficou a mulher 
curada, desde aquelle momento. E, como che· 
gasse Jesus ã casa do chefe dá Synagoga e visse · 
os tocadores de flauta, e uma turba fazendo 
grande ruido, disse: Afastae-vos. A moça não 
estã morta, mas dorme. E riam-s.e delle. E, cô~ 
mo sahissem todos, entrou, e tomou a mão da 
moca. E ella se levantou. E dliúl.cÍõu~se a noticia 

successores que de· 
vem os peccadores 
resuscltar para . a 
vida da graça. Pois 

: alnia, do ensino sem espíritualis- -o feliz ensejo para conci.1,a.r todos dos par.te de uma grande familia; nheiros e as inspi
mo. Tanto o nomem se rebaiaxou os moços estudiosos a se unirem o- genero humano, a raça huma- r a ç õ e s perversas 

que, com seus can
tos, amoiiecem o 
vigor ãa vont.1.de, e 

a ~lles deu Jesus o 

poder soberano de 
rem-ir os peccados 

que - como a Dido no poema de por Deus e pelo Brastl. na. E' assim que ensina a Igre
Vergllio - lhe pesa a pr-0pria- vossa juventude saccodem-na e- ja a pensar, a sentir e a ·tratar 
abóbada do céu: Taedet ,coeli maltratam-na as cvnvulsões po- :-as coisas. Somos todos convoca
convexa tueri. lit!cas hodiernas. A dramatici-- elos para a mesma luz da. vereia-

À brutalidade e selvajeria dos dade de certos acontecimentos de, do bem e da caridade chrmtã; a conservam. n a 
por- todo o paiz, · · · · ',._ · · -/', \,, ·\'!\y que,ndo lhes disRe: 

,espetácu3.os que presenciamos ha-de certo sulcar as vossas al- chamados todos a ser, no- seu res~ morte do peccado, quando insinuam que a 
qµÔtidianamente, força é confes- mas nellas traçando rugas inte- pectivo paiz e na sua raça, os f lt - _ é . ·t 

"Recebeit~;,,ESJ?irito Santo: a quem perdo:1r· 
de's' cis 'Je'ê',éait<>s, ser-lhes-ão perdoados; f' a · · · a a nao e grave,_ que preciso aprovei ar a 

sar que está na lógica das pre- riores, que vincam as fll,ces de pro~gandistas desta idéa tão , '1/ ·. .!., --~l 

missas ~ntadas quando se ou- tanto moço vencido pela descren- grande e tão magnificamente ma- mocidade, que na velhice ha tempo para a con
SÓÜ,:attentar contra Deus, banin- ça. Não vos assusteis. Está es- .ternal, que já era humana antes versão. Só então é-que Christo toca a alma. Com 
do;o .das leis, exptllsando-o · das crip17o oo livro de !saias que Deus de ser christã. sua omnipotencia, com a força de sua graça 

~escolás, -extlando,o dos tribunaes quando quer perder os povos, lhe No Brasií; juventude estudiosa 

·q.uem ós rétiy.e'rdes, ser-lhes-ão retidos" (Jo:io, 
XX, 23). (~apide). De sorte que _nossa con· 
versão prepa-ra-se com o afastamento das 

arranca-a do imperio da morte, vivifica-a e, 
das profundezas do peccado, eleva-e. ás altu· 

\ :e desterrando_-o dos lares. A infunde O espírito de vertigem. · de São Paulo, batalhae pela gran-, 
proscripção do somenatural pavla E' esse espirito que perturba ho- deza do nosso povo e da. nossa 
,~·fatalmente atrophiar Ó ho-. je e allvoroça tantas naç.ões. Já Patria, dentro, porém, doS' precei- ras da vida sobrenatural. 
mem, aviltando-o e, pois, defrau- ,1ue assnn o quizcram, experlmen- tos divinos da lei de Chrlsto, Immediatamente pode ella mover-se para 

occasiões de peccado, realiza-se com e, con
fissão, que nos dá a graça, principio de Yi· 
da sobrenatural, e aperfeiçoa-se nas boai 
obras, sobretudo da frequen~ia ão S.acr'!lmeu 
to da Eucharistla. dando a. humanidade da parte tem agora O que vale uma ci:vi·- amando a nossa gente, sem odiar bô b b t ..__ li •-as as o ras; so re uuv a men=r-se com o mais rica do seu patrimonio. Por lização pagã, um povo sem Deus, aos demais povos, e na rommu-

desgraça, o erro naturalista, que uma raça an-ebatada pela paix:io nhão universal contrlbuíndo -================""-"".:::.:::.:::.:::.:::,:,.~:-:-:-----,------:=============::-:--~..,., 
assumiu nos campos do pensa- da guerra. vós, no emtanto, dlg- mais co~ as energias espirltuaes 
mento os mais extravagantes no- nificae a vossa mocidade, prepa- . do que com o contingente de pro- L I T U R G I A 
mes, aca;bou por empolgar profes- rae-vos para O dia de amanhã e gresso material que nos for dado ~-

sores e estadistas. em má hora tudo envidando por que Deus pre- re~izar. S A N C T U -S 
arvorados em conductores de po- serve O Brasil desse espirito de Quem vive- do-espírito, não mor- , · . · • _ -· .··; -,•_-,--.- ' 
voo, como já, em formoso verso· vertigem que despenha na vora- : rerá · 
lia.via cantado o Dante. gem nações e pu,vos, antes O fa- Vivei de Deus, que assim-dareis 

"l'error dei ciechi che se fanno voreça com O esplrito de equil!- ao Bi'.asil a,.,, segurança de su~ 
duci· (Pug. XXVIII, 18.) brio, de justiça de equidade e de perennl.Elade e a vós mesmos a 

Saudando-vos, senhores profes- c:alidade. · certeza de vos$ etemida(ie feliz. 
· sores, clooos que sois da vossa res- São os votos do Arcebispo e · São os moços brasileiros porta- - .. · -

po-nsabilidade de educadores, ~~ -amigo, q_ue .vos agradecr çordeal-. · dores · destas p1'0porções chrisi-ãs 
j~;me permittido expreSSa:t'.-VÓS; da vida,. e VÓS sabe1'eis realw.áf..as ni.~nte esta homenagam. 
com a minha sym11athia, ª certe- integralmente, pois tant;ls são as . - • 
zâ' .de que das vossas mãos est;a r d 
mocidade rumorejante da v= esperanças do Brasil como innu- -~ ar1!:1 
Escola sahlrá mais espiritualiza- meras as sympathias dos que vos U ~ i U 

amam. J -
:P,1!,A;io, que nunca, mais. alll:!,ixona- · Voltae-vos para os traba::Jhos 1 · 
:#â péiá. ·verdade, que saberã. bus- -inter.i-Ores. São os actos não às 
lcar em Deus, fonte de toda Sei- palavras que fazem robusta e for-'.::~~!::~:::~ei:; :::::::):~n::~~i::1~; 
ra. amanhã, mas sobretudo ho- priano: Não !aliamos grandes 

Antonieta Forzatti 
PÃES 

mens saturados de sobrenatural, coisas, vivemo!-as. 
mentes volta.das para os proble

de todas as qualidades 

mas particularmente sérios do Nacionalistas, no sentido alto 
nosso destino corações impregna- e sadio da expressão, sejamos 
dos de piedade e a.mor e por ist.o acima de tudo homens e chris

Rua José Paulino, 211 
Phone 5-2987 - São Paulo 

mesmo caracteres sadios para a 1 

estructura moral da Pátria. · .. •••1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'9-------------~~ 
Propicie-vos o Senhor todas ar 

[uzes e graças e. bençãos para e 
exacto· desempenho do vosso ma
gistério! 

A vós tambem, cara mocidade 
estudiosa de São Paulo, chege < 
meu brado de Arcebispo e ami 
go. . 

Acautelae-vos nestes annos fa 
ceis da vossa exhuberante prima 
vera. Quanta arvore promisso: 
de sazonados fructos, não logr. 
produzir nenhum se lhe ·reta 
lham o'cerne tenro, por onde cn 

., .. ··-1·sN.À.Ro 6 ciA. 
RUA :;,,t n'°E r.tAIO, 88 

Pbonra1 4-3581 ~ t-646:1: 

~:~!~!:1º:~::e ª ~~~g~. se~:~ .l Combate 
cunda· é gloriosa vida! Poupae
vos· guardando-vos oontra o mun
do :e · seus prazeres e suas vaida-

ao protestantismo 

des.! , · 
Na. vida· humana, só quem fe

cunda· alicerces nas regiões in
teriores do. espirito poderá de fa
cto constntir algo de estavel, 
Jrande e duradouro. O que se 
fundâmenta Il!ors sentidos, na sen
sibilidade, cedo desmorona, como 

De "Pró Eccles1a ", opti- trabalhos o secretariado pronió
mo boletim do Secr~taria. Yerá ci:uzadas de orações e sacri-- 1 

do Nacional de Orientação ficios. 
Doutrinaria e de informa- Por determinação de Sua Emi
ções sobre o movimento I nencia o Revmo. Sr. Cardeal D. 
protestante no B1·asil, ex - sebastião Leme, funccionará esse 
trahimos algumas not'.das ! eecretaiia.do na sede da Confed<3-

protestantes. Marianas, sendo o seu Director o 
aquella casa que Jesus nos conta 

ter. sido construida sobre areia, e 
que os , primeiros &guaceiros do 
outomno e os ventos da inver~a 

rle combate ás actividadcs ração Nacional das Congregaçõ.esl 

Revmo. Pe. Cesar Dainese, S. J. 
O SECRETARIADO NA.CIO- e Secretario Geral o professor; 

NA.L - Organizou-se no Rio cl.e· 
Janeiro, um secretariado nacio , 
na!, cuja actividade terá por ob
jectivo immuni2ar os catholicos 
contra a propaganda protestante 
e esclarecer os transviados de bôa 
fé afim .de rcconduzil-os á Santa 
Igreja. Como norma de acef<ío, 

EuripeEl.es Menezes. : 

A PROPAGANDA PROTES-1 
TANTE NO RADIO - São va-levaram · de roldão. 

Tende sobretudo a, coragem que 
tanto faJta aos moços de hoje e 
a não poucos homens madur0s -
a coragem das consequencias. 
Quantos acceitam as verdades 
aobre-naturaes em these apenas, 
mas,recuam quando se trata :le 
positivál-as nos actos! .. 

Buscándo a Deus com sinceri
dade, .c,onyen,cidos da santidade e 
Yeraéidade · da Reve:Jação, não nos 
é licito; '. sob pena de nos enga
nannóS: .. ;,à _:,nós mesmos,, quedar
nos Íí;·margem· do caminho, ou o 
~ .da estrada. A Verdade exi

rias as estações radiophonicas 
que são utilizadas pelos protes
t:mtes em beneficio da sua pro
paganda. 

possue attenta vigilancia em tor- FUNDO DE PUBUCIDADE -
no das princip~es agencias t'e Crea,mm os presbyterianos um 
diffusão protestante. O secreta- "Fundo de Publicidade" que se 
ria.do deve editar tambem um destina a pagar a publicação de 
boletim periodico de informações artigos de propaganda na im
e ·estabelecer con-espondencia com prensa do Rio e dos Estados. 
protestantes de bóa fé aos quaes E, p:}r que isso? Sómente por
indicará ou enviará livro que l o_ue não souberám esconder o ai
tornem melhor .conhecida a Igre-
ja Catho!iaa; pelo exito desses (Conclue na ultima pag.) 

ge de nós !até a ultima COl'lse- --- · ----------------------
quencia. Sejamos, pois, tota.i~ 
mente sinceros comnosco, sunnna·
mente 11.eaes á nossa propria cons~ 

Ao Dragão de Indianopolis 
Sob a gerencia de ERNESTO CINQUETTI 

cienclll,; Se•é detestavel enganar V. s_ deseja ser bem servido? Procure conhecer a nossa casa, 
11, outr.em, ma.is abomiruw.el ainda. . onde V. S. encontrará artigos domesticos, artig.os para pre·-
é enganar-se a· s1 mesmo- e assim: sentes, materiaes para construcções e artigos para pintores. 
iludido e ludibriado aventurar-' O mais barateiro do bairro 
fie pela: Vida. Av. Cons, Rodrigues Alves, 376-B INDIANOPOLIS 
~;&.~J.W,I.O~~te_;é...Q,:l49_SS9.' : __ ,_,_,.._ ...,,,~--.,,e.,-,.,....,....------------------

Sa~to. Santo, Santo é o Se-1 res (789), determinam que o Isaias e o apostolo São Jofío, 
nhor Deus dos exercitos. Oi Padre se una aos .. anjos,,c .a.o os ,anjos e sera;ihins, sem c:c·,
céu · e a 'têrra -estão cheios .de I povo d_e, Deus afih"l · de,,· ·uniso- sai\ e1ítoam este h:l'ln110 :«1 
Vossa gloria;· hosanna no álto I nos, caiitarem todos, o Sane- Cordeiro, no seu throno de 
dos céus._._ Bemdito seja o,: que j tus. ·Mais tarde o celebrante se florià. 
vem em nome do Senhor. Ho-

1 
contentou em rezai-o, como ho- Os gregos o cllamam hymno 

sanna no alto dos céus. -I jc, a meia voz, ,_:111 Jazão das tri\un).Jhal, po'rque foi o hynrnr> 
Einbora ·se tenha duvida,. grandes modulaçocs de que es- entoado pela multidão de ju

quanto á . ;tJJ.tiguidade do San-1 se hymno está ornado. ~m to- deus, qu_ap,do Jesus fez sua rm· 
ctus,- é certo que foi introduzi- do caso o celebrante nao po- trada trmmphal em Jerusalcm, 
do na Missa pelo Papa Sixto,i dia·começa:i' o Ca:non al1tes qúe ·seis d,ias antes da consulllma· 
(sec. II). l!'oi a primeira rur,- 1 o cõro o tivesse terminado. ção ·de seu sacrificio, 
tura da formula do Canon, del· Ha nessa oração duas pala• 
le separando o Pr-efacio. • * • vras hebraicas: sabaoth, plural 

O· Concilio de Vaison, em . de sa~a - exerci.to e hosanna 
529, impõe o Sanctus a todas ! O Prefacio termina com o - grit~ de alegria dos judeng 
as Missas. Antigos Capitula-' Sanctus. Segundo o propheta I que significa consolae · nos, 

salvae-nos, mas que por exten

.~~~~"''"~"~ . . . . 

~ Casa San!!>_ Antonio 

i H E N RI Q U E H E I N S 
I..IWRAR,IA CATHOL.ICA 

., -- Hramie sortimento- de artigos religiosos em geral -
] Fabrica de imagens - Offlcina de paramentos e estandartes 

~ Rua Quintino Bocaya-va, 76-A - C. Postal 2906 
~ SÃO PAULO 

.AP.RESENrfA. A(;OR .. A 
··o INVRNCIVEi, 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS-. 
UM RADIO DE .LONGO ALCANCE . 

AO ALCANCE DE TODOS. 

• 
Peçam demonstrações sem compromisso a 

são quer dizer tambem alegria, 
contentamento., 

Essa triplice fnvocaçáo q110 

os gregos chamam Trisagio 
mostra, diz Santo Ambrosio, 
que as tres pessoaR diviwrn 
têm uma s6 e mesma natnre,rn. 

· divina. Depois de Rc ter dito 
'tres vezes: Santo; Santo, San• 
to, accrescenta-se no singui;,r 
o Senhor Deus dos exercites. 

Assim o Padre é santo, o Fi
lho é santo, o Espirito dr- n01i;; 

~ é santo. I<JRsas tres I'0r-;soaq 
são um unico Senhor, üm só 
Deus. 

vezes santo e norqu0 o T'ri·-··1-
! gio é o canto do c:(,11 ú _:,!n:-'a 
1 da Trin<lad(· Sm1f.issim,1. 
: O Sanc~us é dirigirlo ;, Trin
j dacle como a ~J-c!c<r,1,,c~n r-··> 
, ncdictus, a J\\):;.SG ~~<\iihn:-. >>~ 
Sanctus os anjos proclam«m a 
santidade de Dc-us e ,;na for
ço: sua Rantidade. JJOis o fi:11 
triumphal do Santo Sacrifi, h 
(, honral-a, sua força porqun o 
Deus cloR exercltog - Deus Sn. 
baoth, não <' menos forte (' i;o
deroso do que Santo, 

AMERICO NICOLATTI T~az-se o signal da Cruz ao 
Benedictus por ser esta paJ;1. 
vra 1'irada do Ernngc1!10, r;11e 
c·n:·1c,:a. sempre Jl(:!lo si5nal da 

Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º ancla.r 
Tele11hone :, 4 - 4 4 2 S , Cruz, 
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'Jnstituição do "Li
vro do Merito" 

, l!'oi assignado decreto-lei ins
tituindo o "Livro do Merito" 
destinado a receber a inscripção 
dós nomes das pessoas que, por 
doações valiosas ou pela presta
ção desinteressada de servíços 
relevantes, hajam notoriamente 
cqoperado para o enriquecimento 
do patrimonio !iaiiterial ou espi
ritual da nação e merecido o tes
timunho publico, do seu reconhe
cimento, A Jnscripção será or
denada por decreto mediante pa
recer de uma commissão perma
n~mte de cinco membros nomea
'1Qs pelo presidente da Republica. 

A inscripção será certificada 
por um diploma assignado e en
tregue pelo presidente da Repu
blica e mencionará o nome da 
pessca distinguida e a doação 
ou o serviço que, lhe houver dado 
motivo. Apratica de acto con
trarió aos sentimentos de honra 
aµ de offensa á dignidade na
cional importará no cancellamen
to da inscripção que se fará por 
decreto e de accôrdo com o pa
recer unanime da commissão a 
que se refere o artigo anterior 
deste decreto. O "Livro do Me
rito" ficará guardado no palacio 
dp governo onde corretá o expe
diente dá inscripção e da expedi
ção dos diplomas, 

LEGlONARIO 

RA SI L eia, etc, A transferencia de car
reira pode dar-se a pedido ao 
funccionario ou ex-officio no in
teresse da administração. Ha 
ainda artigos referentes á fun
cçào gratificada que é instituida cerrem materia de interesse i;;e-

1

. o interventor feder11,l rio Acre, sr. 
em te! para attender a enrargos ral ou constitulrem resolução de Epaminondas Marti.ns. 
de chefia e outros que não jus- füme doutrina; e) os editaes, • Seguiu para o Rio de Ja
tifiquem a criação de um cargo. II) - As actas dos tribunaes ne!ro, nesta semana, tendo re-

0 tempo de serviço será con- e, colleglos judiciarios ou àdmi- gressado ante-hontem, 0 general 
tado como até agora, Para apo- lllStrat!vos limitar-se-ão a um Maurício ijlardoso, commandanr.e 
sentadoria e disponibilidade con- :eg!Sto succinto das resoluções, da 2.• Região tfilitar. 
ta-se integralmente o tempo de III) - Dos demais act.os pu-
serviço prestado em organizações blicar-se-á apenas O resumo. O Salario M inimo 
para-estataes e um terço de tem- IV) - Nos edltaes de concor-
po levado em conta o mandato rencia publica ou administrativa Prosseguem os trabalhos para 
legislativo fetleral ou funcção es- as especificações de forneclmen- fixar o salario minlmO. 
tadual e municipal. to, conStarão .de avulsos distrl- No Districto Federal a commis-

No titUlo referente a direitos buidos pela repartição que pro- são (lo salario minlmo terminou 
e vantagens estão computadas mover ª concorrencla. definitivamente os seus traba
todas. as foriµalidades relativas á V) - Das decisões do Conse- lhos, fixando em 240$000 a re
remtinéraç~ /e :vencimento; dia- ·lho. de Contribuintes e do Con- muneração mínima para os tra
rias, ,:·ajudas :,qe custo, licenças, selho · Superior i:le Tarifas serão balhadores. 
fériai,. cémcessões. As férias se- supprim!das a ·esplanàção dos NO Maranhão, o salario mini
rão óbrigatorias e constarão de factos e a fundamentação de mo foi fixado em 125$000 parn 
20. dias con'idiis. Ainda é exa- voto vencido. ·,. · · a Capital e 95$000 para o Inte-
mihado· o direito de petição é de VII) - Os clichês das: lnven- rlor, segundo communicação re-
reconsideração. \', · ções patenteadas e das marcas de cebida pela. D1rectoria de Esta-

'o titulo III ·trata dos deveres industria e de co-rc1o terão tlstica do 'l'rabalho. 
dos funccionarios. Além do com- sua publicação · adstricta aos ca- o Espirito Santo foi o ultimo 
~arecimento ao serviço são ain- sos de absoluta conveniencia. Estado a fixar o salario min!mo, 

São Paulo, S de Novembro de 1939 

pastas ministerla~s com exc~
ção do mlritstro do Extérior, con
de Ciano. 

Apesar dos commentarios ex
trangeiros, Roma affirma que a, 
remodelação ministerial não af:t:ec. 
ta a poutica eitterna da Pentn
sula. Assim tambem acredita. a 
Allemanha, conforme notlcias que 
chegam de Berlim. 

A finlandia 
ponde 

res• 

As primeiras horas do dia 1,0 
de Novembro p~rtiu de Helsinski 
com ~estino' a Moscou a dele~a.:
ção finlancteza, que dará ao go
verno sovlet!co a ultima. palavra 
a respeito dos' entendimentos ha-

~. HORA DE VERÃO - o.,. 
relogios do Uruguay e, da. 

· Argentina foram adeàntados c'.e 
60 minutos, a partir do dia 31 ::te, 
Outubro. · 

3 VENDA - A Comrnis:;ão 
• Marttüna. ?;prte-Amerlca• 

na approvou à. venda de 14 na
vios cargueiros· ao Brasil. 

4. REGRESSO - O sr. Von· 
Pa.pen que foi chamado a 

Berlim depois da MSiSnatufa. do 
tl).Cto a,ngla-franco-turco, retor
nará P9t estes dias ao seu posto 
em Ankara. · 

5 AOITAÇAO - A cldàd8, 
• · de Praga tein sido agitada.; 

vor Incidentes provocados 1'01'1 
"excitadores Juvenis" no dizer. 
do governo allemão. 

6 EXPOSIÇÃO -- A Feira' 
• Mundial de Nova York fol 

fechada. día 1.º de Novembro, de• 
póis de ser visitada! pôr 26 mi•, 
1hões de pessoas. 

vidos nestas ultimas semanas. 7 LIGA DAS NAÇOES -
Affirma-se que a Flnlandla re- · • · A~lm de estud:ar a situa• 

je!tou cortez, mas claramente a ção creada pela. guerra, a Lt~a. 
ideia de se estabelecer bases mi- das Nações i-eunir•Se-á em De-
lltares russas em território de seu zembro. • • -
domlnio, 1 

~ ,, 8 RACINl; · - Está sendo 
.Falara a Hainha · commentorado em todo 

mundo, o bi-centenario de Ra· · 
da Inglaterra cina. · da obrigados os funccionarios ao VIII) - As publicações cuja que é respectivamente de l /.lCS 

__ .._,._,,.....,,..,""'"'._ ...... ____ 
1 

sigillo, á urbanidade, á írequen- obrigatoriedade decorre da con- i e 110$000 para a Capital e o ln· 
FRACOS e ela de cursos de aperfeiçoamento, vel).ção internacional ficarão de- te:ríor. 

Din 11 de Novembro é o anni- 9 CLEMENCIA - O minis•·. 

,AtJEMICOS ao amparo da familia, ao com~ pendendo, verificada a sua vigeu
pareclmento a festas civicas e .a eia. pelo, Ministerlo . das Relações 
apresentar-se decentemente tra- Exteriores, de communicação ctes
jado no serviço. se Mtnisterto ao da Justiça e Ne~ 

Noticias 
Ycrsario do armisticio de 1918, 

. Commemorando a 21 .'' passagem 
1 desta data, a rainha da Ingla
, terra se dirigirá por intermedlo 

• tro dás Relações Exterlo,-, ' 
1·es da Argentina solicitou ao ge
neral Franco, o petdão do chefe 
republicano Irujo, 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTAOO. 

Além da prohibição expressa de gocíos Interiores. 1 
accumular é ainda vedado ao IX) -: Quando, pela sua na-1 

('O - Brasil do md!o, a todas as mu1heres do 
imperio britannic~ 10 PITTORESCO - A Real' 

de João da Silva. 
Silveira 

funccionario • censurar pe1a im- tureza, a materia a ser publicac'::, I 1 TP.ABALHO - O minl.s· 
prensa as autoridades constitui- exigir maior divulgação, chamar- • Lro cio Traba:lho communi- f\T avios Postos 

• Força Aerea britannica 
lançou sobre a Allcmanha granne 
quantidade de boletins, que enti·e
lanto cahiram na Belgic~ GRANDE TONICO 

das ou criticar actos da admi- se-á a attenção dos interessados 1. cou ao Ministerio das Relações • 
nistração, podendo, entrêtanto, nas edições seguintes para o nu- Exteriores que foram nomeados a PtQU(J 
publicar artigos doutrlnarios vi-· mero do jornal que a houver in- o director do Departamento Na-! r. , , _ , • 
sando collaboração e cooperação. serido. cional do Trabalho, sr, Luiz Au- r-,a,5, dous navios neutros foiam 

Estatutos dos Func-
E' limitada a actlvidade extra~ to d R M t · ' mystenosamente postos a p;que 

11. ACCIDENTE - Choca-'. 

X) - Em ·caso de erro em gus o ego on e1ro, e o en-1 _ , ' ... · • 
funcciona.1 prohlbindo o traballro qu~quer publicação, serão ape- genheiro Paulo de Berredo Car- ! por embarcaçoes desconhecidas, 

• • p b[ • em empresas que tenham rela- ir I São cll · f. 1 d CZOnarzos U zc_os nas rectificados OU reproduzidos ne O, para .exercerem as fun- 1 es: O naVJO In an ez 

raro-se violentamente os , 
expressos Milão-Roma e Veneza• , 
Milão, devido a confusão de sig- ' 
baes, Falecerl\,m 15 pessoas, sen-' 
d.o hospitallsadas 10 ·outras. 

ções com O gover;QO ~m mater1a 6 dispositivos ou topicos emen- cçõês de deUegados do Brasil á 2.ª 1 "Juno" e o norueguez "varang-

Federaes 
, que se relacione êom o objectívo ciadós. , .. , ! co~ferencia do Trabalho da Ame- ! ~a1 ", Este ultimo segundo noti-

ãa repartição ou serviço do func- 1 • ir H , eia,, de A ste d d d 
. ' cionario. Não pode tâmbem este Pelo referido decreto fica esta- rica a reun -se em avana a ?., i º m r aro eu .e en-
v Estatuto dos Funccíonarios d belecido que os ex die t d 1 de Novembro proximo; e para/ r>.:,ntm ~. uma ml11a ao lu:-go elo 

Pub1icos Civis da União, assigna- ser gerente ou irector de empre- publicàção enviados pe 1; es ~ conselhe!ro technico da delegação I mar do Norte. 
ão pelo presidente da Republi'ca sa commei;cial. · pe repar o engenheiro Gastão Quarti.m do ' 

12. CARNE DE CAVALLO 
- Noticias · vindas de 

Berlim nbticlam que foi iniciad::i. 
a vendá de carne de oavauo;' 
sendo grande· a procura; por pàr- · 

te das donas de casa.. 

, i tições deverão conformàr-se éom _ i 
na solemnidade do Theatro Mu- Ficou abol da a fricença-pre- 8& oormas constantes desta. le.. Moura. . A representaçao class!~- ; 1· . l'~ot1cias 
i:icipal, fo1· publicado no "D'õrio mio, Os funccionarios que a es- ta acha se compoeta dos srs V1 ' · = cotnpe11ndo ao corpo de re~cto- - Q '· · • í ;~ 
Official do dia l.º. A Imprensa tiverem gosando poderão; entre- res da Imprensa N , 1 - cente Galliez, delegado patronal! , do Mundo 
·Nacional publicará logo em se- tanto, ,terminal-a e os _que tive- denar as publicap~ci~~ci:;\ e Antonio Chrisosto~o de Olivei- i 
guida uma separata do mesmo . rem direito ~ ella terao o seu fazer observar as normas estabe- ra, delegado operan:>. 1 
Estatuto afim de ser distribui~a tempG de serviço ~ontado em do- lecidas nesta lei. 1 

2 
CREDENCIAES _ 0 pr.-.-1 1. PREVISÃO - O gener:,l 13. ZARPOU - Deixou º 

nesta Capital e nos Estados a to- bro: , O decreto f~a as respon- • - " sab!lldades e penalidades para O · • ! Huberto Jouvcs, ex-com. 
das as repartições federaes e . . ' ' . Via1'antes ' sidente da Re?ubl,ica rece-1 mandante· do exercit:> britannlco 

porto russo de Tromsoe, 
o navio norte-americano "City o! 
Flint", escoltado ·por varios va• 
:ros de r,'.lerra allemães. 

funccionarios publicos. f~nccionano publlco e i1;-st1tue beu dia 31, em ,aud1enc1as espe-1 cm 1918 v· t 11 

O Estatuto approvado e Posto 
a,m_da a cad_erneta, que sera gra- . 1 1 t , . i' pre e um a aque a e-E te te ciaes os novos mm s ros p,empo- mão de g d d 

em execução por decreto-lei· do tuit~ e ~ra valor Gle caderneta s ve nes Estado o inter- tenciarios d P ·agu "!/ r v· , ran e enverga ura, mi):;. 
de identidade ventor federal em Pernambuco, 

0 ª1 ª ' s · I- r.10 antes da primavera. 
prestdente da Republica define · cente Rivarola, e do Equador, i,r . .,, t '"A" is -· ·-d -· · to - que alem das visitas officiaes, 
as disposições preliminares dos ""ª auc,ece ma o ecre que Homero Viperi Laponte, 

di 28 d t 
est;E:ve em Campinas, e visitou os "IIICIIIUllllllltlillllllllllltlÍlllillllllltllllllllllllllllllllllllllllll!lil''l;::·'.)::,:,111m1U111111111111n1111111111111lllllllllll1lt'! 

cargos publicas fixando tambem o a e Ou ubro será consi-
d d 

" principaes estabelecimentos. 
ns classes e as carreiras. Estão era o o Dia do Funccionario 3 ALGODÃO - O presiden-1 g H o i 

• te da União dos 1avradores1 ri armoniuns '':J . HN'' ~ fãra da definição os extranume- Publico", em lembrança da lei 
• rarlos e os contractados. Os ca- do reajustamento na mesma data 
pitulos do primeiro titulo mos- promulgada. 
tram como se provêm os cargos 
publicas, As nomeações serão 
.feitas para um estagio probato• 
rio, durante o qual pode ser li
vremente demlttido o fünccíona
rio. Este estagio durará 10 annos 
para os que forem nomeados sem 
concurso e 2 annos para. os que 
por concurso occuparem os seus 
cargos. O concurso não terá li
mit.e da, idade quando o concor
rente for funccionario effectivo. 

O Estatuto adopta o que já 
existe nos regulamentos sobre 
exercic!o, promoção, .transferen-

Publicações de 
A e tos Of ficiaes 

0 presidente da Republica con
siderando que se impõe uniformi
sar as publicações officiaes, as
signou decreto-lei dispondo que 
as publicações officiaes obedece
rão ás seguintes normas: 

I) - Serão publicados na inte
gra: a) os decretos-leis e decre
tos numerados; b) as ordens, de
cisões, avisos e officios que en-

r-:-r -----------------

SECÇÃO ESPECIALISADA EM ARTIGOS 
PARA NOIVAS 

Aviso Annexamos á 
nossa secção de lã uma 
aula de t r i e o t gratis. 

Completo sortimento de artJ
gos para modist .. 1., costul'efra 
chapeleira e boo·dadeira -

:Variado sortimento de Ren
das para Altar, Roquete e 
Alva, em Linho, Filó e Algodão 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 • 259~ São Pau J o 

• Estiveram em visita ao Es
tado os ministros da Hungria e 
da Lithuania, srs. NicD'lau Hor
thy e Jonas Ankstuolis, 

de a:Jgodão de São Paulo, commu-1 ~ ã 
nicou que a exportação .desse pro- r)i ( E O N S I~ JJ A ~ .!".. T Ó S l ã 
duct:, havia attingido 1.300,000: Q ~ 

O Em viagem para o Rb d~ fardos, meio milhfio a mn!s s::Jbrc : § = 
.Jan~iro pa8sou p~:· c,~a C?:ii'al i::i-sl ,-rrio(lo d,:, J'l3ll, : ê '· l!~~llfle marca. que encerra 5 
____;,. i ~ cm ~i toca:; as qualidades exi- ª 

i, r.J: -, R 8 p ~ ·T rn, H 1· ! i 1 ~:;g~:;fii~:u 
_:J \.. ,1,.,· - L tJ ~~ 11 · · Jj · § tl'uménto.~ de sonoi·idade ln- !à 

~ ,:iompara\cL ció excellentes van• § 
3 

tagens technicas e bellissimo § 
= acabamento. -
9 Temos. permanentemente, em j 
~ exposição: PORTA TEIS e DE ! 
& ARMARIO..,.. com registros-· ~ 
~ joelheiras e transpositor - des• li 

de 1 :200$000 para cima. ª ã j "CASA WAGNER" ~ 1mica depositaria = 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

g RUA LIBERO BADARO N.0 :rnl -- ~ A O PAUL O ~ 
~ FACILITAMOS OS P,\OAMENTOS j 
~llllltlllltlltllllltlllllllt!!l!!IIIHlllt>lllllllllllttllllllllillllCl!ill!llllllltll!ltlil!lll!OllltllllllllCl!!lllll!l\l!lill!tlf'l!lllUII~ 

E XTERIO 
:Nazistas 

Ri tãs·se 
e Com:rnunis
entendem 

A guerra 
Melhorou o tempo na frente 

occidental. Apesar disso não 
a.ugmentou multo a combativida
de dos belllgerantes, As patru
lhas aqlemãs levaram a effeito 
algumas escaramuças, para son
dar a possibilidade do exercito 
franccz. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

; Ao lado da propaganda anti- mente, contrariar a que desen• 
Au'!menta a crença de qur a: nazista 1·eal!za<la !)81a Ini/;Iater- volvem 11:i Ilera actual os che• 

Allemanlm dentro em breve ar-: ra, ao lançar boletins sohr3 n fes da Allentanha e da Rtlssia, 
remeter-se-á com todas as for-' Allemanha, 03 ai!iados desen· no sentido de apagar aos olhos 
ças, contra a França, ao mesmo, volvem actualmente uma outra do publico os vestigios da suas 
tempo que fizer culminar a guer-: campanha, não menos incom· inimizades. Conta-se por exem
ra submarina, / moda, talvez, tanto para o sr. plo. que o "Me!n Kampf" do 

Até agora porém, os communi-. Adolf Hitler como para Stalin. sr. Adolf Hitler está sendo ex
cados de guerra annunciam oal-' Consiste ena em irradiar parni purgado de toda e qualqúer re• 
ma em toda frente. a Allemanha trechos de alguns rerenda contra O commünis-· 

Novo Governo 
Italiano 

.'.::ausou sensação em todo mun~ 
do, a transformação por que pas
sou o ministerio italiano. No dia 
Sl de Outubro, demittinl,m-se os 
generaes Flariani e Valle. O ge
neral Oraz!ani foi nomeado che
fe do estado maior do exercito. 

Foram substltuldos igualmente 

discursos inflammados dos 
dois chefes totalitaríos, um mo e que, na. Exposição de No• 
contra o outro. va York o .·filme russo e anti• 

Esta campanha vem, justa- . nazista, já de~~ppareceu. 

... ' 
·'NOSSO p Ão,. 

PÃO - DOCES - BISCOITOS -- MASSAS -
' -u-

~------------ . ti>~ ~ ~~t,~_e,s 4@,!I ~ve,i:aaa 

A eua preferida pelas melhcires famlllM·, tis . Sio *'-• 1 
Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-8228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5·4229 

~-~~·~-~~~~-5AM41;:-,.ww..-,.~,~ 
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PA,D AR IA_E: ____ · _e_.: o_ ...... _N_F_· E_:·. _1 T_ .. ·_A_R_ .. I_• A_ .. 

casamentos, Baptlsados, ª'PAIVA'' 
& 

:ze _____ ._ 

PÃ!i;ê de igcta!l ~ª q1.rn· 
liclaf:l11s, RQªqµinh.ia e 

Biscai.tos Especlae:;. 
Snmga-se a Domicilio 

Manoel de Paiva e. Sobrinho 
- M.ttrl:z 

RUA l)A GLORIA N.º 927 São 
1:elephone 7-4424 

Av. 

Pauto Rua 

Filiaes 
Lins ele Vasconcelios, 

Telephone 7-1946 
Muniz de Souza n. 0 

Telephone. 7-7333 

673 

695 

1 
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1 Rex Hotel 1 
~ . §) 
lê CONFORTO ~ UlS'fINCÇÃO - AMBIENTE FAMILIAR ã 
ê § = fIOTEL~RESlDENCIA 150 apartamentos com t~üephoné ~ = 
'·; · Preços modicos - Descontos P.ara longas .,e•tadias Nnya dirroçã• j 
1 1 
i ,.--·. 

·critica Clnemato~:;JiJi1lca da A.J. e. ~ i 
o ,= 

Orlen~IJ,o moral dos espectaculos 11 . I 
colonizadores, servindo de &m· 1 sionaveis nào devem assistir n l ! 1 
biente para as per-ipecias ue essa pellicula. ;===== v .• ~· 

·(da M. G. M., com Shi!'ley Temple. Ainda que sua Cotação: - Acceltavel para ;;;; 
Mickey Rooney) real'iza~ão seja correcta, 1üo adulto~· § 

AYEN'TURAS DE HUCK 

serve o filme para crianças. : ! ~ 
Basejlda numa historia de por algumas scenas de mortes LINHA MAGINO'!'.' = ~ 

Mark Twain, l\}lresent.a1 este e precocidades da proiago- iê -:::: 
filme, a vida de um adoleacen- nista. (Documentarlo distri·. ~ !5 
te, dotado de um ooractet'. re:. buldo pela R. K. O, ) i ª1 i 
voltado, para cuja for~\ll,Ç:1Ô Cotação: - Acce1tave1 tme- j ~ ,~ 
contribuem: uma fndole an9r-. nos para crianças~ Filme documentario produzi-. ~ ~i 
mal e uma vida familiar aP.·i- do com a collaboração do exer-\ iã \§; 
tada. As poucas ac~ões d,ign,is. 'TERRA ABENÇOADA cito francez, mostrando os pre·: ~ !~ 
não chegam a supplantar as , , parativos para a defesa nacio- 1 ~ ~ 
más, que consid.eramos de ef- { d a R. K. O., c o m ! na! e o apparelhamento da ro-. i[g .§ 
feito prejudicial. Sem tirar o Bobby Breen e Frank: nhecida Linha Maginot. Em si'~ ·~ 
cachimbo da bocca, o pequeno Morgan) j mesma a pellicula não apra-: ~ :~-, 
personagem vae r.-allz-nnclo , senta inconvenientes, pois é de·ª .-. 
suas· aventuras, fugindo, d•'S: Ambiente americano u C'I s' c.aracter puramente tochnico. ã :~: 
obedecendo, furtando, meutin- melados do seculo passado, Ha no emtanto. uma scena da § :~ 
do, e denotando accentmda I mostrando o an

1 
ceio Udos escrn-; visita m:c>clica dos recrutas for- § :.·-_i=-='' 

precocidade, principalm e n te vos, pela libere ade. m espo?· i temente inconvenie~e. l<}' de ~ 
numa scena onclA simula a talhão quando vae se .apod•ira1•. se lamentar que a i clusão de 111 :~ 

existencia de um crime. Alguns l da herança deixada por um fu-1 um trecho como esse. perfeita-· 111 êi 
dialogos contem uffirma,: ·.•"'S zendc_iro, é _cles_n~ascara"6 pela· me~t-e dispensavel. venha_ pr,3- ~ .s 
cathegoricas, de Interpretação autornlade ~udic1arlu. Não lta jud1car moralmente a pell!cula .. § gc 
perigosa. Pela tev.dencia qt1e inconvenientes de or.iem mo- Por esa razão, .achamos que só ~ ·

1
~ 

ha em Imitar os hcróes da t-:-- ral, podendo ser visto por to- pôde ser vista por pessoas de· = 6 

ia não aconselhamos este m- dos. criterio formado. ª Faça do REX-HOTEL a sua residencia e viva como em sua propria casa i 
m~ ás crianças e adolescentP.s. C:otação: - Acceitavel Cotação: - Restricto. a R E X H o T E L .·j~ 

Cotação: - Acceltavel para . ã :~ 
adultos. · A \/J,LSA DO ADEUS FIZERAM-NA ESPI~ I ªe RUA ~ 

SANTA EPHIGENIA. 142 End. Tel.: "RE~' ~ 
{da Alliança, com (da R.K.O., com'ª Tel.: 4-5121 '3. PAULO, .~ 
Sybllle Schmitz} Sally Eilers , e Allan f _ . . ~ 

ANASTACIO 

(da Sonofilms, , o<' n'i Lane} •:-11m111nnn1111111!::rn111111u1111ci1u111111111u111111111mmm1u11111c11111111111uoi1iri11éu1n11n111rn11111111u1ci111111111111m11i11111urc1mli111111cm1111i1111rnniínll0iõi\iimfnirti;· 
Cazarrê e Déa Selva) Este filme nos al)resenta um 

A activi<lade policial rla;; •... _.. Mez do ·Rosa.rio: o -mez-.do Ro• trecho da v·lda do cele))re com-
Na tela, a peça do . mesmo positor e pianista Fredorlc~ 

nome de autoria de Jo1;acy Ca,. Chopin, durante a ravoluç'10 
margo, O vicio fundamental do poloueza de 1830 para sacudir 
enredo é apresentar a fé chris- o jugo···russo:---.Algnmas· paseá~ 
tã sob um falso prbnna, con- gens que pqderiam mEl_recer 1:e
fundindo-0, com ingenuidade paros. pela sua brevidadé, nil.o 
supersticiosa e ignorante. :\s chegam a p1·ejudicar o filmP-. 
faces ·mais objectas de institni- Cotação: - Acceitavel. 

grandes. potencias vê-se c,ontl·: ,~ 
4 

(l) O 

1 1 
t Q sario foi c~!.:llJr .. v1? <icnc1ig:,rn.• 

nuamente preaccupad~- com ª .1 '=~ ~ ~i'!'l e· n 1· ffi1 tt-t,·-.,.,· ____ '.,·_-~::.:."':.', l~tffi·=-:i_:·.;___ ::-= .• 11:;··,:f·-: ·.,·--·e·_:. r.il·_==,·,;,,n1=-=··.·,_i. O=··-l.·_,i·:·'.·1.,.,···,·:=·'q mente ~estdª·. cicl;2ai.d·,?. ~~n,Jo :ldº.-espionagem estrangeira. Explo-. ~)ª m~ (/1 111 t= ~1 é~= ~1i . -· i:H1 j - • t:, r; ' ã encerra"º l~L 8;:--~·ü·;e~:-o,.-
ra este filme um dO!l casos ele! - \u '<!.6f 11!;.Jj, .ti ~f ~ com ComrJ-1,~'.'1,lo .{}fra! e roma•: 
espionagem nos Estados TJni· ! na ao cemi-tedo h;;a;. 
d 1 d · , Conc.entr.aoão- 11!4:,riana::· :A: Con•: os. pre, u 1cando gr.andement.e 1 
os interesses militares do' AMERICANA 0a t d .-gregal)ão Mariana Joca,1 [)arüéi-

i C , n ·a a, âs 10 horas, ·e á tard·e. ':pou da.Con:cellt.i,açii.O·Ma:-fü,na. d~ 
pa z. orno em todo O filme rl:) 1 -procis-são solemne. Constituiu-se · Diocese de S:eroca;h;i,, na P.~º·· 

ções da sociedade moderna ap-
pnrecem como reg:"a dominado- NANCY, A REPORTER 

genero, ha slmulaçõe's, tiro-
1 

AMERICANA (Do nosso cor- ·um balido preeatorio, com senho- . cMa-de Ta'tt;hy.. E' de ae n,iÍi~r,: 
teios e mortes. Para as peswas · respondente) • p~Jmeira Commu- rin:has d~ socied,a"'e. que e..ngª- ....,_, · 

t · • - " = que o =v.vlmento Manal!D au-' 
acos umadas ao cinema. nfw nhão: Realizou-se nesta cidade, riou donativos. As festivi:dades ·gmeta. admiravelmente nest-a !>~'-

(da Warner Bros., com .apresenta inconvenientes. 1 ª .. Primeira Communhã.o da-s Cí'C· tiver11:"l o maior brilho possível. rochia., sendo .que os aétúll."9· 
Bonita Granvllle~ Cotuçfio: ...,. Acceit11vef. anças do Grupo Escolar "Dr .. Dia de Recolhimento das Fi-- congcega:dl)s,.a;emonstra.m, na:a;., •. 

ra desses institutos, dando. 
tambem clelles, uma falsa con
cepção. A chamada "phil ),:o
pltfa da cachaça", sr0nas de 
embriaguez e ele induzimento J<'ilmo de reportagem ,~m que 
ít bebida, adulterio e outrns I os he1,6cs são dois menores. 
falhas da parte moral. seJ<vcm ! Duas pal11:vras resumem a c1·i· 
para corroborar o juizo que r-t- 1 tica <lc,;flú filme: '·muita pré,ro
zemos do filme, considcraJHl 1, ciclarlf'. Por ossc motivo achn
o perigoso. pol' semear um mos qno não ó· 11roprio r,:wa 

=--.-. .==.-... -._. __ ... ... . , Ecitor Penteado",' tsndo comun- lhas .lo Maria: Por intenção.::da: std-iiida-de: ,a,'iodos· os acto.a da. 1 
ga(IO setent,a. meninos ,e quaren- paz m,mdial, e outras i:ntençõ,.~.s· Con-greg.açãi:>, uma d~c, B o T u e A "f J J' ta e duas meninas. Logo a.pós a e-speci?..(>,~_ a Pia União das .f.'Hhas. e:i;em~far, inili:c'e de .~ro:g"l'.t,~ 

..._ l l\1is.sa. foi sel'Vido ca!é, acompa- de M-uia. realizou-,U-m dia de rn: vida espil:ituaL 
BOTUCA'l'U" ··· UI:·, :m.,si""ª· nhitdo de lau•ta mesa de doces, colllimento, -em 15 de·Out>-tbro ul- A a.ctua;l dir.ectoria é a se-

rio: Os :eminar:,t:ts do [.i(·m1tu.1 off,erecida pelas familias Ci.ttho- timo. Grc.nde aiumero de Jl'ilhar, guint-e: 
i'io Menor São José prom:,v(·r:rn: l ·licas, na .sé.de do Grupo. As cre- d.e Ma.~ta participaram de,;S') re- Pedro Fortuna, presidente; 
diversas festividades pz-o-1\íi;·,;ões anç•)"' fo."n.m prepi.,,adas por ,Jj. tiro, que teve ,pleno ex.ito. Gerson Ferriello, secretario; e profundo sceptlclsmo mat,~· !·1- menores. 

Acceitavel oara no dia ~2 do mez mis 0 ionnrio. versas professoras. com o appoto João Rosa de Arruda, thesourei-lista, resultante da ma:ieira Cota<:ão: 
0 .programma. constou de l\'li5~,. do sr. <lirector .prof. Alcindo · S. B O I TU V A ro. Foi nomeado, para rep.Te-ralsa com que. são encarados adultos. 

os assunipto$ 1·ete:rtdos. de Commuuhão Geral. á.s . ., ho- Nascimsn'to. Os congregados sentante do LEGIONA:RIO, 0 
ras e .Missa Solemne ás 8 horas,! muito auxiliaram a fest4. Eucha- BOIT.U·.r A (Do nosso corres- congregado Nelson Rosa de Ar• Pelo exposto, julgamos n fll. TRADER HORN 
tendo pregado ao Eva,15 ,ii!J,), o'. ristica. Nesse dia., além dus neo- pondent~) Jgrej,1, :\la•• iz: e, 1 ,,ç,ts ruda. 

( d M G M c O m Revmo. S. Conego Agostinho co·J. j comm\mgan~es. houve mais de 350 aos e.sro.-ços ào Hevmo. :;r. Ci.;o. 

H ª' e· · ) ·' tur11.to .. A"s 16 horas. reniiz iu-se communhões. Sandovo.! Pa<:heoJ. vi,.,·-ir:o .1r, 
arry a·,rey.:' Ho1·a S,,nta pelas missõe~. t~n,•,, .. Fe11ta de santa There,111l1a .. · , ., ~ B<rituva, e ao auxillo d·a ,popu-

me desaconselhave! a toclo o 
publico. Os 'adulto:.i de solida 
formaçíl.o religiosa poder:,o 
comtudo notar a falsidade da 
these defendida em "Anast.i.
cio". 

. pregado o Revmo. Pe. Jr,,;-3 Me- Em honra <le Santa The:rezinha lação, a Ig~,;a ~-1:i.triz, in;•.::.d!! 
Acompanlí;:tmos, · dHrante O Ihado c,LnP. os. R0itor ,:o Semi- do Menino Jesus, rea11·z·.·1·,0 m-sc 

desenrolar deste filnúl às aven- ~ " apena.s 11a tre~ me-:.es, es:á ein 

Cotação: -'- Restricto. 
. nario. Fiúà!lzando, á noite. teve gra.ndes festivi<l-ades, di.i. 29 JG vi-a..s do ,,,~ c'obGrta. 

turas de d.ois explorádores em- 1 ' ugar fina ,<;essão J,trro-theutral. Outubro. O programma, constou Esperil.-·Vi su, inau;;.:~.,~·ãc r,a-
pen-hados ;;na. procura ... e salv.'.t- qua.ndo, ,ntão. ·se rc1,·z .. , um:- de um triduo p1·c.pat'a'tor·10, pi·e·.. 1 d .f 

SUSANA • •Ao ra .º ~ ancir.:; urox!n10. <1 ~ 1..:e. 
mcnto de: u·uu, jove1n' européa,, collecta µela obr'l. m'$~ionaria.. 2''!.do .pelo Revmo. Pe. J'!ls~. d..; ·· • 1 

(da 20th, Century Fox, 
Shirley Tcm1ple e Ra11-
dolph Scott) 

'd '· t. ·J.j · f · = ,., " dem6ns.t::t a !'ap1d~z dos t:··1 ·,e. 
perdi a .elltre. as .r1 us anca- Assim ·JS catholicri~. c1,,sr-a ci.l&.· Con<1f•ça·o l\~elrelles, c. M .. "' •• 

· • ,;o lhos de co.1J:ru,~çii::i, e 00mo so 1 
nas. As scenas que ·tocaliz,:i,m de, com ,,~éces e co,,, n:.1xilio m'l· do Santuario do Immacub1.d.:, Co- --· 

t t j d eoi.a van~,.>u:b I o;Jos cs r,bstu-os cos umes e ra es as re- teria!. ;iwlcram, r,a,:·t:e:p • r do 

I 
raçií.o de Maria. de São Paulo. 

giões são discretas. Devido á grande movimento pi-0-Mis~õea. nos füa.s 26. 27 e. 28. No domi~-- ~s .. ..:>nosn,o os fil'lanc•.:'.rn, I T'e-1 
emotividade de certas sccna'>. qu-e dur21,:c e mez ele •. J. ,•bro, go. celebrou-se Missa dé> co·m, sar d<, a construcção ,estar orçada, 
as pessoas facilmente impres-, agitou todos os meios religiosos. 1 mi111h:lo Geral, ás 7.30 e ~fissa em 150 :000.flOO, j 

Aventuras uo·tempo ela ('()]O· 

nização americana. conta este 
filme as !netas entre indios e 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

_ Sala 323 _ Tel. 2-7276 DR. CARLOS MORAES DE ANDRADE 

Dr. Milton de Souza Meirelles 
~ua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 319 - Te!. 1-0035 

Dr. Viéente Melillo 
Praça da Sé N.0 2 • 2.0 andar - Sala 13 

DR, PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

Ru( da Quitanda N.0 139 ..,.. 2,0 andar 
Phone 2·6'169 - s. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
.Rua Benjamin Cpt:IStant. 23 -· .4,0 andar 
- Sala sa • Phone 2·1986 -:- s. PAULO 

DR. FRANOlSCO P. BJU'MAO 
BE(.J.mISTER 

Rua São Bento,· 224 - 1.a andar 
Bali 3 - Pboue lM299 - s. PAULO 

Rua Benjamin .Constant, 23 - 4.0 andar 

- Sala 38 - Phone: 2-1986 

DENTISTAS 
DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de s. Paulo 

Cirurgião Dentista diplomado em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Plvots, Corôas, Pon
tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
bada palatina. - Consultas: Das 8 âs 
12 ·e das 14 ás 19 horas -- Cons.: Rua 
Dir!l'lta, 64 - 2.0 andar • Sala 7-7 A -
Res.: AI. Barão de Pit'aclcaba, 499 

s. Pauio 

DR. VICENTE BALZANO 

Ralos X - Cirurgia - Diathermla 

Rua ela Liberdade N.0 512 - Sobrado 
'l'elei;,hone 2-1346 - S, PAULO 

rofi • ·1on 1 
Arnaldo Bartholomeu 

Ciru.rgião-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pe4a Escola de Pharmacla e Odontologia 
de s. Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Dlathermla - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-Ulumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, ho1·a ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

M-EDlCOS 
e L l N I e A G E Jlt. A L 

Dr. Celestino Bourroul 
Resldencla: LARGO S. PAULO N.0 8 

Telephone: 2•2622 
COns.: RUA QUIN'l'INO BOCAYUVA 

N.0 36 ..,.. Das 3 M S horaa 

G:YNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predio Itaquerê - P~one 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 • Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado,· Feijó, 205 
7.o andar • Phor.e 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resld.: Rua Castri, Alves, 597 

Phone 7-8161_ 

-
PROFESSORES 

PROF. JOAO TRIVINO MOLINA 
pela Universidade de s. Paulo 

Aul~ p~cuJ.ares ile: Mathematica, 
Phys1ca-Chimica, H. Natural, Musica e 
demais materias do Curso GYillilaS.iat 
AVENIDA RANGEL PESTANA N.º 257 

Phone 2•5402 - S, PAULO 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Phllipp e Mme :tcng,, 
de Pari.,, - Professor, por concurso, do 
Curso ·Fundamentai da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. 
Lecciona Piano (todos os gráus) - Teo
rl_?, - Historia da Musica - Organi2a• 
çao e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Te!.: 5-1360 

ENGENHEIROS 
AM!U)O.R CINTRA DO PltADO 

Engenheiro Architecto 
Mchitectum religiosa, collegios, re.;!daa, 

1 
cias collectivas 

ltua LllJero Badaró. G4 l ..... g..,.. ~ 
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~Ôi.i! A Jll~E~J;-àihi2i-?-!!!'.¾!r&#WU 

o diilcu1'so de Molôtov, tão âiisiosamente esperado, pelas 
rna!s diversas raiões, foi exo.ctamente o que ,se de:via esperar Anno xn 
do ministro do exterior· da U.R.S.S. ~ 

De positivo diss-e elle apenas o que constitua a ameaça á 
Pinlandi.a. Ou ena se decide a entrar para o numero dos 
i,ovos feudos de Mos.cou, ou Mofotov s:entirá imménso ter que 
a Íiando-nar a attitude de amistosa cordialidade com que a vem 
tratando .•. .-

Sem mai01' capacidade diploma.tica, não soube Molotbv 
slquer concatenar o seu discurso. Disse uma serie de cousas 

-. divergentes, e conol-uiu affirmando a neutr.a.lidade · russa. 
Esta neutralidade não é, em ultima analyse, mais q11e ·a 

confirmação da potitica que v-em seguindo a Russia, depois de 
lançar, com sua reviravolta, a Europa na guerra: pender ora 
pai·a um, ora para outro lado, procurando tirar o maior pro
veito para si, até a hora H, em que, fatalmente, se unirá ao 
Iilº Reich na guerra. 

Emquanto não é a isso obrigada, irá adoçando a bocca 
d.as democracias, como a Italia, e talvez con_i;ig.a até mesmo 
o reconhecimento de sua,s conquistas na PoHlnia, e da suze

. rania que exerce sobre os paizes balticos, <:omo Italia parece 
em vesperas de obter o reconhecimento da conQ.uista da 
Albania. 

Tal é a po1itica que traduz o discurso de Molo.tpv, até 
[JUe Ih-e convenha. d-ei~ cah!r definitiva.mente a mascàTa. 

A proposta ingleza relembra continuamente os factos his
toricru1 e opintões, inclusive de ltitiar, para provar que a 
a11iança com a Russia será um desastre para a Allemanha. 

Parece-nos bem verdade, e que desde jâ a Allemanha está 
sendo explorada pela U.R.S.S. Mas isso não significa. uma 
possibilidade ou probabilidade de rompimento da alliança en
tre os nazistas e os soviets. Ao contrario, essa alliança, desde 
que convenha, se mostra realmente como é - cada vez mais 
forte, pois se significa um desastre para a AU-emanha, é justa
mente o contrario para o nazismo, como doutrina e como par
tido. 

Fundada em Re
cife a Federaç•o· 
dos Círculos Ope
rar/os de Pernam-

buco; 
Varios nucleos proletarios 

organizados, entr.e os quaes os 
de Recife, Olinda, Goiano., Es
cada, Cai,ua1·ú e Pesqueira, fun
daram a Federação dos Circu
las Operarias de Pernambuco, 
nesse Estado. 

Ao acto de fundação, que se 
realizou no dia 17 de Setem• 
bro ultimo, estiveram presen
tes Frei Querubim, O. F. M. e 
os Re:vmos. Pes. Leopoldo 
'.Brentano, Costa Carvalho e Jo
sé Tavoi'a. No Revmo. Pe. 
(Josta Carvalho calHu a nomea
ção ];)ara ?,ssistente ecclesiás
tlco da Federação e no sr. Se
verino Wenceslãu da Silva, 
operario alfaiate, a de presi
dente. 

Esta nova Federação ve~l 
dar ainda mais força ao movi
mento circulista de Pernam
buco, 

E' IMPOSSIYEl UM LIHAI.ISMO ~HTI COMMUNISIAI 
Vigoroso artigo de "LA CR.OIX"' 

Georges Viance publicou re- dem. E, esquecida á ordem so- · ·:·:éii·iiimo que só subsistem porque 
entemente, em "La Croix", um ciàl, o l)OVO. foi jogado á triste O 4füeralismo preparou o terren.) 
Yigoroso artigo refutando a pre- cond~ do p~:ria<io moder- µelo enfraquecimento e amoralis
tcnçií.o liberal do "Temps" que no. Estava p~pi;o o terreno ,mo do _poder politioo. Emfim, a 
procurou. rejeitar O marxismo em para a revolta mevitavel. Ol).Posiçao entre liberalismo e 
.iome do liberalismo. Em seguida Georges . Viance marxismo se reduz a U:ma foirça. 

Relembrando a maravilhosa examinou as thesee centraes do a uµia, opposição como a dos 
Encyclica de Pio XI. "Divini marxismo e do Ubera.l.lsnto, reft:· anneis da serpente, um vem sem
Redemptoris", 

0 
articulista accu- tando a opposição ap})'arente, e IJ_re na frente dó outrd, necessa

sa 
O 

[iberalismo como o prepa- apenas verbal, apresentada pelo rl.8.lllente, e só por isso não se 
radar do marxismo; e com aspa- "Temps". O liberalismo é, an- confundem. 
]~nas do mesmo Pio XI especi- tes de tudo, individualista, Marx ============= 
íica as relações historicas e ideo- tambem. E individualismo é 11-
logicas entre liberalismo e mar- berdade e igualdade. E atberdade 
xismo. Com o regime da liber- e igualdade, no liberali&mo, é 
àade democratica ficou prepara- mel.o de entreter e faCUitar in
do o terreno para os prepotentes, justiças e previlegios, é fomentar 
tanto na ordem economica como crises e difficuldades. Por outto. 
politica, veio a liberdade plena lado, liberdade e igualdade no 
tanto para o bom como para o marxismo é pretexto para conti• 
mau, para o erro e para a ver- nuar a desordem pela revolta das 
ôade, tudo foi nivele.do, quebrou· victimAs, é o pret.exto para a or-. 
se a hierarchia, quebrou-se a or- ganizaçíi.o da subversão e dO ter-

Combate a() protestantismo 
'Conclusão da 5." pãgiría) 

Yoroço que produziü nas suas fi
leiras a recommendação do San
to Padre ao Concilio Plena.rio 
para que votasse medidas effica
tes no sentido de combater o 
;irotestantlsmo. 

chegada ao Rotary e à Maçona
ria ... 

Associa cão 
dfts ex-alumnos salesianos 

. Realizou-se no dia 29 de Ou
tubro, no L~ceu do Sagrado Ço
ração de ·ifé!ms, •a f.esta do Pa
dre In~peétor. 

A's 10 horas daquel!e dia cele• 
brou-se Míss.à. ,solemn.e e é.s 12 
horas foi :reallza.do o almoço de 
confraternização dos ex•alumnos 
em <?ompanhla do Revmo. Pe. Or
lan-do Ch:aves, 111ovo Inspec'tor sa.
lesla.no. 

Depois do e,Jmoço :houve um 
fornelo gymnastlco é()elos alum
nos, com ·-grande affluencla de 
ex-alumnos, ,e de .suas ·exmas. fa
milias .. 

A festa que oro. ia.caba de ree.
lizar a Associação dos ex-alu
mnos "lalesianos é já ·tradicional 
e reune antigos collegas do co
nhecidlsslmo estabelecimento de 
ensino. 

S. Paulo, 5 de Novembro de 1939 Num. 378 

Visões aue são .realidade 

Ol·R·SE-IA UMA VISÃO INFl!RNAL, A ILLUSTRAÇÃO DE ALGUM EPISODIO DE DAN
TE, ALGUNS ANNOS ATRÃS. HOJE ~ UM ESPECTACULO BANAL NA EUROPA, ES
TAS MANOBRAS DE DEFESA PASSIVA DA POPULAÇÃO CIVIL CONTRA BOMBAS DE 
GAZES LANÇADOS POR AVIÕES SOBRE AS CIDADES, ~lECURSO , QUE OS BELLI• 
GERANTES - NINGUEM O DUV.fDA- IRÃO RECORRER QUANDO SUA SITUAÇÃO SE 

TORNAR CRITIPA, AS MANOBRAS ACIMA: REALIZARAM-SE EM OHRISLEHURS'.J", 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos allmentlclos, pães e 
blscoutos de todas as quali
dades . • .t\prompta-se encom
mendas para casamentos, ba-

ptlsados, "soirêes", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 AS AGENCIAS DO PROSELY
'.l'ISMO - Por varias modos agem 
os sectarios de Luthero. Até em 
Campos do Jordão, vão instalar 
uma "ca-sa de retiros espiri
(.uaes". 

Agem tambem por intermedio 
de collegios, escolas normaes e 
recentemente, editaram nesta Ca
pital, uma revista destinada ás 
clites - "Fé e Vida". 

"DIRECTORIA PROTESTA.'l· 
TE" - Causou grande successo 
a obra do Padre Riossi, do Bispa
do de campinas que realmente 
constltue o mais completo traba
lho de informações sobre o pro
testantismo que já se publicou no 
Brasil. Os proprios protestantes 
têm tecido os maiores elogios á 
obra do Pe. Rossl. 

Em vista disso, recommendamo
lo vivamente a todos os catholi
cos. 
A UNIVERSIDADE EV ANGE

LICA - Os lea<lers protestantes 
estão ,procurando concretizar o 
seu antigo sonho: a "Universidade 
Evangelica". A·lém dos gymna
sios e -seminarios, wntam com a 
Escola de Engenharia Maclrnn
zie, em São Paulo, e, com a Es
cola Agrlcola de Lavras, .eni Mi
nas. Pensam agora em a,eabrir 
as d·e Direito, P.harmacia e Odon
tologi-a d'O Gran,lfory de Juiz d·e 
Fóra, ficando dest.G.rte const-itui
da a Universidade. 

Que ,· pensam -cs oHemãos 
d'o pacto teuto ·russo? 

FUNDARAM UMA CRUZADA 
- Cqm o intuito de nos comba-
1 cr os protestantes fundaram no 
Brasil a Cruzada Nacional de 
Educação. Procuram evitar por 
esse meio o ensino da Religião 
Catllolica, mas, âs vezes, para 
c,esp!star, a Cruzada nomeia uma 
ou outra professora "catholica". 

A ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE 
llfOÇOS - Disfarçadamente é um 
clube esportivo, que ensina a phi
losophia do exito, a igualdade e, 
portanto, a inutilidade de todos 
ós credos religiosos. E' muito 

Proximamente, o Secretariado 
publicará os -seguintes folhetins, 
"A Igreja Christã E,vang.elica", 
"Imagens de Esculptura" e "A 
Lucta Pentecostal", todos de 
autoria do prof., EuTipedes Me
nezes. 
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1 Alfaiataria "Esperança" 1 
e = 
:~ TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras ~ 
'./~ elegantemente executado&, sob medida em ~ n = 1 § 
-~ _10 ~RESTAÇõES sem alteração de preço ~ 

e '* ~ 

Lª Rua do Consolação 840 (antigo 156) 1 
1el. 4-7034 - SÃO PAULO i 
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Impressões de uma testemunha ocu:ar publicada no 
"LA CROIX" 

Não sem razão o .pacto teuto
russo causou na opinião· publica 
allemã uma -attitude de .surpreza 
e incomprehensão. 

Depois de uma •campanha polí
tica em que o "perigo communis
ta." foi o constante e quasi o uni
co -cavallo de bata.lha, depois de 
proclamar que a vocação do na
zismo era s-alvar ·a Europa do 
maTxismo, depois, a:inda, das tre
mendas philiplcas de Nurembe;·g, 
e emfim, depois da intervenção 
na He.spanha. ".pare. salvar a 
Europa da peste vermelha", de
:pois de tudo isso· a -surpreza: o 
pacto teu'to-TUsso. 

canta um nazi, com gesto expre>n-1 
-slvo: "na falta de melhor, o d'~-- i 
bo come mo-sca"'. Já não é real-: 
mente o enthusiasmo que ~::.. t..""o
mina, é um sentimento occulto de 
vergonha que procura occulta1·-s-e 
com expressões 1>ronice.s que tra- · 
hem -seu fundo de desculpa. 

O que se elogia no Fuehrer é 
sua :habilidade em -ludibriar as 
democracias. E ·Si se extasia de
ante de -seu genio, é :por meios 
'Índlrectos, é pela '1ncommensura
ve1 imbecilidade dos políticos de
mocraticos; agoro., já não mais 
existe uma d-recta e enthusiastica 
acclamação das -brava.tas do 
Fuehrer. 

Os 1deaJl.stas !aJlemães, os que 
viviam da ,pe.Lavre quente e ,en
thuslasta dos chefes, ficarem 
perplexos, ,estupefactos. Realmen
te, aquelle ,povo educado .por.Hi
tler jâ não o comprehende. M:a.s.,. 
a disciplina é um habito, um ha
bito que impõe como deve.r, ap
plaudir sem comprehender. E os 
naZis appla.udiTam .. , 

E Ste,lin, já não é um al!ia.do? i-=========================== 

Mas o que parece ba,stante sig
nlfica:tivo é :a. tonalldad·e de ex
cusa, de descwpa, dos oommen
te.rlos que acompanham os ap
;plausos: nQue querele? a Russ!a. 
é •a. unica taboa. de s&lv-$.çtlo", diz 
~a. ~ aa~. ~. acol,A. ~ 

Então, ,porque tante. .reserva ;pa-
ira com elie? E, em verdade, o 
povo allemão -sente que foi trahi
do, elle sabe, pois jâ. o decla.rára 
o piooprlo Stalin, que a neutra.li
da.de da Russia no ,presente con
fl1cto é um ,plano e.stucloso .para 
deixar que a Europa se exgote 
para d·epois, facilmente implan
ta.r ·a revolução internAcional. E 
o povo allemâo vê tudo isso e 
sente que foi tr.a.h!do, elle jâ. nll.o 
comprehende ma.'is seu ch~e. e 

1 
quem nã.o comprehende ,e obede
ce, .sente que e.s'tA G&'fru:lo C!OZltr&. 
,sua . ~dà.:4-.. 

~----·-·-·-------------·-------------·-·-----·-·-------------------"'.-------·----.---~~ 
< PHARMACIA E DROG. AR~· s 
~ . SANTA CECILIA - ~ 
~ SORTIM:El\"TO COMPLETO DE ESPECIALIDADES ~ 
~ PHARMAOEUTICAS . 
~ Drogas, ampolas, artigos de borracha, perfumarias 

fin,as, farinhas para lactantes, et.c. · 
M.ANIPULAÇAO ESMERA.DA 

ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 
Rua das Pabneiras, 58 5-2667 
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entre nós. J1, p~g,a~da: prot~ , Do 
tante, Asslin,:,i>eÍ'.cefJe:,,,se ·com- olá'-': · 
reza semµre.-·Ína-ior a: oppotj;up;i-

U"'-~mo. ~----""!' .... • . 

~ .., 
S:-:-. 

1 r 1 
Dom Du&ne:Leopoldo·e snva 

· Int,n,lfioa.., .... ·vez .,.,,,,1•u 1, 1 
dade das pa)avr~:com::qjÍe o;San- ~~~~....,"""''!"'111 ___________ _. ______ ,.. ________________________ ._lilliii.,... ______ _ 

-r 
to Padre, éÍirjgindb-se.:ao Càfü.eal 
Dom Sebastião l'.ieme, ·. aconselhou 
os· b_rasileiros a debellarem:-qua-n
to antes" a praga da heresia, es
pecialmente sob suas -formas pro- • 
testante e espirita. 

o dia de finados serviu, aos he
rejes, como opportunklade para 
Únui, . propaganda intensa. Sobre 
nossa mesa de trabalho, temos um 
folheto. distribuído com o t-ltulo 
"Se assim não fosse ... ", profu
~amente d!stribuido no dia 2 por 
um Instituto de Cultura Rieligiosa 
protestante, que deve ser a ilni
tação do estabelecimento conge
riere, fundado pelos RR. PP. Je
suitas no Collegio s. Luiz. Tal 
Instituto protestante, inaugtµ'a<j.o 
com grande solemnidade, c9risti
tue, aliás, um indice expressivo da 
intensidade com que agora se pro
cura dÍffundir a heresia entre 
nós. 

Contra esses perigos, vigiemos 
e oremos .. Oremos,.para que.seja-, 
JQ9S cathol!COS sempre mais . l)Í€• l 
rlosos, sempre m.als rigorosos, serr.• 
pre mais· intrans!gente·s, sempre 
m:;i.is combativos. E vigiemos para 
que, a lucta nos não surprehenda 1 
dormindo. 

Se nós, catholicos, soubermos 
cumprir esse dever, nenhum peri
io poderá ameaçar a Patria bra
sileira. 

* Deploravel é a noticia dada pe-
ta Princeza Radziwil. resident-e 

·eni-Paris, sobre o ·fuzilà.ment;o,_por 
·parte dos bolchevhltas; .de-.to'Gfos-0fi. 
· s~us parentes _proximos, residen~ 
tes · ria. Polonià. Esse fa~to, gue 
'1estoa dos mais comesinhos Prin" 

;(conclue nrd:• _pag.) ' 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

. ·"'·· 
A_.ultlffla.-:p~tograpfãa- do- Exmo. Sr. Dom Ôu~~te· Leopoldo- e SIiva, que. se vê ai:,jm-a, ap.re:sen-tando-o cercado- pêtoá ,:seus maJa dedlcad~~i,-~:~ifi~r.es e· 
suas :,mais ca~aa till~_Nlnças-:-- ·o· Exmo. ·Sr. ArcebJ.&po Metr.opoJltano, i;,roíe88or.es do Sem:hra.rlo, Ce:n1:ral do Y.plr.a~;:i.,-e:-11emi.1Jarlsb1s,-.,que·Joram::stias 
mal~:,snn8(i:iaç6.és>·e al:e:gr.ia:s; confirma as pa;avras. que hoJe ,pu~Hcamos, ,e qu.e · a,,mcrte :velu:-~n-te.r.r.ompe.r; ·indatt:eío--.que .s; .. E~cia=~ =Revma; fo1··sur
preh~n:dfdo pelo"· trl~:>dé$nla-ce de 13 de No-vemb:Po- do a.n-no passac!:o·-cam. todas.-as suas preocc~a.ções--voltatfas p-a.ra o seu clero, herdei.ro de ensina
mentos-~nexgotav«sla,4ue>-cbnatl.tuem a -ma-l<>r-·glo$- de uma vida· 8:lorl-asa e santa, com:o foi a do -pran-teado· at"Cebispo, -eu;Ja figura m~rcante. ~ _viva per-

mamice -lrrd-eatru.ctlvel no cor.ação e na l:ntel.f:lgs-ncia de. seus archldk>.cesa-nos, e pririclpa~man!e. do cler.o pa.ulista! .. 
O L~IONARto deve á .pat-ernal 'e a:ffectuosa amizade de texto do -ultlmo-.docu.mento auwgr.aptn:, que se co.nhece--'do gran·- ·no céu, a infiitlta· m,~_erfaordlã 

s. Excia. Revma. o· Sr. Arcebispo Metre>potltano, Dom José.,~ e sa-nt-o Do.m Dvarte, T.em ell1' a .pureza ele .e~)!-lo e a 'de Deus • 
Gaspar ·de Affonsec~ e SJJ.va, o fenz ensejo de puhlicar hoje o· rrqueza d~ idé:ias .q:ge aem:pl!e car-acter~r.am os $(Jl{fp11)s do.. l:Jmas v~s, ao- -deltar..:.se nt1 

==========:::;::;:::::: . lns~ne -A:reeb-lspo, mssmo qwmdo conststtam em m&Ms apo.n--. ·norlzonte rei so:&e,bo e dadf

Obra das Voca~es Sacerdotaes 
tamentos tnti-mo.s, de- -exclusivo u~ .JJ&Sttal. voso a deseanç_ar:-cla fai:na de 
. Entretanto,. o docume:nto q.ge ho:hl- ·P:llb:'llcamos ap!'.esenta· .:benemereneias, a.bt-e.se O sol 
uma nota. aff-ectlva,q:ue- fite- dá,.o.:;;1:§11ffl:ca~ ~ uma despedlda, -em um sorriso de luz .eorru> em 

. intenchmal o:u-.não. Nào··se;_:sâbe- ·eóm que.-1'ifo. f_ol-.elle escr.ii,to,. saudosa despedida. É• a eoris
e; se rra ment-e de seu autOf' eUe se de.v~_,a con~erter em: .ciencia do dever. cumprido. E'" 
d1seurso·.011 Cat'ta_ asa seus pa:d:r-es. Tem•se a- -impr.essao ·de que-_ a esperança de proxima resur
º; gramle Dom Duarte, che-gado ao. mome-nto s.upremo de sua, ·r.ei~e. E tranq:ui-Ha, suave e 
v,da'. qu.lz reservar_ ~us u:lthnos <>fha:es·· pa-ra seus ~adJ!es, a mansamente, di-iue-ire. .o cr.e~s
grande. preoocup~ao de sua eldsten.c,a. Dahl- a orrgem da· .eufo nas trevas ela no.i=te • 

Realiza-se amanhã, ás 20 ho- ~ 
t'as no Salão do Gymne.sio São 
Be~to, a Assembléa Geral da 
. Obra das Vocaçõês Sacerdo· 
taes. 

Falará. sobre o problema dos 
Seminarios o Exmo. e Revmo. 
1\-Ions. Manfr.edo Leite. 

Será tambem apresente.do o 
relatorio dos trabalhos da 
Obra das Vocações pelo Reve· 
rendissimo Pe. João Pavesio, 

A sessão, que será presidida 
pelo Exino. Sr. Arcebispo Mc

ASS fJ mbléa Geral tropolitano, deverá contar com-
a presença de todo o clero e de. 

seu incansavel secretario, cu· repr-ntantes d a s associa
ja actividade extraordin-aria= cões. S. E,ccia. Revma. deve• 
tem dado á solução de tão re- rá falar encerrall:do a reunião,. 
levante problema a ampl'itude cuja parte musical estará ,a 
sempre crescente, que é d-0 co- cargo da Schola Ca-ntorum do 
nhecimento de todos que têm -Seminarlo Central do Ypiran
a fortuna de se approximar ga,. sob a regencia do Maestro 
desse ardoroso batalhador. Furio Franceschini. 

linhas abatxo. EHas ficaram sem eonclus:ão, Foi mtt.J:har as- · 
sim. Porque soa morte santa foi ·-para el!as um ,fec:ho ~ Out'O, Outras vezes, val ·O sol para 

o poente como fatttJado, àes-
"J. M. J. 11:fudlm, quem sabe. Nem um 

PadN!s, eujll's fraquezas hu- i'eixe de luz a dokar-lhe- os ú:f. 
ma.nas me foram estlmufo pa· 

Padres que eu amei, a-través· =ra que ~is os vener.asse, num t-im~ alentos. Nem· um cantko 
das asperezas e singularJdades. ·1J8tedão largamente gerte1'0so; iongi:n.q:uo, desmaiado e triste, 
do meu caracter.; Padres maus, mestres e: .á hOJ!a da despedida. 

Padres a quem_.prodfga:llzel o exem.p!ares, quanto am·igos e-. Fonte pe-renne de calor e ck. 
melhor do mêu. esforÇõ, o mafs. de:vota:dos auxma:,..es; _-v.ida, crelxou acaso de lth;iml• 
santo dos meus pensamentos,. Como é triste o fim da vida,:··nai", SOff:l:ndo, v-ivffk:attdo? 
a fib-ra mais sensivel do meu ,.quando se ol-ha pa-ra o mundo-, Si nuv.ens sombrias lhe ln· 
coração; e, no mundo, o inevita-ver cor~ ·te.a-ceptavam os rálos, não de

f'adres, cujos heroísmos re-., tejo de esp.inhos e ·desi=lhisões..l sertou da sua ta-rafa. M=enos ar- · 
catei no mais profundo do meu Como é bello o ftm da vida,. dente, sem braho, sem esplen-
thesouro de bençams; quando se o:fha para o céu, e, dol'es, cumpriu a. sua mJ:ssão." 

!-=============·============== 

Semlnarlo Central ,do Yplran1a 
1 . ' . l Seu 83.o anniversar10 

A Assembléa Geral d-a Obra das Vocações Sacerdotaes de 1938 foi a ultima cerimonia pu
blica assistida pelo Exmo. Sr, Dom Duarte Leopoldo e Silva, que em companhia do Exmo. 
Sr. Arcebispo Metropol.itano Dom José Gaspar de Aff.onséca e Silva a ella compareceu, ou
vindo a brilhante conferencia do Exmo. Sr. Dom Frei Luiz Sant'Anna, bispo de Botucatú, 
pronunciada iior e1111a oocasião, no Salão da Curia MetropoHtana, ve1do·se no cliché a 

.Infla qu~ pr.esi.d-lu essa reunião. 

-. O Seminario Central do Ypi- discurso, o Revmo. Pe. Antonio Al• 
ranga celebrou ante-hontem, o· ves de Siquelr-a . 
83;º annivarsario de sua fundação. Em seguida, o sem!nar!Sta sr. 

A's 8 hor.as, S. Excia. o-Sr. Ar- Manuel Salvador de Car:v.alho N•~~ 
cebispo Metropolitano celebrou .-ves pronunciou uma conferencia 
Missa Pontifical, tendo o Revmo. sobre "A Formação do Clero nos 
Pe. Genesio Nõgueira Lopes, an- Institutos Ecclesiasticos na His-
tigo alumno do Seminar!o, pro- tori,a da Igreja", estudando com 
nunciado a oração grattilatoria. elegancià e profundeza o assum-

Achavam-se presentes o Revmo. pto · 
Mons. Alberto Pequeno, Visitador Duas poesias e dois coros, ou
Apostolico dos Seminarios do Bra- vidos a seguir, tambem agrada
sil muitos sacerdotes e i11-embros ram plenamente o auditoria. 

angariáíido donativos- para a fun. 
dação daquelle estabelecimento, 
obra que o COBSerVará immorre
douro na gratidão do clero pau
lista .. 

Referiu-se depois á sabia ori
entação e ao progresso obtido na 
formação do clero por D. José de 
Camargo Barros, que separou os 
Seminarios Maior e Menor, dan
do a cada um delles seu earacter 
proprio e favorecendo uma perfei
ta. preparação 40s sem!narist.as. 

·do' coleildo citbl.dÓ Metr~olltano. Encerrando a sessão, S. Excia. 
A's ll.SO horas realizou-se O I o Sr. Arcebispo rele~brou os no- Lembrou então as flgucras de D. 

almoçO intimo offerecido pelo se- me~ dos B!s.pos de Sao Pau~), que Duarte, cujas actividadcs multi-
. 

1 
Exm 8 Arcebispo mais devotadamcntE' ce ded1caram plas e cujos trabalhos innumera-

mmaRr O ao CI 0
· r. ao Seminario. Recordou inicial- veis não deixam em segundo pla-

e-:, evmo. ero. mente a obra de D. Antonio Joa- no a sua dedicação pelo ·Semtna-
. A Sessão Academica, reali7ada- quim de Mello, fundador do semi- rio, obje.cto continuo de sua l)re

ás 20 horas, revestiu-se de ;;:ran- nario, que percorreu todo O Esta- occupaçao, e pelo qual tP,nto · tez 
do brilhantismo. do de São Paulo e parte de Minas, l 

Faz a saudação, em bl'ilhante então pertencente á ,iua diocese, 



/ 

-z- LEGlONARTO São Paulo, 12 de N ov,e1nhr<> de 1939 ... . ~ -
/r-=================================:..:;:: LEGIO:NAftU) , 1 r, 

=ANA:0 :~THOLICO COM·! ! " Esse homem, taciturno e 
bom, pa~ou 9efa vida a tra
balhar, a soffrer, a luct;ir, a 
orar, d·esconhecido da ~ór pa-r
te dos sells contemporaneos." 

d:em e Ltma eohcrenc!a q:ue :a mu;tos · · t.::.ntos e tant'l:ls daq~êrlis a qt;em, 
parecia incompreherisive1: · nas·· universit!.ide-;;. ··iÍas~~<>Hicinàc, nz.c 

Reâhr:.ente. noss:1 sen:?ibilido.:-Ie ht1· c.~u::er,,oz1 nos c'.;_:b!;1 nos lares, e p'or 
APPROVAÇÃO ECCLESIASTIC,\ ! ! man-a se commove ~o-i.-r.eti.:.cb .com os iocia_, a pa1·_te,, iui:Ufl:h~ _,.r~e;~if1J:i,r ,:Se· 

-gestos de affocto e-xpi>.nt .. :me-0s -e p:-o· vcr.,mel'l~e o m-al, 1,-ão tives::·e;.m c::r,:'-Direcção: 
Rua Quintino-.Bocayuva, 54 
Sala 323 - Phone 2-7276 
Reêlaéçãü e administração: 

fondsmente sentid-0s. P.;;u-e-ce mesm-0 td.;;:de ,tlc-ante -del!e p,o:r pe""a do::; e.' e• 
Destaco esta_ phrase expressiva, 

dentre as m-uitas que o Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo Metropol~ano 
detlieou á memoria do gran-de Dom 
Duarte, afim de as commentar na 
triste vigília de hoje. 

qLte só a elles está reservado o di- 1:11quentes, não é ex.:.ct9 que o mun· 
reit-0 ~-O ree-011heciment-o {las almas d·o hoje ~i'ia e-t.1tro,- e '.m-t.1-ite <H<tr-0? 

Rua :lmmaculada Conceição, 59 supe-rficiaes e communs. E, !JOr Ltm Quem, com um livro de ·•H is"toria na· 
e-rro de psyd1ol•ogia muito commum, r.1ão, :Jo·d-e-rá cc::,-ar (!V.C, · :,e Rebe:;-· Télephone 5·_ 16311 

Caixa Postal, 2849 
Assig·ri'ati:iras: 

suppõe-se que qLtando um acto de riier~e, Danton. e Marat ensangucnt;;-
abnegação ou gesto de perdão são ram a França, um elos granc.!-e:;; res-

:Anno • _ . :~- • • 15$000 Tem toda a razão nosso actual Me
tropolita. Se é cert<> que os funeraes 
de Dom Duarte prx,varam a admir.1-
ção. que o povo lhe tin.ha, mu_ito cer
to tambem é ·que essa admltaç·ão s-e 
firmou e se desenvolveu pr"inclpal
mente nos ultimas annos de seu 
Episcopado, tend<> a mai<>r parte de 
s.ua vida decorrido em um àmbiente 
de gera1 tncomprehensão, em que 
constituiam exce13ções quasi unioas 
os Sacerdotes que generosamente 
eváttgelb:aram a Archidiocese sob a 
sua dlreeção. E mesmo quando ~ 
admiração pelas virtudes do g'l'a.nde 
Arcebispo chegou a ser geral e do
minante em São Paulo, poucos f<>-ram 
<>S que souberam medir em toda a 
sua elevação e sua profundidade a 
'personalidade riquíssima em dons 

resultantes, não do primeiro movi- po,i:1saveis por isto é Luiz XVI, que, 
;" exterior -. • 2õ$000: : mento da natureza, mas de uma ar- po'l" pena !)3ra cem. os rcvolu~:i-ona· 

,Seine_stre .• • • • · 8$000.· dua e profunda -l·ucta hite-rior, elles ·rio~. n;ío os <;u:ãz atacar ":::1i1r.t1 mil i-
· '-' · exterior 13$Q!)_D; ( são menos completos, e por isto mec- tari", quando tal_ 17?edi,'a ainda era 

N\inier_o,:avuisó-:.- .• ..-, · $266:: 
· )?ógáiil:os aos i:i_os.6:~s assig
·nâ"ntes êorrímttni.~árem,. a mu·· 

mo men·os d'ii:jnos de admiracão. 10· efficaz ;e possível? AI'>, os peccados · 
me-se, por exemp,o. uni Sa~to que ciaquelles que auxiliaram o mal por 
receba uma bofetada e, placidamen- :ião terem. sabido como, e cm c;ue 

~;ii~~~;e:p·ti~trJ:J~êós para . 
te, tmgido de !')az interior e de a,Je- te,rmes. se d,eve se,r ef-fect.ivam-e,nte 
gria espiritual, se ajoelhe aos pés do bom! 'Q~ poderá jamai1:: dizer que 
aggressór, a esperar hum·i:Jde-mente ri·os 'de 1-agr,i.mas e de sangue e:Jles 

·.E 

Annancios~ 
eutra bofetà'da. A expontane-i'da·de de verle:r:am s•obre a humanidade, e que 

~éçam -ta')fella, sem - c<imprómisso• ,_ 
seu gesto, a trafl·qui1Hdade affoctuo- torrentes de almas elfos .afastaram 
sa de sua conducta., sua profunda d·<1> Oé,i;1 para pr,e,cJ,p,it::tr no mais fun· 

-
c<>rdura -attestada .pela vis1ivel inexis- do ·do inf-e,rno? 

••• 

O VE.1.;HO THEMA 
naturaes -·e sobr:enaturaes, .que duran-

Sim, velho, e mal.s õ.o que te 30 ·an-nos a Providencia poz: á tes-
1sso, rançoso. M.as a vé_r~ade ta do governo da Archidiocese. Em 
é que a cam11anha. _pr64ivor• geral, tinha-se· delle a Impressão vi-
cio-continua. Aintla-.na semana va porém confusa de uma grandeza 
passada o correspo)1~:enté ca- in~er-ior, mysteriosa !! íneomme:nsu-
rioca da·"G-azeta" mandou,pa~a rave1, envolta em um sllencio majes-· 

0 -seu. j-ornal um com-mentano toso, que falava com mais eloquen-
torcic-oloso, .que priueipia em ,eia do que tudo, Era elle, para os 
A-natoie France e termina no olhos dos que o. não conheceram 
muito . honrado sr. Borges de bem, como um destes montes q.ue sa-
Medeiros, -com escala pela es- bemos que são grandes, porque ve-
tafadfasima actriz dnemato· mos que suas cumiadas Imergem nas 
graphica, Constance Talmadg~. nuvens. M~s por tsto mesmo, não 

tencia de qua·l~uer indignação inte
r•ior, causará .p·osslvel'l'l'ltlf'lte r.io a•g
gressor uma grawde coí'nrmoçào. To
me,.se, entretanto, oott•o Santo que 

Pl11io C&IHIIA DE 9tl-Y EIRA 

O &IINDE 
D. DDIR·TE 

E' verdade -que o longev-o poh· podémos medir inteiramente a altu-
tico do. Sul. não .foi·-mencione.do, ra a que se elevam: as proprias nu• receba identica offensa, e, vencendo 
porém .lhe citaram· phrase m~i- vens nol-o prohil*m, mil resistencias interiores decorren-
to sua; 0 -que, .entretanto, nao • • • tes de um temperamento sempre ar-
tem importancia, posto-·que um dente, se ajoelhe aos pés do -aggres-
homem vale pelas 'suas idéas, Se se dlsser que Oom Duarte tl· ·sor cbm um. gésto iJ1eroico, emquan-
maxime em se tratando da- ntía· um coração affecituo\1:p e sen- to seu semblante trahe uma commo-
quelle mui celebre pensameJ:\· sível, muito esplrito. trivial, ainda ção sensível reprimida a custo pela 
to: "Nem tanto a-0 mar, nem hoje,. terá um sorriso de duvida, Ois- vontade: elle commoverâ muito me-
tanto á terra." Mas, voltando se qelle o Exmo. Revmo. Sr. Dom nos á massa geral dos observadores. 
ao que serve, nesta correspon· Josf!/ Gaspar de Affonseca e SHva Entretanto, podem ambos ser iguaJ. 
dencia do Rio assignalou-se a que foi "taciturno e bom". Para mente Santos. De uma grande Santa 
clifficuldade que têm as jovens quai?;~0s obseryadores sem aeu,idade co~ta-se que, tendo recebido de Deus 
da classe media carioca de en- de vistas, s6 o que apparecia .era o· um especial incentivo para a prati-
contrárem mo.rido. Ao mesmo · "homem taciturno". E como é ver- ca da virtu·de da 'Obediencia, conse-
tempo, circumstancia curiosa! dade, entretanto, <iue, se esse "hó· .;,:gufo vencer todas as reluctancias da 
a sobredita actriz conseguiu mem taciturno" era tal, em grande . natureza, e se tornar modelar na do-
casar-se pela quarta vez. E o parte se devia isto a sua mesma, boli•s- cil conformldade com todas a·s von-
articulista detem-se embaraça- dade! tades -dos superiores. Entretanto, nos 
do aeante dé ta.manha düferen Dom Duarte eJ'a, !)Or excellenciá, t!ltimos annos de sua vida, Deus, 
ça, ·ae ·tal fornià que a ·gente ·uma a-ltt<ra hobfe e ·delicada, de ·um para· acrysolar ainda mais sua vlrtu-
teni. vontáde de pergU:ntat éah- feitio qüe, muito longe de uma frié- de, pert'nittiu que renascessem todas 
didámente: · Porque será, za fleugmatica, chega·va frequente- as difficuldades de temperamento de 
heln? mente a· ser apaixonada, Aquellês seus primeiros annos de vida de obe-

Questão difficil, que o arti, que tiveram a ventura de merecer diencia. Essas difficuldades, entre-
go não resl'lonJle. Apenas se sua amizade sabem com segurança tanto, nas quaes não havia qualquer 
allude;· mais àdeante, a certos como ellà e!'a profunda, e por i.sso consentimento da vGntade da Santa, 
preconceitos de 11os·sa socieda· mesmo fiel e constante. Os qu~ ó l_ohge de a tornarem menos perfeita, 
de, qUB fozei:n Cóll1 que OS hO· Viram li.teta~ e· SOffrEfr Óbservaram foram para . ella um poderoso meio 
meus pr-ocurem o celibato, em certame'nte e.orno o feriam a fundo de santlficacão. 
detrimento das aspirações das as desiu'usões âs vezes Ínfllngfdas O _que ha; ·no fundo desse erro de 
mocinhas casadoiras. por· aquelles a quem havia franquea- observação segundo o qual o affecto 

Ora, é preciso liquidar com do as portas de seu coração. Aquel- mais expontaneo é sempre o mais 
esta historia de preconceitos. les que afguma vez lhe expuzeram verdadeiro, é uma neqacão dos ef-

Dom Ouarte f<1>,i, na plena .accepcii.:> 
'ri.a J>.lllav,ra. ,u,ma ;pesMa :q·ue s_oub~ 
c'U 1lt·iva.r, na s-ua v·itia -inte~·for, a vir
t·util·e da ·bo1id.ade sem jamais pe-rder 
de vista a noc.iío do pecca® ol'igi
na1. f"oi e-om· uma humfl1!1ade ecl i
ficante, 'que erile reco1,tieceu as i.'lS· 

perezas e ·s,-ngularida·d-es de se~1 ca
racter. E de ta-1 ma-neira se premu
nia conT-ra est,es ~enões, que :pou
de dizer no s-eu 'formoso testamento, 
'e-orno o c-antico de trium,pho de uma 
longa ·1uct,a esp,i'ritua·l, jamacis haver 
=nsent-ido ~:ue Mias assumissem ,pa· 
pel :prepontlerante n.o seu modo de 
governa,r a ,:l\,rchid'iocese, Quem del.
.le se acei,oasse sentia· um ambie11te 
de 'l•uct~ e'S,piri'tua1, de .mortificação 
intima e de incessante -combate, <11ue 
era um dos f-ullgo-res .mais ·1-impidos 
de s,ua majestade esp,iÍ'it-uai. · E quem 
lê tod-os os e·scriptos que d·eixou, 
prin'eipa-lmente -os mais ·intimes,_ nota 
sempre :i lu-cldez da -intel1igenoia pa
ra d·isce,rni,r e· a acção ferrea do con
trolle exercido por sua vontade snn· 
ta, para vence·r todas as miser-ias 
que o peccado or+ginal deitou em 
todas as e-reaturas, ex-cept-uada 
Nossa Senhora. 

E essa mesma noção não apenas • 
· theorica mas pratfoa, ... co.ncreta.,; vi

va·z: da miseria humana fructo do 
pecc·ado original ê que presid'ia a to· 
dos os actos da vida externa do 
grande Arcebispo. E' essa a razão 
profunda de seu amor 'â- autoridade 
que -não era apenas o amor á auto
ridade que elle t-inha sobre os de· 
mais, mas tambem o amor que elle 
como Arcebispo tinha ás autoridades 
collocadas acima de si, isto é o Pon· 
tifice Romano que sempre el-le amou 
com ardentissimo amor, ·e a Deus, 
de quem elle foi servo fidelíssimo. 
E se sua autoridad1,t. _era _d-istant_e e 
rigorosa, qual a razão disto, senão 
sua profunda persuasão de que só 
assim lhe seria possível excerce·l-a 
cffectivamente, esmagando o espíri
to de revolta que o peccado original 
havia _semeado no proximo? Final-
mente, 

!'sa verdade, 0 unico realmente suas ·magoas ·e suas luctas, podem feitos do peccado orig-in~I. o pec-
pernicioso é aquelle preconcei, testemunhar que elle encontrava nos cado orig:inal produziu na natureza Foi assim, a alma grande, santa 
to, pae e mãe de todos os ou, thesouros de seu carinho de Elispo humana um tal desregramento, que e pura do n_osso primeiro Arcel;,ispo. 
tros, que é O de não os ter ne• carinhos espeéiaes, pàra ungir e pa- seus affectos, expontaneamente, dis- Com multa razão, disse o seu Suc-
nhuns. Neste sentido chegou-se ra ·súàvisar-tÓdas'·its feridas. E;: quan- sentem muitas vezes da recta razão. ceseor que e11e ''se ·refugiou no San-
e. taes extremos que uma pcs- _ · :do algu·m deve·r particularmente bem Não ha uma unica pessoa na qual a tuario". Realmente. sentindo-se in• 
soa "despida de preconceitos" cumprido, ou algum acto de marca- affectividade não tenda a se disso-. comprehendido, indifferente ás con· 
tornou-se synonimo de pessoa do amor á lgr.eja suscitava sua ad- ciar da linha apontada pela razão, solações humanas e com a alma vol, 
absolutamente sem vergonha. miração, é sabido o calor ardente, em alguns ou muitos pontos. Oe sor- tada exclusivamente para o Cre-ador, 
Tanto isto é verdade que os repassado de accentos de voz q1..1asl te que, quanto maior for a affectivi- acrysolou elle sua vida de piedade, 
fmpenitent.es celibatariós cario- maternaes, que não raramente elle dade natural de um_a pessoa, tanto buscanclo em Deus, mais e mais,· uma 
cas, despidos do "preconceito" sabia ter para com o respectivo au- mais está ella sujeita a defeitos mo- firmexa e uma autoridade que os ho· 
do casamento indissoluvel, não tor. raes que . chegam não raramente a mens não tem, não podem -dar. e ge-
desejam casar-se porque só O que, porém, fez com que o co- assumir feições gravíssimas. Gran- ralmente, em nossos dias, não sa-
quereriam caminhar para O nhecimento dessa grande virtude se de parte da desgraça contemooranea bem comprehender. 
matrimoµlo com a idéa de um diffundlsse pouco foi uma dupla cir- vem do desgoverno da affectividade. Ahi, aos poucos, como uma ''gran-
divorcjo possivel. cumstancla. De um lado, o grande Se tantos paes e tantas mães se não de lampada accesa que brilhou 30 

Ora, se se trata de acabar Arcebispo tinha, realmente, um tem- tivessem acumpliciado com os erros annos no Santuario", sua vida ter-
com preconceitos, não vemos peramento difficil e irregular, que foi dos filhos, levados por um falso rena se extinguiu, sempre clara, sem-
porque se ha de parar no meio certamente para elle uma larga fon- amor; se tantas autoridades consti- pre pura, sempre serena. E q,uanclo 

. te de luctas interiores e de santifi- tuidas não tivessem dado livre cur- ella se ª"· agou comp!etamente em do -cammho. O correspondente 
do Rio achou que era demais cação. Por outro lado, Com Duarte so aos desregramentos dos subditos, seu corpo mortal, mais uma estrell::i 

era de uma bondade eminentemente levadas por-uma falsa compaixão; se se accendeu no firmamento de san-uma pessoa. poder casar-se qua• 
tro vezes, embora uma. só vez sobrenatural, em que a Fé tinha mui- tantas e tantas vezes não nos acovar- tidaC:e da Igreja glóriosa. 

to mais preponderancia do que a na- dassemos diante dos defeitos e es- Elle teve, como poucos, fome e fos·'1e pouco, segundo o adagio 
do mar e da terra. Ora, isto é tu reza, e em que uma vontade in- candafos do proximo, levados por sede de justiça. Bemaventurado ! 

cipi0s d,2: cari.:19.rC.~. n~osttn. clarn
lr.f ntc os 1:-:ak:fieios .que a il1vas2~J 

l c~nnr.~_n1ü:;ta. subs-2C!}uente ~o pacto 
.11 teutó-n.:%::J, pi·o~l;~1ziu na Polonia. 

1 As n:cz:11as causas proauzem 
semp1,e, e ;::or toda a parte, os 
mesmos e-f!feitos. O oonnnmlismQ 
üti reeditcndo na Pol::mia. as tris
tissimas sce:1as que prod~1ziu 1,a 
Hespanha. Assim é que o orgi'í.o 
da. Santa Sé noticiou que os s::i
viets bombardc1;.:-am a Igreja dos 
PP. Jesuitas cm Pinsk, a.prisio
naudo muitos religiosos -e depor
lando outros. C0!1sta que w:ri:is 
foram fuzilados. o Bispo de 
Pin:;k, e seu Auxiliar, ao que pa
rece, t:unlxm foram assassinados. 

1 
O ensino reliiioso foi suppri:ni
do nas escol:1s. E os campos já 

1 foram dividido:; entre <;s c,s.mp::i-

1 

nezes. Em Lwow, var::rn I2;rcjas 

1 
foram clêstruidas. E assim p:ir 

1 

deantc, segu'1do o orgflo· do Va
iic:.1,no, toda a Polonir~ "soviéti
z&dr," continua a ser objecto das 

1 

m.~-iores a trocidad<?s. 
:;{ 

j Í Dabi S::! deduz com toda a clt\• 

l. 1 reza qt:ão erronea é a :mpressão 
que aJi·uns ingenuos, absoluta
mente incorrigíveis. tiVeiam quan-

) 
l 

1 
l 

üo foi assignaclo o pacto de nií.o 
aggrrssão ·entre .:is governos bol
c.i,evista e nazista. Suppuzeram 
el!er. que .'.1. Russia, agm·a, iria se 
"clesbolcheviz,ar". Muito pç,lo con
trai'io, não só ena não -SI, "deshol
cnevizou ", como està bJlci1s!vi
zando a· Polonia. 

Mas ainda continua a ha.ver ce
gos que não querem ve:r. 

PARA ANILAR ROUPA 

SEMIN ARIO CENTRAL 
DO YPIRANGA 

(Conclusão aa. 1.• JJag.) 
de!!de sua nomeação para a clic,, 
cesc a-té sua transferencia, para o 
·grandioso Seminario Central elo 
Ypiranga. 

Ao terminar, S. Excia. o Sr. Ar
.cebispo, recordou com sentidas 
saudades as palavras que ha jus
tamente um _am'lo, no mesmo re- · 
cinto e na mesma occl.l.eifw, riro
nunciava o Sr.' D. Duarte, de san
ta e saudosa memoria: "O Eemi
nario é casa de silencio, estudo e 
oração". 

Estes mesmos pensamentos dei
xava o Sr. Arcebispo como ben
çãos para os Padres e Seminaris
t~s po SeminariÓ Central. 

==::::c======-
ENTHRONIZAÇÃO DA 
IMAGEM DE JESUS 

CRUCIFICADO NO SA 
LÃO NOBRE DO L YCEU 

PIRATININGA 

No dia 8 do cor:rente, no Ly
ceu Piratininga, ft Avenida ,\n
gelica. foi sole;nnomente rn
thronizada no Salão Nohr0 d:1-
qnel!c cstahelecimento ele cE· 
sino, ü Imagem de Jesus Cru
cificado. 

domavel tinha estabelecido uma or- um falso sentimento de caridade; se Agora, está plenamente saciado. um preconceito injustificado e J. 

tolo. Se a questão é de poder ~~==· =:;,.::============::e:=:====================================~ 

Presidiu a t.oc·an(e e signifi
cativa cerimouia o F.:xmo. Sr. 
Arcehispo :\1P1.1·opolita110. Por 
-cÍ:;sa occasiJ.o discursaram o 
Dil'ector elo estalwleeimP-111,,, 
sr. Benedicto Mareellinü ,.hi 
Almeida, cm nome da dirPc1o
ria -e do corpo docente, e 0m 
nome dos alumnos a srta.. D. 
Barbosa. 

reajustar a situacão matrimo-
ntal até "dar certo", não ha 
llmltar o numero das experien
c!as. O melhor mesmo, neste 
sentido, seria supp1·imir, .;i

ttma vez. com o casamento, l"o. 

CATHOLICO 
da casal arranjando-se ªº m---- Comprem 
do por que se pratica nas bai-
xas camadas <la populac:ão, não 
tendo outra rngra que o aJ'hi· 
trio eras partes. Immora!jdadc? 
Preronccito, puro preconceito. 
Ra. mesmo os que pensam qne 
o rasamcnto o. Yinculo (> !m-

EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presente~ na 
JOALI-IARIA 

ASA CASTRO 
OI<'FICIN AS PROPRIAS 

conhedda 

moral porf]11<1 gera uniões ilíi- R U A. 
clt2s; se houYcss0 divorcio. es- 15 DE NO VEM B R O N.º -2 6 (Esquina da Rua Anchieta) 
tas uniões illicitas poder-se-iam Unicos concessional'ios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 
tornar legitimas. Quer dizer 
que o criterio da moralidade 
tornon-Sfl o registro offic'al. ou immoral segundo constar ou I dissoluvel era um preconceito 
feito por um tahellião. Senhor, não de algumas palavras· ga- social, o divorcio se·rá. nada 
poderá haver preconceito mais, ratujadas num pedaço de papel n~enos que um preconceito bu
iliiota? Uma união será moral ido Estado! Se o casamento ln· rocrát;c:o. 

• 

~or ahi se vê que só ha duas I divorcio é hypocri.sia de quem 
att1tudes coherentes em face não tem coragem dB encarar 
do casamento: a sua negação, de frente o que P13nsa na rea
ou a .sua iudissolubilidadA. O llrla<le. 

O Exmo. Sr. Arcebispo :\lf'· 
tropolita110, falando .aoR prr
sentes, elevou o gesto do Ly
ceu enthronizando a Nossc Sf'· 
nhor no seu salão nobre para 
ser o Guia, o Mestre e A\'iilma
dor e o Ex-emplo dos mgll(trei; 
e alúmnos, cm feliz contraste 
com os que não querem, antes 
procuram- destmir o Seu Rei• 
nado de Amor. 

"O mtmdo, Qisse i$_, ll!'séia. 
11,ev-ma ,•; para. peper.te,i.•, ne: jo• 
vens cpmeça por .apon:ta't'>lhes 
-a· palavra· prazer,- enchendo os 
coraçê;es 1~1oços dl an:gústfas e 
desillusões. Nosso Senhor, pa
r.a salval-os, indica-ihes a. pala
vra .dever, locupletando-os das 
mais intimás, legitimas e !ne!
faYeis satisfacções.N 
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E. -h l'li j .., [EVA N G E L H O .... uc ar1s,1ca · 
0 

· 

0
·· 

em homenagem o.: Christo Rei e coL1memo-
rativa d.o 1.0 an. niversario clae installa~ã. o da ne.si.t~-'boa semcme, -. _ paraoo:a 

Semana 

séd.e definitivo- d.a Ad_oração Perpetua 
tagão que ihe cleu o 
segundo a interpre-

J o 
c1 e n G I a permittlr 
tambem a existen
cia ele maus no :;eio 

da sua igreja. ~ 

Sem. precedentes 'foi o exito ro Sccuiàr e Rei;ular, os diversos mcnto (1 Aclora1:ão ?erpett:'.'., cte- 1~iesnio Senhor (v. 
que coroou a Semana Eucl\aristi- sectores da Juventúde óathollca, vemos notar que, devido ao fa- 36 e ss.) _ são os 
ca realizada na Cathedral Provi- as Congrega~ões Marianas,· os cto de ser a Cathcdral provisoria 
sorla de São Paulo. Vicentinos, a Pia União das Fi- a sécte definitiva da Obra da filhos do reuw, os 

Iniciada á 22 de Outubro, com lhas de Maria, as Ordens Tercei- Adoração Perpetua, ror determi- que ouviram a p.ala-
vra de veus. accei
ta1•am-na; e com el-

o dia dedicado á Juventude ca- ras do Carmo e de São Francis- nação do Exmo. Sr. Arcebispo 
tholica e ás Congregações Ma- co, as crianças, os professores, os Metropolitano, a Semana Eu
rianas, a Semana Eucharistica m!lltares· e · todas as cla~ses so- charlst!ca que se realizava em 
constituiu um succeder crescen- c!aes, que accorriam pressurosas, Novembro, para festejar a datn la conformaram sua 
te de piedade e enthusiasmo, qu-~ afim de prestar a Deus, verda- da sua fundaç'ão, passou a se viela.. i-.:a soclectade 

Naquelle tempo, disse J(l1>1,1;; ~,. i1,1rlrn;; C!,tíl 

parabola: AssemclholJ·se o Reino dgs O,~yi; " 1,1m 

homem que semeou a bôa scmen-tfl nçi sçi1,1 ç.:rn· 
po. Ora, como dormiljsern os h1J.rnenp, vçiiu seu 
inimigQ e semflou o jqio entre o ~ri~ç,, Acçintt:· 
ceu, pois, que ao cresçer a herv;i çi frnc,tlficar, 
<1P,pareceu t.,mbcní o joio, Chegç1ram·sç, pç,is, o:, 
servos ao pae de familia e lhe cl:sqiram: fie, 
nhor, pqrven\uPa nãQ semeaste l:ioa i,ernen\~ no 

dispo~ assí1n q\13 
proseguisse eila sua 

finalidacie ató o 
tempo da messe que 

ó a consummaç,·to 

de:J SOCUIOS, qnanrlo 
o Heino aos Céus 
recobc1'à rn,1· ull.imo 
complemento 11a Jc
rnsa!em celeste on
de não entrarà n;u: :i 
de impci·íri,o, 

teu campQ? Ponqe, poli;, ve111 o Jolp? ~ lhes 
teve por apotheosc a Festa de deiràmente presente no Throno I realizar na ultima seman'.l de vlsivcl, instituída re·•;:iondelJ: o homom inimigo f<l?: isto. Qo ser-
Christo-Rei. Eucharistico, o preito devido de ! Outubro para commemorar a 

Impossível se nos torna apon- adoração. , festa de Christo Rei; em vista µar Nosso :;,enhor 
tar, qual o dia que se avantajou Encerrando a Semana Encha- 1 disso, a Obra da Adoração Per- Jesus 
aos demais em piedade, fervor, ristica em homenagem a Christo- I petua JJassou a co,;nmemorar o Igreja, 
frequencia e enthusiasmo, e isto Rei e commemors.tiv,'.l cio Lº an- dia 23 de Outubro, data da sua fieis, Ha que uotar

C;hristo, 
seriam 

na 
os 

vos, dissera.m então: Si queres, vamçis e. o ar
rancamos. Res::wndeu: Não, !'ara que ni\o 5µ0, 
ceda, ·que, recolhencjo o joio, arranq~1eis \arnl:iem 
o trigo. Qeixa~. pois, que um e oµ,r-9 cregçam 
até o·tempçi da ceifa; cntí,o ctir-:,i a<?s CPQ<1E!qre;;: nos ef.canqn t 1z0~10~;. 

clcviclo ao zelo inexcedivel dos niversario da installação cta só- trasladação da Igreja da :aoa 
Rcvmos, Padres Sacramentinos, de definitiva da Adoração, reali- Morte para a de Santa Ephige
á dedica<,ão, ao zelo e ao cnthu- zou-se 1w sabbaclo, 28 de 0\1tu- nia, como sua festa a:imual. 
siasmo dó Revmo. Concgo Dr, bro, s'is 21 h,oras, no salii,o J;J.obre Devido ,1_ €$ta iiltcração, Q · ~·e· 
Manoel Corrêa ele Macedo e .ao da Curia MetrapQlitana, solem- Jatorio e.lo sextQ !\!11.l,Q c\'.J. Ql:>ra 
brilho com que os Revmos, Pa. ne assembléa <'::; adorado.res da ,/\cloração ferpetu.'.\, abrange, 

se, entrci:r.1nto1 q1\e 
o joio - na inter-

Qglh@i pri,1neiro o jo;q, e atac-o çr,i feil(l.l& p<l•'íl 
quçiin~r, o t,i(:'.l, pcrérr:, r~~oihç,Ji,Ei 11\l 111.e\l 
çelleir-o. 

S1 Ci1('0il• 

lnirmoi, a,g1qn 1ii;1, 
l\Q5 !1()SSO~ T,,nt· 

()ll<lo taln,z nlnolut<1· 
preta<;i':o. os filho3 
da in.iquidacle cncv1\tnnn-s.çi no 11H'SU1O 

dres Pregadores. ornaram as ho- dil-1rno.s e ~wctc n,o~. sob a pre- tão s.Olncnte, 0 temp:i que me• cam1io, crescen.1 ao Iacw, I.\C!U j\mto, do bom 
ras solemne:, de adoração. sidcncla elo ~i,:mo. Sr, .l\rccbispo ctcia J9 cl,c ;:-{ove1nbro ele H)3,8, e grão. 

Cada dia da Semana Eucharis-1 Metropolitano. Foi cnt(lo claclo 2.i ele out\1b,·o ele 193.9, pcrfa, 
tica foi de:.licado a uma classe, ao co1;1lccimcuto- pub,lico, o rela- , z;cnr1q :;ipo41as \1 uic.:c;; ç ~ g\as.. (\a1nnificar 9 tri;_:;o, A lü,ã·.J elo ;v1cstre il,"i· 
e as.sirn duriint\l os $(lte clias __ que torio, do sexto arnw cl~i adornção ! 

d "' t ,, Ch nua, pois, que cstú nos designios da Provi· pre,ce eram a ,•es ·a ,,.e .. r1sto• perpetua. Ccm.iw,rccernm á AdQrnçãQ. 

Seria mc~mo clifficil arrancal·o, sem 

11\os. t:unbe1n o joio, 
mepte cllc não deveria cst;,r. Nosso Siinllor 
o predisse antes, para q11c se não infirrnasse 

' nosi,a Fé, . P.ira 11crmittil-o tem rnc'íos r1i-
vina:s (FIO aos limites ele ncsr·a inteiligoncia 
J;C!ll sein)Jre é dado JJC!'SCl'Utar, 

Rei, pas.sara111 p,ela lgreJa ele .I\Iltes ele aprcGcntarmos os da- 'I NQct11rna durante Q 11ci·iQclo 
Santa l;!;ph1gcnia: o Revmo. Cle- dos estatísticos (',o co)):lp,arcci- 1933..rn:w: \;,.1,,,.,,,.,,., ....... u11<1il(U,111"'·'"'''"".II\Íllil,.,11HIHÍillClllÍ:Í;:uiuc1im11Í!\1í!rlUllllllllll:lmlli:!ll'1:11111t:Htllllll!IICllllllllllll!ClllllllllllllCllillllliilil'.llllllJll!lil,l:ill'll!lllli:j 

~ § 

a nau~ ufa Ü O em soro~ ~~~;:~~a~~ºtM~,:i;;i~~;.: · 
- Vicentino.s .. , , ........• 

3n 
C.865, 
J .379 

~ Ca1?6 A9se1nbléa 1 a 1 /?f.>ab ~ 1 ~-~ m; Ot1tras Asso.ciaçõe,, Reli-
~ a~ vi granrllÍJe ;:h~ er:;;i, g!Ot~S ............. .. 1.727 ã EXTRA FINO 'j 

~ . . ~ 

~ ~ .Jll ~ _,_ _,. 1 Anl\õOS ......... , ..... . 

S ã O ·· ~ ~ í'f. ~ \,.) ~j I To~al dos comparecimen• 

745. ª $ 1 Torre/ acçi'fo e ilf oageni de Café. 1 
1 to~ á, Adoração Noctm·• Borro meu ~ª ................. .. 13.083 

~ ----- e. Assucar ----- ; 

I; r=,11a· 1t~ttl e. Filho :I! no dia 4 de Novembro p, p,, 
r,·alizou-se com grande solemni
daclo e intenso jubilo , do povo 
S::irocabano,. a- inaugura~ão · of
ficial do Seminario São Carlos 
Borromeu, 

tor d:1 Sé; Rev;nos. Fl'eis Zeno, 
F';•:!:,•·.) e Pl~,-~!1cio; Ço.nego Luiz 
C:t:0~:,:;,ho ck ,,::;;cida. reitor do 1 

Comy,uece1·am á Adoração 
Diurna d\lranto o ne1·iodo 
1ns.1939_. 

~ 0 u ~ § 

1 PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 4 !i 
Especialmente convidado, se

guiu para Sorocaba · - S, ·Excia, 
Revma. D. José Gasµar de Af
fonseca, o qual . foi recebido na 
estação dessa J:olla cidade f,'.lU

lista. por uma multid_ão comi
clcravcL Ne~sa occasião, S. E):ci;,,. 
foi saudado pelo pr:>L Jorge Bd
ti. 

n.wo &>minr,.;b; rrvlrc ,Tosé Za- 1 Guar<la de Honra 
nola. Secreti.\l'l',1 e.o D:s;.,ttc!'J c:e I Filnas. de Maria ...... . 
So;·o-::,·.b.'.l.. i Fraternidade Euoharisti-

. ca (1::-enhoras) 

20. 271 
8,740 

12. 471 

1 - Telephone 2-5629 - - li 
;::; • . . "" ' . riil 

Fratemidade Euchariisti- ·,;lllllllllClllllllllllllt,lllllllllllllCllllililllllllllllllllllllllllllll•Hiiltllllllllll•:•lllllllllllllClllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllClllllllllllll!llllllllllllllllllllllí'rllltlllllllllllllClllllllllllllC'' 

A ·s 10 hor:-:0, f,Ji c0Jcbrt.da a . eo. (Homens) . , ... , .. . 
Avulsos ............... . 

5.025 
2.247 

Éx~~~. ~:::-~: ·:·· 1~i;P;;,~-··ç1;~.~i a_u- ~ to~> 
dos compa~en
á Adoração :óiür-

Santo. Mi.s~a. co:n a. r,ssistrnei;.'I 
r,oi1tific~.; dr, :F;;:1r.-), r Hr:Ym:;. A,r-. 
cebicp·, " c-",··1 ~ r .. , ,.~n~~ dos I Total 

tr:,ri.ct~J!-~ :.: ( ~\· 1·;_ ~~ ~nih:;.~~·es .. :r~p!';... 11.1, .................... 54.7)>4 
s~r>'.~.:-:.-.. : .· . .-' ;-_;,:,:i.c:,:::C.:::; e h1· j 

Essas .provas de ainor e rc:~- i'\:-r-n~q. :. ' a de ~-r~:..~-:.:~, a~\n1~:·o 
peito p~r Sua Excia. Revm:i. o 11:.: fil-is. 
Sr. Arcebispo Metropo!it,ano ;,:"<.>· /1. \; 15 ho;·:;:;, r~;~i:tu:iu-3c ::i 

}Q:1gara1n .. se dura11tc toda s":.L.1 jn~ 111"{1.::·::'..ç~to L·:: ,~.1 ~ ~ ú' \\ co:1s-. 

Ihnantc o sexto ann;> 
,'l.do1·a~·flo, tivemos, pois: 

de 

e:;t::1.da em Soroça:.,a. : , .,,,,.. c10 fr·:i:;·.::::·;,, :: ·,o G:;;·;:·; 51,754 horas de adoração diur--
Convidadc~. r,:nc:o. ,~O!':;_ r:::;:·n. ,~, .. ~, _ na, e 13,038 horas de adoração 

ncvrna. D .. Jo:;ó cat~·Js E;-~ ... " .. 3.-..r:r- .A 1:"n'·.':o d:1.s dc1~c1i1:21-:ci,1.3 foi l nocturna, o que UJS dá um total 
r{', piedosíssimo Blsp::i de ~'o:· 1 • 

1 
fz1ta_ por :~. Exci::,,. Revnia, o Sr .. : de 67.342 horn3 de adoração. 

caba. comparee:;ram á sol<c:mnidn-1 /,l'<'"~)_êP<' Mctrop:il:t.:ino. -..es~r,n- i\ média diaria de ad.orações é 
c'.c: S.,..Excia, ~Hma. D. Antonio tlo ,prr:;:nte5 D-'.J acto _alfan ele de: 185,8 h,oras, sendo que des
Augusto ele A,,·;is, :' rc~bi5p-:i-Bi:;- mmtos ' 1e1:,,. as ,,t\t0 r:ctade:; rc~ sas 185,8 hor,as de adoração dla
po de Jabotie:.bal: S, Bxc'2. ligrn~~s. m:l!•ares e (';ris, bem ria, 150. foram· feitas durante 0 
Rcvrna. D. José Antonb dos San- como_ rc!1:·c;r:nt,mtes de :e das r:, c\ia e 35.3 durant2 a noite, 

Pr-.-gando 
11artctllanclo 

bs. Bispo de Assis; S, Exc/a, 2.ssOC'J>1cors. e alurnno,5 das ~sco- 1 Média cl~ Ad . _ . 
bs Sõí'''l1'''·r'ao r'~ C'i('8d" ., V Olaçao j)Ol dia nevma, D: Domingos de smos · · '· '" ·<e· "" • · · • ,.,. (dmant.c o d.ia), 15.0 h'Jras, 

Zchelhom, /\bbade elo Mosteiro cl~ Apó$ ª C"e-!·lmon;a, falou S. 

Os Inimigos de Chrisi:o e da 

Igreja têm um inv~t~~ac:lo ha· 
bito - o cie p~ophetlzar, E pro
phetlzam como oraoulos infal-

patria'rcha do dilletantismo a6 

Christo, estava ~lle, Monsieur 
Renari, sepultado com tod.as as 
honras. 

8. B,nto, da Cnpit~l; Pe. i\fan:·c-l ?.xci'.1,·Revrna. ;1:ionscnhor l•'nin- ?.Tédia de Adoraçfw por dio 
· e 1 · d , < dnrantc a noitN, 35.8 1,0 i,,, .. ,-. ~ilveira, D'Eil.>ou", r:citor çl) f:'c- r:.~co an~-ro. e 1~c0rrcn, o soorc , . ., 

"" r1·11a1'cl"'' 1~ 1 · · · •' ' M<"rlia diaria de Aclo1,·1r_·,,o (ct1.·:. 

1 iveis em no.me da sclencia, cta 
evo,lução nlstorica e n;:io sei minarlo Central de ::; . Paulo: P'.'. ½·, ·' º'p·; e,, 10\'0 Pl('.'.íJ.), e -- -

. 1 ,., , 8 e 1:oit<'), 13"".3 1.101·: ... s. · ~ · d lh Jota Ps.ve·sio, ·n:rec,or ela Obra n~rw :,c2n,.0 a p•:c-crnça (:.C ,. . v - mais ae. que, a ruma a ve :1 
·Prophetasl Nos àias tristes do triumphó 

do p_hiiosopnismo e elas garga-
1,hadas sarcasticas de Voltaire, 
uns impios viram no rio Senna, ctc Vocações. de São Pau.lo: p~ r:):da. Rcvma. D, Josfl Gaspar Ao terminar esta exposiçüo igreja e a sepultura de Christo 

Paulo Rollim Loureir.J, Secretar~~ : de Affun',('rn C' Silva, bem temo devem:is salientar dois factos de Nosso Sennor. 

Diocleciano, o imperador 'ro.mano, apoz san
grenta perseguição aos catholicos mandou le-
vantar à celebre columna com a inscripção: 
"Nom(ne christianorum deleto" -- queria di· 
zer: está apagado da historia o nome do 

particula,· de s. E;,;cia. Rcnna, e i a ele todo:; o.s n:i'.ro.s ExmJs, Srr, releY:int" importancia. 0 primei
Sr. Arceb,ispo Mctrnpolltano; ' Disp'Js, Padres._ e rcp:·esentant,:>' ro ; que. no sexto anno de Ado
Revmo. c::;o, Fabia.n'.J tl::: Bar- ,Ja3 demais cnt1daclcs pi:esentes, rncn0 verificou-se novo !~rogres
ros, l?ntc do Semiw\rio Menor A seguir falou o sr. Pl'Of. ,1oão so sobre o anno antel'ior, assim 
d~ Pirnpóra; e os R2vmos. Pc. Lourenco Hodrigues, ex-ctirector cmquanto no J~riodo 1937-1938 
José van der Mce, Sup€r-ior d:1 do Ensino ncs~<' Es'.aclo e figu•·a o comparecuncnto foi de 65,781, 
Noviciado do coração de Jesus, destacadr. cl'.\ :\ccf\o Catholica, no 11eriodo 193&-1939 0 comp."\-
clc Itapctininga; l;'adrc ,João n,c,?,li7.n1t os passos· dados p,ara rccime11to foi de ·67.&4::!, o que christiarrismo. Pouco depois a cruz de Cons-
r.rocleriano, Vigaria de Capão Bo- n_ constra~cão do Semii1a~io, e sa- r.os clú m11 augment;;i <k '.l. 06l 
nito; Pe, AntJnio Si:n:io Go- l1entou :, fnn1ra aposto\1canwn:.ç boras d!i A,toxação, 

tantino mo~trava ao mundo a victoria de 
Christo., Cacla heresiarcha ia', logo annun-la. Vigario de Faxina; Pe. Eu- acti_va d: S, Bxcia, R~vma, El, Outro facto que devemos elcs-

genio Gauches, Vigario de Ita-1 'Tose Car;c-s Agu1rrl', Bispo elo So- tacar é O bril!iante feito dos dando o flm da Igreja. Nestori.o, Ar-io,, Lu
tc-rá, Pe. João Pil'f;, d~ A:,nei-

1 
rncaba, 0 (]\ml não tem P?upa~o Conrrreg·ados i\hrianos. pois 11.um thero e Catv-ino, marcavam até mesmo os dia3 

da. Vigsirio de Itts:-::-.r6; Pc, Pio cs~orç:::s p~rn n co~1secuçao cic total de 13 088 adoradores no- contados do catholicismo. 
Rcdin. Vigario de Ipoco:1:;oba; em1,;:·C'!?"'1c:mirnto ta,,_ nobr('. lltil ctmnos-. a. 8t,5 são Congregados 
Pc. Otto Maria, de Tietê; Co- e> e!(' m2e1tc n~u::ss;ci.~rte p::r:1. ,:, ,\!_arianos, o que significa. que o E o fempo os foí desmentindo. 
nego João iê'ancloval Paeheco. Vi· n::>$.~O pn,::. co.mparecimcuto elos Congregados reram e, a velha 19,rela de Ro.ma 
gario ele Boituva; D, . Eng(õlber~o . E~rcrra_ndº•. falou º. ~' · Capi- i rcpi·cs{'n!a 68' • do comparcci
Schnells, prior do Mosteiro ele ü,o ,Jé,:sc T·c-:·:'('!l'a l-anwirno. 1"prc-1 mcnto total dos adoradores no-

Todos, mor-
ahi e.stá na 

São acnto, em S,orocaba.; D. G::.s-; ~cnt.an:'l _as classes armadr.s. C''.urno~. 
" . !d d __ · ... \ S. Exe:a,. o Sr. AreebisJX> 11'?· , . r,a. Ai no , o mesmo 1.,0s ten '>, 1 t i ·t . Pela esta( 1st1ca que acima 

F . , 1 , . ropo,1 ar;o, deu cm se1ru1ela a · . 1e1 Pau o de Sa1ocaba, elo c0n- l i . .. . ,; · · . apre.sentamos constatamos que 
t . . , . " , X'licao com as Pvellquw.s cl~ Sao . · ' 

ven o de Pnac1cabu, D. ,tonp,·- 1 C' .1· , B' ,.. . . .. , . a Qim:t da Adoracão Perpetua é 
t A t ª v· , . d M l -.. '·" os o. 10meu, te1 mma.n-io ,,~- . - , 
o n un,s 1e-ua, o . os eh, 1 "iPl a cerimonia inaugural. uma ol)rn soeial por excellenc1a. 

de São Paulo, Sacerdotes elo So- : ~ · tendo a rl!a comparecido todas 
rocaba, ,,eorp_pareceram 03 seguh1 .. ! DADOS as C'lasses 80ciaes, que, desta for-
tes:, S, Excia, Revma, Monse- 1 . , ma prncu1·aru corresponder aos 
nhor Francisco Cangro. Vigario I A capacidade total do S<'mina- desejes do Exmo, Sr, Arcebispo 
Geral, da clio,eese-; ~evmo, Paó.re I rio, depois de prompta é PM'a 150 Metropolitano, externados n,:t 
Andre Perom Sobrinho, cóaclJu- alumnos, O pre::Uo es~ú sendo Pastoral de Saudação: "Diante 
==:::;:::::;:::;:::::=~==:;:::::::::::::=:= 1 construido segundo as pre.sc11p- do throno augustissimo de Jew.~ 

sua immortalidade sempre jovem; no díz.e,• 
expressivc do Pe. Leonel Franca, 

Rcnan, o patriarcha ·do. dilletantismo, dava 
a Jes.us , Christo e á' t·greja cincoenta annos 
apenas de vida apenas depois do" appareci 
me,ntq da s,ua "Vie de .Jesus". 

P.roudhon escreveu arro.11.inte e com a sere 
nidade de um propheta: "As almas devotas 
podem arranjar o seu pas&a-porte porque den
tro de dei:: annos já não haverá um só padre 
para lhes administr-ar os santos oleos." 

Isto foi escripto em 1860, Hoje. em 1939 
1 çõer da moderna engenharia. Hostia, onde' jamais sa apagam 
1 As salas de aulas são amplas, as luzes e onde o Senh_or Sacra- j jà se vê que o sr. Proudhon 

construidas ele accordo com as mentado permaneée r.ara sempre , grandisdmo propheta ! ffeTie::r:;;~·::tó.S. foi IT:lesmo um 

fl\râ~s:.idH.110/trh!l;~'J':üii'êi"Ji. 
Folhetós: Rê:,i'is\às, ~Jorri:á<é:s 
·e quaes(IUer impres,sos ,em get&l 

Ii>refíraih_as .oíndi~~sgr~~h;~ds\do 
'.!'LEGIONAIÜO/:t 

", ",' ' .·-"·; .;• ·, ,,.,.:.:.:?.•,.:"'::t<:. 

indicações da pedagogia, . i C/Cposto queremos ver todo o nos- . F>astaram-se .
1
,á taritás ~ , - ci 

Nota-se ainda na parte cohs- 1 so clero, todas as nossas asso- e~enas e annos ~ 
truida, um grand!ssimo e com- ciaçõcs. todas as nossas paro- ainda ha ~anto padr.e e tantos santos oleod 
pleto s.alão de gymn~tica. chias, nossa a.rchidiocese toda cio• Renan ainda foi mais generoso - deu ci,n• 

Além qisso as insta1láções hy- sa das suas tradições nobremen- coe.nta anriM á tgrej::i. E antes que comple• 

1 

giemcas sáo as mais perfeitas te eucharistlcas, a adorar, a t · 
possi,·eis. O predio está colloéa- agradecer, a reparar, a impet:-ar . .isse O p~azo de vitla que dera o generoso 

Bom propneta, não acham?, 
em Paris, .a imagem d.e um Christo crucifi~ 
cacto que atirada. ás a;iuas ia rodando. 

- Já se vae o Christo, diziam; vae aguas 

abaixo, ninguem se lembrará mais d'Ellel 
E' verdade? 
Bons prophetasf 
Luthero bradava como um energumeno: _. 

0' Papa, na minha vida fui tua peste, em 
minha morte serei a tua morte. 

• E arriscou· lambem a sua propheciazlnhi!li 
sobre o fim proximo da Igreja de Roma. O 
irrequieto e louco agitador da Reforma Ja 
b.iixou de ha muito á ,sepultura. E a Igreja? 
E o Papa? Que tal? Bom propheta!,,, 

E não se acaba a geração dos prophetas 
Hoje não ha sujeito ahi inimigo da Igreja 
que não annuncie o fim do reino de Ghristo, 
no. .mu-Rdo. E Jesus Christo sempre a. vencer, 
e os seus inimigos -sempre baixando â se 
pultura. Olhem, senhore~ incrcdulos ou anti-
clericaes, combatam a Igreja, odiem o clero 
bla~phemem, espumem embravecidos contra ,., 
céu, mas não sejam tolos nem beocios, -não 
prophei:izem o fim do Christo e da lgrej~, por
que os propJ,etas deste genero estão franca• 
mente desmoralizados, Arre! Ha vinte se
culos que esta gente vive prophetizando e a 
p1,ophec'ia nunca se 'cumpre! 

Já c!ra tempo de acertarem pelo menos uma 
vez ... Mas qual! Esta velha FgreJa de Roma 
desme'1te seil'enamento q_ua 'quer prophecla 
contra ella ... 

Rua lmmaculada.Córice!<ã~;S9 
Teleoh-one 5-153~~; Jiió Paulo: 1 

do em um lQcal ele,,ado, sccco e [ pelo Estado de São Paulo e pelo!' ""-- p 
arejadq. Brasil". Ar o. A ~,s e a n i o GRANDAO * 
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para Senhoras, o moder
nissimo sortimento de 
artigos e a variada col
leccão de cintos, lenços, ., 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 
evidencia nos centros 

· que dictam a moda. 

" 
·-· ÍJ 

A C~\$-A No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

LITU'RGIA 

-e a n o n 
O Ca-non ·comi,reheruie os r.itfui·r·que no sentido litteral significa-- ao altar, mas guardado em JU

e _as-~ da Missa, ~ue se_pa- haste~ bomáo bem direitc, o liso. - gar secreto, longe de olhares 
ram o-~ do Pa.ter, ritos e De sua significação é que sur-: profanos, para ser consultado em 
orações que constituem a regra giu ~ em~ego para tr,adazir caso. de necessidade. 
para a consagração - parte es- uma órdem. O Canon ·é-,1.lllla r.e- Os orientaes rezam o canon 
aenct.al da Santa Missa. gra que tém força de lei. E' em voz alta e os occidentaes 

O Canon é bem anterior ao :P0ls, a regra que se deve seguir, tambem o fizeram até o seculo 
Con~illo . de Nicéa. Com effeito, ·of~erecendo o Santo Sacrtficio._. X. Hoje, como lembrança desse 
a HiBtone. nos diz que em 440:: Nao deve ser mudadO e é mais antigo uso, -na ordenação dos pa
quimtj,o São ~. o Grande, foi :ou menos inv-ariavél em todas as :dres as or.ações' do Canon se re
ele~do _ao Pontificado, o Canon missas do anno. E' difficll di- zam em voz alta e intellig-ivel. 
era fixo e go31tva de autorl.dade zer, ao certo, onde começa o Ca- A partir do sec1:1lo XI, uma lei 
tal que um Papa não podia lhe non. segundo o Sttcramentarfo da Igreja estabeleceu o costume 
ac-erescentar 4 palavras sem _q~e. Gelasimlo é no Sursum corda.;, de dizer todás as orações· em voz 
fossem registradas na sua vida. no Sanctus, segundo o Liber- baixá, em signal de respeito pa-

Vmte -e quatro annos antes, S. Xisto; e os Mlssaes admittem o ra com as palavras do Divino 
~ocencio declarara que sómen- seu começo no Te igitur. ' ·salvador, instituindo a Eucharis
t.e ao_s soberanos Pontífices seria Quanto á substancia ·sabe-se --tia, porque essas palavras sagra
permitl;ido accrescentar alg-uma. que o Canon é de tr.a:fü(:ão apos- ·das e;am cantai:ias até nas ruas 
cousa _a uma liturgia vJnda de- tolica, mas-<> aucoor de sua re-- '-·e praças publicas. 

15 de Novembro 

Alberto ' ,,.,.,;;: .. -,-, M 
.. -. 

- ag_.o 
Alberto, cognominado o Màg-

·, no, pela excellencia de sua d01.1-
trlna, nasceu na SuàVia, perto 
do Danubio. Desde sua infan
cia, recebeu a mais aprimorada 
educação, como era costume re
ceberem os rapazes de seu tem
po. 

ma vida interior e piedade ex• peregrinação levou-o -ate -,:i.1:is; 
tr~ordlnarla pela Virgem Ma- onde foi reconhecido como mes• 
ria. tre de Theologia em sua. egreg!a 

Como tivesse ordenado a sua Universidade. Alll, mo.strou, co
vida, de modo que nunca se pu- mo ninguem ainda o fizera, co• 
nha a estudar sem ter antes re- mo os dados da razão em. :ciada. 
zado e meditado, em breve se contrariam a revelação. Eeere.-. 
tornou notavel pela peri'el:ção e veu igualmente, e com 1~ual 
efficacia com que preID!,--va a maestria, sobre o Se.ntlsshno Se.;,_ 
palavra de Deus. Tendo ido a cramento, sendo aliás esse es•_. 
Colonia, continuou os seus mis- ·crii,'fio um simples traml:lania•' 
teres, merecendo que Afexandre mento de sua alma p!edo8ú;$ima) 
IV dissesse d'elle que parecia 
possuir a boa doutrina na sua 
plenitude. 

Foi por essa occasião que re-: 
cebeu a incmnbencill. de edUcar' 
um gra,nde fidalgo italiano, 
grande em todos os sentidos. De 

Tendo um dia ouvido o beato 
Jordano, Geral da Ol'dem dos 
Pregadores, manifestou desejo de 
ser recebido na Ordem Domini
cana, nella entrando, apesar da 
relutancia de um tio seu. Entre 
os religiosos logo se distinguiu 
pela sua grande observancia das 
regras do Convento. Inten~issi-

Tendo estado· em Friburgo, Ra
tisbona e Strasl>urgo, a· sua todos os seus coUegas dis&in-

========================== guru-se esse fidalgo por uma cor

tumulo de Dom 
pulencia extraordl.Baria, per -uns 
meüos finiss-imos" _ e por "'11?11.& 
con:itante mudez. Nesse_ novjço 

Junt@ ao 
Duarte L®@~@Sd@ a ~F:.l'Jr,,~ m~, que ora vagava ~los 're· 

lilãii" .W"lrll 'llli'Y- cre_ios, ora camilthava ,.a.tfo.i 

N d. ' . pefos claustros, .santo _ A\berto 
9athedral Prov~~ia, realizar-se- Gomes, Padre Antonio,· de castro deSOObriu um.a alma só·,-:eompe. .. ·:-

o ia 13 do presente mez, na l A's 7 horas - Padre Pedro 

ao solemnes exeqmas de anniver- Meyer e Pacu·e João·. Kulay, - 1'.allel á sll1l., ou ta1vez- :a*a..: 
sario en1 suffragio da alma do A's 7 horas e meia _ Mon.se- ·ma..ior; ninguem '-t:omprehetuil& 
l.º Arcebispo de São Paulo, pon- nhor Ernesto Paula, Pâtlre' Ma- tão . extranha p~ecülecção, e ·'ll!lie-: 
tificando o Exm.o. e Revmo. Se- nuel da Silveira D'Êlboux ' e· .sempre diz.ia que ehe ,tinha< ,-os
nhor D. José Gaspar de Affonse- Pa~re José Maria Moritêtro. seus motivos de se ·affeiçoar,;.ao· 
ca e Silva, iuisistido pelo Collen- A's 8 horas - Pll.dr~ J6ão Phee- noviço Thomaz de Aquino, 
do Cabido Metropolitano e com ney de camargo e snva e Padre · ·Apesar de todas as suas · oe-·
a presença das auto-ridades ci- Antonio Siqueira. capações, Santo Al~ foi-,elei;.; 
vis_ e militares e do Revmo. c.le- A's s horas e meia _ Padre to Prior d.a Provlncia -teutoniéa;; 
ro secular e regular e dos fieis. Antonio Leme e Padre carlos logo em seguida eleito :Bispo· de: 

A crypta da Cathedral, onde Marcondes. • · · Ràtisbona. Renunciou PoUCO -de• . 
se encontra o tumulo de D. Du- A's -9_ horas - Pa_tlre Ag1,linal- pois, apesar dos rogos de seus· 
arte permanecerá aberta das 6 do José Gonç,alves e Frei Fidelis. diocesanos, que não QUC?'.iam 
horas até o pôr do sol. Das 6 ás e.ada sacerdote, por sua vez, perder um ·pastor tão exce_poio-· 
10 horas, sacerdotes ordenados dará a absolvição ao tumulo. 1 nal. Recebeu por esse temi,o as 
pelo pranteado e querido Arcebis- Nos dias que se seguirem, a sagradas Reliquias da Paixão. d~ 
po celebrarão missas por sua ai- juizo dos respectivos parochos, Nosso Senhor, enviadas pelo rei:_ 
ma, seguindo a ordem que se se- Jcada parochia celebrará missa Luiz IX de França,. O seu pres-· 
gue : de anniversario pela alma do tig_io era tão grande, . CJUe OS-· 

A's 6 horas, Padre Sylvio de fallecido Arcebispo, com O com- prmcipes faziam as pazes- medi-. 
Mora~s M:atllos e Padre José do parecimento de todas as associa- ante sua interve~. · 
Amaqtl Mello. ções parochiaes, 0 que farão tam- Apesar de ser elle um- perso• 

A's 6 horas e meia, Padre Pau- bem todas as communidades Re- 1 nagem. de tamanho vulto, a lgre• 
lo Rollim Loureiro e Padre José Jigiosas masculinas e femininas · ja, na sua sabedoria, só h.a pou:
Lafayette Ferreira A!Yes. do Arcebispado. co tempo_ ~eu ca11oruza1.:.o~ 

Pio XI el~voú-o á honra dos al- · 
-======================:::::=====··tares, conferiil.do._lhe o titulo'·d~ 

M o n ~ e tia ii o rr !E rr n e $ t o I Doutor' da Igr~a. ' ' 

de P~~la 
Real!zou~se domingo ultimo, na 

I 
tonio Carlos Simas Magalhães, 

AAde social da Congregação Ma- discorrendo sobre o them.a "o 
riana de Nossa Senhora da Ap- Sacerdote". · · - · 
parecida e São Paulo, dos alu- A ultima parte da festa con
mnos do Gymnasio do Estado, á sistlu na inauguração do retra-
111a Tabatinguera, 94, uma ses- to do Revmo. Mons. Dlrector, 
são solemne em homenagem ao- usando da palavra durante o 
seu Director Exmo. e Revmo. acto o Congregado Secretario, 
Mons. Ernesto de Paula. Vigario José Virgilio Vit.a. 
Geral da Archidlocese de S. P,au- O Bxmo e Revmo. Mons. Er
lo, pela passagem de seu ono- nesto de Paula respond!lU agra
mastico. decendo a homenagem que lhe 

A chegada de Mons. Ernesto era prestada. 
de ~aula, ao recinto em qué se O LEGIONARIO fez-se repre 
reallzou a festa, foi saudada_ com sentar nesta festa, associandci-s{ 
o Hym?o Pontifício, executado á homenagem que se prestava ac 
pelo Coro dos Congregados. Vigario Geral 'da Archidiocese 

Depois da abertura da sessão, de São Paulo, que por suas vir
pelo Congregado Antonio Julio tudes, sua cult1,1ra e sua fidal
Saa;edra, presidente da Congre- guia de trato o tornou querido; 
gaçao, fe~ uso da palavr:i- o Con- de um modo especial, pela mo
gregado 1,íestre de Noviços, An- cidade catholica de São Paulo. 

S ROQUE 

Congregação Ma~-,, 
riana de N. S. dô''. 
Perpetuo Soooorrct 
A Congregação Mariana de. 

Nossa Senhora do Perpetuo · Soé
corro, Ma.triz da Penha, realiza
rá dia 5 de Novembro um fes• 
tiva! ".A,·tistico .Social", -constari-
1o o mesmo de um drama. & 

,ma ·comed-ia represenÚldos pe• 
· os congl'egados. A sessã.o será 
·ea!izada no Salão São Geraldo, 
'. Rua Commendador Coutinho, 
n. 0 42. • 11 

• 

O LEGIONARIO, tendo recebi
do convite para oesse festivaJ;
•a.gradece aos -congregados -de N.
Senhora · do Perpetuo Soccorro. 

Governo do:-Es~o 
Exonerdu-se, a pedido,· d'o; ,car

go de Secretario da Fazenda ' o 
dr. Sanes Junior, sendo nomeado 
para substituil-o o dr. Coriolano 
Góes Filho. 

São Pedr.o e da q.aal eram os dação de:f.ml.1íiva nos é desconhe- O· Concilio· de Trento prohibiu 
guardas. O.ra, o que ha, na litur- -cjtlo, como dizem Gava-ntus, ue censur,ar esse no:vo uso, que tem 
p!, de, :mais sagrado que o Ca- :_:r-om;ifica,lis, que o attribue a São- sua ra:1:ão de s_er: 1) na sublimi-

Rei; fizeram a sua 1.a Commu
nhão 60 crianças do Grupo Es
colar. 

nolt? V-émos pois que, em Ro- · Bellarmino e o Cardeal -:Éióna. s. da.de do mrsterio da Eucbarlstia Obras da Matriz - Estão pro-
ma, em 416, a Sa-nta Sé olha.lia. Gi'egorio, o Grand"e, admnta só- · . que por todes os meios possiye_is seguindo activamente os trabalhos Enthronização do S. C. de Je
o Cazron como um lllOn-umento · mente que clle _ foi composto por: -d.e vemos e:vitar que seja exposto de- construcção d.a 'fachada da Ma- sus - Em c.ommemoraçãó da 
transmittido pela tranlção de ge- e13oolastico, isto é, 'por um ho- ás profanações; 2) sobre a natu- triz, graças ao auxilio dos fieis e Semana dás Missões, o Revmo. 
ração em gm:ação, e vindo d.o· meu de gran<Ie erudiç&o. Érra- :reza mesma do mysterio; 3) so- ao trabalho da commissão diri- Padre'':sylvestre Murari fez a 
Príncipe dos Apostol()s. -damente foi o Ca:non attribuido -:bre a necessraade do recolhi mm- gida pelo Revmo. Vigario e pela C!_:th~·ói1fa::1ção do ·sagrado cora-

- Foi nomeado director do 
Departamento das Municipali
dades o dr. João Baptista Gomes 
FerrM. 

Foi São [Gregor-io, o Grande, ao Ptmtifice São Gregorio, o to a que se de.vem cnti--egar os Sra. Amasilia Ribeiro Lopes. ç:;,;::i de J-esps em 350 lares. 
falleéido em 604, o uitimo dos _ Jimlrle. fieis no momento solemne do sa- Primefra Communhão _ Rea- Er.s~na religioso - Em visita· 

- Quinta-féira o sr. Interven
tor passou o exercicio do cargo 
ao seu substituto lega,!, o sr. Se
creti;trio da Justiça, por ter em
barcado para o Rio de Janeiro, 
onde participará· da reunião dos 
Interventores, devendo regressar 
depois do dia 15. 

Papas. _que tocou no Canon da H:a quem o attribua a Mil-. Grande. lizou-se dia 29, a Festa de Christo - i n_oss~ ciàade esteve entre nós 
M!ssa. Delle o recebemos como é saeus, padre de MB.rselha, que no J· 0 ::.:..·v-.;:,::,. P.adre João Pheney, 
ho§e, segundo o Card;~al Bi,xia e - seculo VI, compoz um Sacr,amen- · · Director · do Ensino Re!igioso d_a 
'Ihiers.' tan~- ou à, Veeunius, bispo dé _-__ n:a.la--~-,_-!IJ!l fl\! !!!l ~s IP~ Mh.g.1111e9!!111-__ do· ~--·- . ArchidiÔcese de São Paulo ten-... P"í l!JC ~àJ UV' if!.~tlU.l ia 1a1 "'~ _do o-mm;ae visitante sido' rece-

-~ : :=0.aste1!amml, na Maur-itania, no ; seç\:1lo v. ·, bido no Grupo Escolar. 
Não se sabe a quelri attribuir Ã:tê o seculo V o _Ca.Ill)n esta- ______________________ ....;. ___ _ 

a autórfa desse Canon veneravel va entre os mysterios tidos co- Meu Irmão, •Z•llllllUIIIIIClllllllllllllClllllllllÍIIICllllllllilllltlllllllllllll!lllllllll.1111UIIIIIIIUIIICIHWWIIIDIIUIHIIIIIIJIIIIIIIIIII 
e sagrado. Entre O Sanctus e o mo secretos. Deus nada ordena que não seja necessario ou util i salvaçao ê · · ·!!!' 
Te igitur o Missal traz escripto Elle não era escripto nos li- do~ ·homens, ~lle é. a sabedoria increada, o go,,erna,dor sur>remo_ do ª OS MELHORES PREÇOS . ;j 
em typos grandes: Canon l\lissae vros litnr-gicos e o padre devia u_ni~et'SO. Cre, pois, f~rmemente que os Sacramentos foram im:;- ! lã E A MELHOR QUALIDA:DE --if 
_ Canon da Mi&sa, recital-o de CÓl'. Segundo Gué- titiv,dos por Jesus Chnsto, para nos dar a sua graça, 1 ~ - ··:;;· 

Canon é uma pala.vra gt-ega ranger elle não devia ser levado AJguns sacramentos J13S são revelados directamente no Santo § • • • • _ s 

-----------"'·.-·::::;_~-- , ,;,._. 

Qt5Tft!Ult'Po0"&• QCft411&1t • , 

ISNARD 6 CIA. 
ftl;A a4 'fl'E MAIO, 88 

P~oaea,.4o-3G87 e- f-6"81 

Eva~.; outros conhecemos· pelos escr_iptos ou pela pratica dos '1 § .Generos an-mentICIOS, V1nhos,,Fr10s?.Fruetas •. ·! 
A:postolo1;,, que ensinaram e -cµmpriram rigorosamente "tudo quanto i[j Biscoutos E 
Jesus lhes mandou." , - g · j 

M,ostra summo. re~peito a todos os ~acramentos, q~e são ritos ~ EM p Q R J-O M Q N TE N EIG R Q i 
prescnptos pelo propno Deus. "O Baptismo é necessano para to- s - ' ...
dos; a P~nitencia ou Confissão, para os que commetteram peccado ~ RUA AUGUSTA; 1.559 (Esq. R. Luiz Coelbo) - Phone 7-0035 f 
mortal depois do Baptismo. A Confirmação ou Chrisma (h?sen- § g 
volve e fol1al.ece a vida christã. A Ordem constitue os ministros ~ ME R e E AR IA A V EN I D-A . -ã 
da s3:nta Igr~ja e não se ~onfe~·e na Igreja latina aos homens ~ AV BRIG. LUIZ ANTONIO 2.098 _ (Em ... fren_ te ~ ~• • -_-. -.S 
que vivem. unidos pelo Matnmomo. O sacramento da Extrema- = · ' · · ~• .-,:reta 11 
Uncção · conforta nos ultihios combates e ninguem pode descuidar_ ~ Immaculafüt Conceiç~) - -PHONE'.'1·5451 - -- · · _ -01· · 
de o receber." ~ distribuidores da \-

Meu Irmão, só me resta, Insistir ainda na santidade e excel- = · · · .. "' 
'·uda. clestes tres ultimos Sacramentos; acompanha-me para me-: § MA0NTEJGA "BAND,EJRANTE"' ' 
lhor ~ ilisfruires na 1·eligião e sabore_a1·es as coisas de Deus. = ã; 

~ .À nata das manteigas) 5:-
~ i!-• 
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São Paulo, 12 de Novembro de 1939 .LEGIONA.RIO 

A Acção Catholica em Campinas 
Conhecedores das fructuosa:s'}:,..ia de Mello Pupo; Vice-presi- CAMPA.NHA PRO PASCOA 

aétivldades desenvolvidas pela dente: Dr. Humberto Soares 
Acção Catholica em Cc.mpinas, -0.e Camargo; 1.0 Secretario: Communhões 
procuramos entrevistar o fu· Durval Medeiros Soares; 2.° Comm~rcianfes, Banca
verendissimo Monsenhor Los-· Secretario: Prof. João :&l.ptis- rios e Industriaes ... 
chi,· seu Assistente Ecclesiasti- ta Queiroz; 1. 0 Thesoureiro: F'uncciona:rios e Serven· 

195 

co;' que nos forneceu os seguin- José H. Hilsdorf; e 2.0 Thesou- tuarios PubHeos . • . • • 230 
t'e·s esclarecimentos sobre a A. reirO': Pedro Estavam de Si- Professores . • . . • . . . . . • 220 

Estagiarias: JOCF, 80, JECF, 
50; JTCF, 40. 

E s t a organização conta, 
além dessas socias e estagia
rias, . com elevado numero de 
sympa tizan tes. 

CfRCULOS DE ESTU!>OS 
C. campineira: queira. Motoristas e Leiteiros • 92 j 

- Como está 0 rgan:izada a A Junta realizou suas reu- Profissões Liberaes . . . • 234 Funccionam nas parochias 
Acção Catholiea na Diocese de lliões mensalmente, tomou par- --- de Amparo, Limeira, Pirassu-
Campinas? te n:os actos dos ··Hom,,ens da! . 1.401 nunga, Mogy-Mirim, Itapyra, 

A A - . "-th r é A. C., como: Semana de Estu- Descalvado, Araras, Olpivary, 
· cçao '""" 0 ica um dos, Círculos, Manhãs de For- Cada Pascoa foi precedida, Porto Ferreira e Campinas, co-

apostolado de leigos, vivido a m - ·- 1 N- mo vae abai·xo. todo o instante, pela oração, açao e reumoes. de um triduo preparator o. ao 
P t . . O Consefüo Dioces.ano reali-1 estão incluídas nos numeros Na cidáde de Campinas: exemplo e palavra. " ar ICtpa- . zou cinco reuniões, duas as-, acima as communhões da JOCF, 13 círculos organiza<los ção do leigo no apostolado hie- -

rarchico da Igreja", dimi a dif- sembléas_ ~r~es, ·Sob a horu:o·j"Pascoa" das assoei.ações reli- em diversos locaes; JECF, 17 
ficuldade de um resumo que sa pres1denc1a de S. Exc1a., giosas em geral - de senho- circulos, s,endo 11 em Collegios 
encerre todas as actividades Revma. o Sr. Bispo Diocesano. ·, res e senhoras. leigos e 6 em Collegios religio
desses apostolados de Christo. A Junta Diocesana commu- Esta Organização - Homens sds e JICF, 6 círculos em di-

á nicou sua nomeação e posse á da Acção catholica - está versos Iocaes .• 
A Diocese d~ Campinas est Junt& Nacional, havendo então funccionan-0.o no Curato e nas - A JOCF realizou 15 Tar-

com a, A. C. organ-iza<la ª mol- receb.id·o em 1·esposm um of I p h'· N s h des de Formaça· o, 8 Dias de .· de da Belga, ainda que, em al- . . • , . , · . aroc ias de ossa .en ora 
f1c10 do Sr. Amoroso Lima, em do carmo de Campinas, Sagra- Recolhimeµto e 864. Circuloo 

guns pontos, para maior effi- Março d-e 193&. d C - d J d ,.,_ de Estudo". Na "·Camn<>nha 
ciencia do trabalho, tenha se- . · l O oraçao e esus e v;,,ill· ,, .,~ 

• - 1 pinas, CapivarY, Limeira e Ita- Pascal" conseguiu levar á Me-
guido o espirita da orgamzaçao . - Quae.11 as ~ctividades da pyra. sa Eucharistica 1. 350 opera- . 
italiana,. principalmente refe- Organização e seus sectores, ·1 rias. · 
rente ,aos homens, dividind0·0 S na Cidade.de Campinas, neste LIGA FEMININA DA ACÇÃO - A JECF promóveu 3 Ma-
em classes, organização ,essa, ultjmo anno? · CATHOLICA nhãs de Formação., 2 Dias de 
que tem dado optimos resulta- . _ Retiro e 1. 224 Círculos de Es- . 
dos,. na pratica. HOMl;NS DA ACÇÃO CATHO- Após ª preparaçao de tre ,, tudos. Na ·"Campanha Pascal" 

A. Diocese tem, além da Jun- LICA mezes, e, 14 de Julho de 1938, . 1 va á Mesa Eucha-
ta. ·n· 1· · · a a quatro organl e b a s "d1'st1·nct1·vos" consegum e r ' ocesan • 8 ,· , . r ce ei:_ m O ristica 2. 065; estudantes. 
Zllg_ões .: .fundamentaes e al.gu- Esta organill;ação, com sua. das maos d? Exmo. Revmo. A JICF organizou 10 Ma-
mas oom seus sectores bem ac- junta empossada ·a 7 de .Julho i Sr. Bispo Diocesano. e presta- nhãs de Formação, 7 Dias de · 
tivos, conforme se verá aba!- de 1938, após diversas reuniões I ram O seu comprom_isso_ 12 se-· Recolhimento e tomou parte 
xo. preparatorias, uma manhã de nhoras desta orgamz.a_çao. em 144 Círculos de Estudos. 

Ainda-que não conste doses- formação -e provas oraes e -es- Em Ago~to de 1938 mscreve- Na "Campanha 'Pascal" levou 
tatu tos da A. C. B. e não seja criptas sobre: Acção Catholica ram-se n:_ais 51 senhoras e _fo- á mesa Eucha.ristica 1. 060 "in- · 
uma organização, na Diocese e conhecimentos de Apologetl- ram he~tao abert~s 2

1 
sedcçoes' dependentes". Promoveu ainda 

de Campinas está perfeitamen- ca, c0nsta de 8 membros de, paroc iaes, com circu os e es- a "Pascoa dos Jornaleiros" e 
te organizada a "Cruzade, Eu- compromisso prestado perante I tudos semano._es. _ "Engraxates", na qual ·compa
charistica Infantil". • o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Es~ll: orgamzaçao c_onta com receram á mesa Eucharistica 

Afim de não sobrecarregar Diocesano. ; lO dirigentes, 6 secçoes :1' :iue 65 meninos entre os quaes 11 
_ 'compareceram 80 estagiarias. 1 • • ' -

as Junt_as .da J. C. B. e J. F. C., Desses elementos, cinco sao I E Ma' d 1939 romoveu- ide pr1me1ra communhao. Co-
o Secretariado da "Cruzada" dirigentes, com quarenta e cin-, m "C 10 e 1 dap Pascoo" , operou e.inda com a JOCF nos 
tem'. e, incumbencia de formar co estagiarios, distribui<los em 1

1 

se 
1
~ d ampanciath d 1 6

' seus trabalhos sociaes. 
. d" . 1 rea 1za a na a e ra , ap s A J ·t d F . . C 

o espjritb, .dos "Cru;ados" por 1versos c1rcu os. 
1 
um tríduo de pregações, tendo . . uve1~ u e e

0
ms uuna a-

m~fo ·das Zeladoras, os qil,aes, Realizou 10 circulos de diri-l 'd 1. t 'b 'd Sagrada tllohca orientou sectores 
attingÍda a idade .. de quatorze SI O C IS l'l UI a a ,. C panl as'' de "Re g~_nfes. 20 de estagiarias, 2 Ma-

1
cornmunhão 1~!0 Exmo;: e n

1
as_ t·· ~111

• 
1 d· · N tal'' d. 

annos, são encáminhados pe- nl.iãs de Formação e 1 semana R . •. •s. B' I)'. · <i 

1

. e 1ns 1amzaçao. o a ·, a , .. . . evmo .. r. 1spo 1oce~ano, "B 1 ,, f d las Zeladoras, de. accordo com de Estudos. I' d. 18 395 h . N oa mprensa. , azen o pro-
as'-Juntas das J. C. B. e J. F. C. AI. c· 1 . 1 no_ 1ª a s~~l OI ase . o paganda do semanario catholi-
}lara os respectivos sectores. e_m dos ircu os, de 15. em I b~irro do_ "Cam~uy ' em am-, co diocesano "A Tribuna", das 

15 dias, ha aulas de soc1olo- l pmas, fm orgamzada uma no-'" M' - ., d todos 
· ·Na· Dioces·e todâs' às organi- gia, tanto para os dirigentes ·1 va secção e promovida a "Pas- isso_es · 'm~n~sptrr·eagdans ºpela. A. 
zaçõ,es e associações adherem t · · 1 - d 240 os meios 1 1 0 · , como pare, os es ag1anos. coa" em a commun iao e C. de modo que O resultado 
á :-A, C:, · atra vez do Conselho Os círculos obedecem o pla- ! senhor/l-s., . . , obtido foi· satisfactorio e da 
Parochial, que coordena as ac- no publicado pela Secretaria 1, A Liga Femmma d_a A. C. ·"Sem.an~ Euchar1·stica", 1·ea11·-
tividades · religiosas-sociaes da lé d t d "" 
parochia. Central. • ·1 ª. m e es a_r orgam~a a nas zando círculos -especia-es sobre 

- 5_, 

As senhoras não 
de-vem soffrer I 

A Exma. Sra. D. Corcine,·, d'Avila de Bitt-encourt 
Meirelles, de<licada Esposa do sr. Alipio de Bittencourt 
Meirellés, muito conhecida e considerada no munioipio 
de Piratiny, Rio Grande · do Sul, nos penhorou com o 
seguinte valioso att-estado: 

"Ha muito vinha cruelmente soffrendo de in:fram· 
mação <lo utero e do figado, sem esiperatiças de ficar 
boa, pois, já havia recorrido, sem resultado al§Um, á 
quantos preparados andavam annunciados, porém, nada 
podaram fazer para allivlar-me. Informada dos succes
sos extraordinarios do ·11 GALENOGAL", apregoados por 
tantas amlgas e a cada instante, resolvi experimentai-o, 
mais para sátisfe.zer a meu marido. Sentindo melhoras 
apreciav,eis, logo aos prim1nros fral!cos, continuei a 
uzal-o e hoje, 'POSSO ~ffh.·rilar, estou completamente livre 
ele tão cru-eis soffrimentos, com 8 frascos apenas desse 
bemdito remedio. Acho necessario publicar o pFesente, 
em beneficio de tantas senhoras que pqr aj:J,i !!~m:-em 
<los mesmos males.~ 

Para inflammações ou corrimentos do utêro, mt,. 
lestias dos ovatios; flores brancas; -eiµtim, todos e tão 
variados incommodos das senhoras, o depitr-àdor tonieo 
"GALENOGAL" é de surprehendente e rapídi> effeito, 
como demonstra 'C> attestado acima. Nen:hum outro 
medicamento, até hoje, o poude vencer. 

Foi. o UNIGO dassificado - PREP'.A:RADO SCI-EN
TIFICO - e premiado com - Dfploma de Honra - ni,, 
Exposição Internacional do Centenario, em 19'22 no Rio 

· de Janeiro -, distincções qµe nen)lum 'outrQ similar 
mereceu. 

Encontra-se ,em todas as Pnarmacfas e nr.ggar:ías 
do Brasil e RepubJica.s Sul-Americanas. 

. N. 19 Aps/0 L. D. N. S. P.-N. 963 

tins orientadbres, com 10 cen- moria, chamava: "as pu-pHias 
tros de "Cruzadoi", num total de meus olhos" ..• 
de 125 "Cruzados>', já com dis- Todas as reuniões do clero 
tinctivos e compromisso. tiveram s,,empi:e a pr~sença do 

Está organizacfa' em Campi- Exmo. e .R-evnw. Sr; Bispo, 
nas e nas paroch.1as . '.<'le Rio· que depois de fazer as recom
Claro, Descalvado e Piraci- mendações infoiaes, deixava .-i 

•caba. 1 direcção dos trabalhos ao Ex-
Promoveu a mesma uma eelleiitissimo -e Revmo. Viga

" Campanha de Orações pró rio Geral da A. C., Mona.
Paz" na Cathedre.l de Campi-· João Alexandre Loschi. Esti.i
nas, com o comparecim-ento d3 daram-se· os seguintes Gssum
todos os "Cruzados" da cidade. ptos: Que é a A. C.? Organi

EXÍ5EDIENTE A maior difficiuldade encon
trada, na pratíca, tem sido a 
coordenação e a coexistenci::i. 
das associações, principalmen
te juvenis, com a A. C. 

Os poucos apostolos, com a , cmco . l)(lrochias da ~idade de o Santissimo Sacramento. 
efficiente cooperação das Mis- l Campmas, acha-se mstallada 
sionarias de Jesus Crucificado,! a-i.n~a n~s segui~tes parochias 1 -:_ E os o~tros sectores da A Junta Diocesana da· A. C. 
promoveram campanhas d a' do mt_er10_r da d10ce~e: Ampa-. Acçao Cathol1ca, e~tre profes- providenciou e mandou impri
"Boa Imprensa" e da "Pascoa" ro, Piracicaba, . ~apive.ry, Ita- sor~s,. e_ntre operar10s, que .º~- mir "fichas" de estagiarios e 
com optimos resultados, se- pyra e Mogy-lvhrim. ganizaçao possuem, que act1v1- de soei os (parochias, diocesa-
gundo se deprehenderá dos da- - E a Juventude Catholica, dade exercem? nas e nacionaes), eonfeccionou 

zação da A. C. Sua necessi
dade. Como iniciar o.s traba
lhos da A. C. numa parochia, 
A; C. e as Associações exis
tentes, como auxiliares da A . c. • 

Pareceu-nos que estes estu
dos terão os resultados espe
rados, pois graças a Deus, o 
clero diocesano tem sido sem
pre zeloso nos trabalhos do 
apostolado. 

dos a seguir: especialmente, .que tem reall- boletins e folhetos de propa-
zado desde a sua installação, CENTRO OPERARIO SÃO ganda e orientação, distribuin-

JUNTA DIOCESANA 

~OSE' AGOSTINHO 
Dentista 

A Junt.a. Diocesana, nomeáda 
e empossada a 7 de Julho de 
1938, pelo Exmo. e Revmo. Sr. 
Bispo Conde Dom Francisco de 
Campos Barreto, em Assem
bléa Geral, está constituída pe· I 
los srs.: Presidente: Celso Ma-

R. Boa Vista, 127 - 9.º and. 
RAIO X - CIRURGIA E 

DENTADURAS 

A~RESENTA AGORA 
·"O IN'VENCIVEL'1 

5'VALVULAS ONDAS CURTAS E LONG:AS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODO& 

• 
Peçam: demonstrações sem compronnsso a 

• 

NICO'LAT.TI 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18-. - 1.º anda.r 

~e!e:uhone_:. 4 - :! 4 2_ 3 

em que condições se encontra? JOSE:' do-os fartamente êm toda '.l 

Esta orgai,iz.ação installada Diocese, confeccionou distinc-
7 d J Ih d 1938 t Es.te Centro funcciona com tivos, etc. 

aos e u O e ' ac O sua directoria empossada a 7 * Durante estes trabalhos sa-
precedido de explicações, con- de Julho de 1937, obedecendo lientaram-se dois e.contecimen-
ta .com 2 sectores em plena 
actividade, ainda que em pre- a organização dos CC. 00. Campanhas Pascaes pr.omo- tos importantes: a pratica dos 

• . • f Tomou parte no Congresso vi'd,a.s pelos 111embros da A. c. círculos de estudos e a exp0 • paraçao, pois, nao oram pres-
dos Operarios. em São Paulo e nas Parochias .aonde está or- sição de material ·catechetico a 

tados os con~~rf_mis~os e im- foi confederado ao._Rio de Ja- ganizàda, não incluindo O re- de A. C. O primeiro teve a 
JlOS

tos os " 16 mctivos" aos neiro. Tem séde proprla na sultado das Associações reli- utilidade de collocar mais ao 
· seus alemeutos. cidade de Campinas e conta giosas üU outras organiza,ções vivo a praticidade e e, efficien-

. A JOC tem 55 e stagie.rios, com 250 inscriptos. Adhere aos parochiaes: eia do methodo, pr-eparando 
faz as reuniões semanaes, com b II I A C b d melhor os elementos da A. C . .. círculos de estudos religiosos- tra ª ios eª · ·•• 0 e ece HAC, 2.875; LFAC, 3.231; 

, . 1• d A t I sua orientação e desenvolve JOC, 1.347; JEC, 891; .TOCF, Todas as Organizações de , soc1aes, no sa ao o pos o a-, ... t· . Campinas m le f · 
do dos Homens, annexo á Casa'lsua_s miem ivas no me10 ope· 1.995; JECF, 2.187; .TICF, 973. e P no uncc10na-

1 Mãe do Instituto das Missiona- rano. Estas organizações não estão mento serviram de ambiente 

1 
e 'f' d installadas, em todas as Paro- de observação para os Revmos, 

rias ~e .Jesus ruci ica o, em DEPARTAMENTO DO PRO- Srs. Sacerdotes. 

1 
campmas. FESSORAD,.. chias da Diocese, o que se fo.- A . _ t h •· ... 

. Promoveu a "P,ascoa" dos ,,. rá em Outubro proximo, per- exposiçao ca ec e,.ica e ufl> 
1 - · mittlndo Deus. A. C., com seus graplricos e 
! peq<luenos pre-Jocista_s, verifi- ·Installado a 26 de Janeiro ele Em algumas Parochias ha resultados de ti;abalhos já ev!-
1 can o-se O comparecunento de 1 ".1937, te.111 sna directoria "' denciàram os fructos da A. C. 80 t t J Jl - mais Collegios, noutras fe.bri-' commungan es - ra Ja 10 adhere ,·, A C nos seus mo- nesta ciclacle ep1·scopa··I, dA-d f t · · t '" · · cas. dalli os resultados com- c-

m
oesio.u uros Jocis as, no seu vimentoF, obede=ndo a 01·ien- monstrando como é poss1'vel 

,, vv municaclos, pelos sempre esfor-
A JOC . . 1 tação ele. mesma. Conta com çados e zelosos Parochos de melhorar a prope,ganda religio

eSf.a organrnac ª nas 250 nrofessores inscriptos, pro- àccor.do com a Parochia que sa· e tornai-a intelligente e f.a. 
parochias da cidade de Campi- move reuniões mensaes cons- 1 á I · d Ch I t nas e em Amparo, Araras, Ca- regem com carinho e zelo. vorave greJa e r s. o e 

tantes de duas partes, sendo . . ao ·seu serviço. 
pivary, Descalvado, Leme, Pi- d . . t t· t - Que outras act1v1dades. Tambeiii nellas 

1 
uma a mm1s ra 1va e ou ra pa- se fizeram 

racicaba e Limeira. 1- - . a·1nda desenvolve a Acca"o Ca 1 ra exp 1caçoes praticas sobre . . . • ·, representar as seguintes ent!-
Sector: .JUVENTUDE Es-1 "Metodolo~ia do Catecismo", thol1ca .Camprne1ra? ! dades: HAC, LFAC, JFC e s~ 

TUDANTIN A CA THOLICA: _ com graph1co:3, se?tmdo o SY:"-· Seguindo as orientações dai ctores, JCB, Cruzada Eueharis
. Este sector tem delegados de tem,a de Ablw Qumet.: :via~·ia Cu ria Diocesana, expedidas pe- i tica e c·entro Operario São Jo
. 5 collegios. 0 resultado da i Fargues. _ Essas reumoes tem lo Exmo. e· Revmo. Sr. Bispo j sé. Podiam ser apreciados os 
, "Campanha P. as cal,, foi de 

I 
frequencia ele 80 a 120 _profes- Diocesano no Aviso n. 0 224, resultados já obtidos e de ou-

11 460 h-- sores, comparecendo ainda o reali~aram-se durante os m<" 1 tra parte patentear a excellen-
. commun oes. d 1 d d E · D" t d A t S te b 1 · d , Funcciona em Campinas e e ega o o nsmo, 1rec o· zes e gos o e e m ro con- eia a nossa organização offi-

p h . d . t . A I res ele Grupos Escolares e re- ferencias especiaes sobre, o pal- eia!. Desde fichas para lnscrin-
nas aroc ias o m erwr: rn- · AC ·- C 1 - · · · 

A It L . . 1 presentantes rle todos os Gr1!· p1tante . therna: ÇAO ,A- çao e.te os ·sellos para cotiza. 
paro, raras apvra. 11nmra · E 1 1 p THOLICA -p· . b ' 11 -l\I' . ' pos 'sco ares ocaes. romo- . çao, cartazés de propagancb. 

iracica ª e · ogy · irim. veu a "Pascoa·• do Professo- Estabelecendo a necessidade I pascal, de recolhimento, etc. 
JUVENTUDE FEMININA rado tendo comparecido ú M0- urgente e de urna mais amplalOs mais variados utensílios 

sa Eucharistica, nessa occa- e efficiente organização da A. usados nas campanhas da cf-
CA T H O LI CA sião, 220 nrofessores. C. na Diocese, de accordo com dade, além de informes esta. 

Esta organização é uma da.s j os methodos classicos, estas; tis"cos e technicos interessan. 
mais activas e conta com 3 CRUZADA E'.UCHARISTICA conferencias vieram collocar tes. Todo esse material foi cut-
sectores perfeitamente organi- 1 N FANTI L todos os Sacerdotes. ele Camp!. dadosamente examinaclo peh) 
zados e em franca actividacle. nas ao par !le tão import;i.nte Revmo. Clero, auxiliando na 

Realizou 3 recepções com A Cruzada Eucharistica, co- trabalho. busca de novas i.déas para Ret:l 
imposição de "distinctivas" e mo· a traz ficou dito, ainda não I Os Revmos. Srs. 'Sacerclbtel: apostolado. Esperemos que e~
com o compromisso: em Cam- 1 enquadrada nas Organizações i foram agrupados em quatro tcs esforcas sejam coroados do 
pinas, Piracicaba e Rio Claro, da A. C., sendo, porém, "a es-1 turmas para assim, sem prejui- plenc:{ exito, dadas às sabia111 
num total ele 318 só.cias, assim cola primaria ela Acçfto Catho- zo dos serviços pÓ.rochiaes, po- orientações da Autoridacle Ec• 
distribuídas: lica", funcciona regularmente, 1 derem estuda_r com calma e clesiastica e a disciplina se::n, 

Socias: .JOCF, 143; JECF, com 10 z.elacloras da reunião 
1
. attenc:;ão aqmllo que o Santo pre Iouvavel de nossos sacor, 

10!\, JICF, <l'i. , mensal, distriq,iição de bole- Padre Pio XI, de santa me- dotes. 
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. Ensino secundario 
e superior 

A 
dac!!J ou d?-. indepençiencia. d~ 
dos paizes co11tratantes, ' 

O Presidente da Republica as
,: signou decretos-leis sobre ensi

no secundaria e superior. 
Pela reforma da actual legis

lação do ·ensino ha pouco entri- &1&11íl'ltJ..!l!!lll:mti,-,,++m!!!ti1:l!ffl&illiill!l'li:l!!ll*íiADllll@!!-IIIIIIIIIMUmlllR:llli#3199\illllDaam:@m&lli·l!l·lliltiiil'IWlll'ila1U•_...w;m.gm~ •. ~}~Alii.I iiõll!.,iii#iiill.,.ll.1!1IRilil[lil_ llltl,l:liljll•--aaiil•:Wi@RWIDI-IPllllll'.il"111illliilBl!IIS1iill· •a11111•m;:ma,a,aatll'II 

F al!eêi1ne1ito 'do 
.. : ... - bu;rgo·ff!estre 

.4dolpho Ma~ -guc r,o i'.1inistro da Educ,ação e 
Saude, é restabelecido o exame 

·:de segunda época para eis alu
': 111110s dos cw·sos secundaria e 
'.::' complementar que, tendo obtido· 
'· média 50 no conjunto das dis- verno bcl!igerante ou de suas 
:: ciplinas, não obtiver;;-.m cm u~a fpr1,as .9,rmii:das. 

bando de guerra de productos 
alimentícios, de artigos de ves
tuario para as populações civis, 
não destinados directa ou indi
rectament-e ao uso de um 60-

ou çiuas disci3?iinas µiedía :30. 
'Restabelece ainda a segunda o Bra,sil nàs f~stas 

: chamada para as provas parciaes 
oue não tenham sido feitas pelo r portuguezas 

- ;lumno por motivo de força · - · · · · · 
maícr na ép0ca regulamentar. d 1940 
Haverá exame oral nas escolas e • 
de ensino superior. li. representaçilo do Brasil rio 

Nas Faculdades de n'ireito o duplo cente11s,rio a ser coµime-_ 
alumno que obtiver média 3 ou morado nós festejos portuguezes 
4, no conjuncto das provas par- de 1940 será feita por dois pa
ciaes, poderá fazer o exame es- vilhões: o Pavilhão do Brasil ·na 
cripto e oral ou. pratico~oral Exposiçíío do Mundo Por~uguez 
quando este se realize. e o Pavi!llão dó Brasil ~nclepen,. 

Em outras medidas, figura a dente . 
reaUzação facultativa para qual- O primeiro desses pavilhões 

,< quer candidato dos exames · de conterá: exposi~ão ethnographi
admissãQ e~ pezembro ou · li'e- c!l, indígena 1·evel,mdo a formi

',:. vereiro. davel obr\\ da q:tec)1ese, desde ,i: 
· · o regiine de. pro1µoção. µa E:s, descoberta do P.ai:;1 até a époc-1. 

cola Nacional de Bellas Arte.s é con.tempora,pe1:1; d.is armas u~a-, 
.. o mesmo que na .. Ês.cola Nacjo- das pelos . colonos do . Brasil des
,' ual de Engénhari.a. de os primeiros tempos da ·colo-· 

Çommissão -Inter-_ 
Aniéricana de 
Neutralidade 

'1'\',legrammas de Washington 
annunclam que, em sua J,'O\lllHio cte· 

nização, -com uma planta das 
fortificac:ões militares da colo
nia e exemplaiies de canhões llis
toricos; moeda1; coloniaes; exhh' 
bição de elemeptoii refe~·entes áH 
actividades dos b:m.de\rantes e ao 
riicuo dô meridiano; uma exposj-_ 
ção sobre· as antigas cidades co~
loniaes, com monumentos publi
~os, peças de' mol;liliarjÓ antigo, 
fachadas, interiores e retabulos 

B R.A 
cipios ao questionaria distrlbuido 
em Outubro do 4npo ruissaçlo, o 

IL 
Missão chilena 

qual comprehpnd¼ 14 capitl!)O.s, Passou por esta Capital a Mis-
100 pergµntas e cerite~s tje $ão c.11\lima que representará 
ltens ·imbre as activida.des, neces, a.quelle paiz, nas festas da pro
,sidades e POS&ibllldades de caga clamação da J'«lpublica. 
município. A qelegação cllil~na vem che-

- Encontram-se llP R\o de Ja- fiaçia pelo general Çíl,rlo Fucr:\s 
neiro, afim çle tomarei'!\ parte n,a Ce(; Rabé, co.mmanç\ante-ch\lfc do 
Conferenci;l, os Inte:rventpres ;\!- {!;i.0rcito e tntegn:i,çl?, pl)lo co,ro.
varo Maif\, do Amazona~; J,o~.é ~el l\i\g4el Pug;i, Go.nç~lves, i.Cs 
Malcher, C\O :par~; Pa14lo ~mo~. nente-coron0l Ernq,to Wurtl_l.s 
do Maranhão; Menezes Pinwntel, ~og,1,5,. majores Qscar ·:fierrcra 
do Ceará; Leonidas ·de, JY[cl\o. c;lp Jarpa e Jr,ivier Piaz Donosp, <' 
~io Grande elo Nort.d'; Argemiro capitªo · 1;,ierr~lta Sço!a; capitão 
Pi&µhy; Raphiel ferminçiés, çlo ;\e nuv\q Carlos :tt.errcríl !\.ceyc
cle F\(!;\lll1rCdQ, d.a, fara)1yl;la; ç\O,, S,U\~a~ecret1:1r~Q ç\,i Ivlari!'\4W; 
{\garrw1nn<m e{(; Magalh\ies, qç ~gup,do tenentç 1\!ç\uardo ~eeciw 
Pern;,.wbucç; O&m,an ~ol!reiro, de Rio Frio; cowma11d,mt& A!f,ed.o 
/\lagoas; Heropiqes de Carvalb,o, :puga Gonçalves, sub-secretario das 
de Sergipe; Punaro Bley. do Es- fcm;as aéreas e 0egundo tenente 
pidto Sapto; Epaminoncl.is Mar- aviaqor Oiicar Mttnb,oi Çon:;tant. 
tjni;, do Acre; ' Ju,lio l\Iul)er, dll A Missão, qi,ie c~1egot1 a cst::t 
Ma.tto Grosso, Pegro Ludovico, QiipiLal. quinta-feira, foi alvo de 
ele G9yaz; :Nereu Ra1:nos, de San- rn,1,erosas homenag{)n~, tendo 
ta Catharin:1·; Amaral 'Peixoto, embarcado lrnntem para o ~io 
cjo Estado· do Rio de Janeiro: de Jl;l.l')eiro, 
Cel. Cordeiro de Faria-, do R:o 
O.·. ra. nc!ê do Sul; Governador Be-1 
nedicto Valladares, de Minar; 
Qeraes e Adhemar de Barros, ! 
c\este Estado. 

- Estiveram hoje· na Secreta-

Noticius 
do Hrasii 

1·ia do ·eonselho Teohnico os srs. l ,iNONYMA _ 0 Diario Of-
.rmiaro :mcy e P.aulo Ramos. • 

ficial da União estii, publi-

ra facilitar a sç,luçilo pacifica da 
pcndencia em:op~a. 

O rei Leopplcjo e a r.'.linlw, Quis 
11;1.ermjn{l.. Ç!nco11trara1µ-se em 
Ainsterdam, onde combinaram 
estes planos de paz. 

A imprensa àlliaà'.l, acredita 
ser a attitude dos soberanos mo
tivada pelas crêscentes· ameaças 
allemãs contra os dois pequenos 
Estados seus limit11ophes. 

:PRECISANDO 
PEPVRA& 

O SANGUE 
TO:.!E SÓ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Ao que se acredita, a pxopo$lU 
nf\o seri tomada cm considera
ção. Pe um lado, l<'1·ança e :i:n~ 

Viçtimado por \una l:)roncho
i,neumo11ia, falleçeu em :\3ru.xe~
las· Açio\p!10 ·:\'-'Ia.l>, an.tigo burgo• 

. n.wstre da, ca,l)i~l belga. 
o extincto era considerad,o um 

dos grandes heroes ' nacionil,es, 
pela attitude que assumiu,. qu;m
M. sua pat1·ia · foi invadida em 
914. De!endeu os interes~s de 
seus conciqa,q~a,s, procur11,l'\do 
tornar m(!nos afduas as 'COll.d,\ ... 
~:ões resultan.tes da oce4paçã~ 
germ&nica. 

:!;;111 1916 ro,\ ipteq1~do \W, AI· 
le111,mlrn,, onçl.c s9ftr-e4 co;,r, 
gTa,n.de altivez \m1 m·olongadq 
captiveil'Q. · 

0 (IP,tigo QUl'gQsl'.!'eStl'C, q4e 
des"l,µparece aos 70 a1mo.s, era. 
gr11nc\e,ncp,tc c~tµ1wc\o 11A ~eli;\i• 
ca. Pia. (j 1·ç~bel! Q en{QH\W, ~ 
v\sit~ cta rai_n.ha ~$abcl "1A :ael• 
gir."-., 

Noticias 
do Mundo 

g\aterra affirmam que a m~lcil . l ARi\IAMEN'.t'O _ p ·ttll 
maneira de se cessarem as hos-.1 • . . ar . 
iilic\ades é o restal,elec!mc.nto ctos çlos . Est_ados U~~c\os, no d1a 
í.Í1tigo.s E~tar!oD poJoncz e tche- 8, 0 Pl'\1-1)ClrQ p.;1,vio _ carregs.n:<;lo 
coslovaçç, e;i;n coi1rorm\da.d.c com e)(clus1vamente material IJclllçQ 
Ó disposto no tratado ctc Versa- para os all!ado:,. 
lhes. A i\!lemanha, á vista d.es-
tas dec!ar;i,ções, considera totah 2. PREMIO NOBEL - Notl• 
mente 'rejeitadas as propostas cJ.o · o!a-se que provavelmente se
rei dos belgas e da rainha Gui- rá este ann;i e1mferido ao Presi• 
nwrmina. ciente Roosevelt, o premio Nobel 

·r 1.0 do corrente. o Conselho Di, 
rector da União Pan-Americana 
resolveu que 'a Commiss'í.o Inter
Americana de Neutralidade ins
titulda pel,a Conferencia do Pa
namá constará de delegados de
signados pelo Brasil, Argentina e 
Chile, Costa Rica, JY[exlco, Esta
dos Unidos da America do Norte 
e Venezuela, devendo funccionar 

çlas Igrejas, trabalhos do cele- ~,::::::::;=::=:=:=:=:::::====:;;: ra.ndo, afim de receber sugges- [ d?, p,,z. 
~qes. o ante-projecto sobre soc!e-

no Rio de Janei,ro. · 
A idéa de criação de um or

gão centralizador da politica 
americana de neutralidade foi 

· unanimemente apoiada lla re
união das Republicas America
nas, realizada no Panamá. 

;A declaração geral de neutra
lidade das Republicas America
nas, que é a 5.a resolução conti
da na acta final da conferencia, 
eneerra os postulados por que se 
deve reger a attitude america
na e indica dentro do espirita 
enunciado a declaração de que 
essas republicas deverão manter 
estreito contacto para uniformi
zar, no possivel, a applicaç.ão de 
sua neutralidade e para assegu
rar esta política na defesa de 
seus direitos fundamentaes. 

Outra importante resolução da 
conferencia é a 7.''", que se re
fere ao contrabando de guerra, 
e deverá ser applicada pratica
mente pela Commissão do Rio de 
.Janeiro. Essa resolução oppõe-se 
A inclusão nas listas de contra-

bre Aleijadinho e outros grandes 
artistas coloniaes; uma galeria 
de arte contendo os retrato$ dos 
vultos mais famqsos do periodo 
da. colonia - e papleis rcprodu• 
zindo os feitos magnos do perío
do colonial taes como as luctas 
contra os invasores holandezes e 
fràneezes, e uma exposição com 
objectos pertencelíltes ao :Mu~e,p 
Nacional, ,ao Museu do Ypiranga 
e ao Instituto Historiéo e Geo
graphico, relativo a,, assumptos 

FRACOS e 
ANE?dICOS 

TOMUl 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silv4 

Silveira 

füi.des anonyma~. elaborado pelo Jf OfOfOV fala 1 3 ERUPÇAO - O vulcão E;t• 
Minlsterio da ·Just!,a. : • na entrou cm actividade, no 
2. MlNXS'.fno - Foi. n~ea- OUtra Vez I dia 7 dc:;tc mcz. 

do env1?,cto. <>xtraorct.mano e I Numa das 3o!emnidades cJm .. 1 , , 
n,ilü$tl'O plcuipotenciarto Junto mcmorativ.as da Revolução Rus- 1 4. A.CCORUO -::- Os Estados 
ao gover~o. ~a Bolivi.a ? sr. Çar- ~:1-. 0 sr Moiotov falou_ durante Uludos e} :enez:ucla ce_Je .. 
los Maxumhano dq, Figueiredo. 45 minutos, referindo-se a ai- braram um avcordo c.ommere1al, 

guns problemas intcrnacionacs. pelo qual 'ô paiz sul-amel·icano 
· exportará à Republica Norte-

GllA.N.Dt: T0NICO 

3 EMBAIXADOR - O dcs
.. ' cml:)argaehr Francisco Ca-

l 
va. Jcanti Pontes do Miranda foi 
nomeado embaixador em com

=::==::;;::::======== missão na Colomb!a. 

Affirmou que ª U · R · S · 8 · Americana, petro!eo brnto e seu& 
não entrari~, em guerra no ocçi- c1erivad01J, recebendo em tl\>ca 
dente. apesar dos esforços. que t · f · 
certas n\\ções têm desenvolvido ngo manu a~tumcto, automqveis. 

etc. · coloni.aes, 
. J k d p· . 1 4 INTERVENTOR - Reassu-

Reuni ão dos Inter~, , ac son e iguet- • miu o cargo de Interventor 

par.a forçal-a a deixar sua posl• 
ção de "neutra". 

Culpou a França e a Inglater
ra por sqa ob'itinação em levar a 
guerra até suas ultimas com~
quenctar.. diffic-ultando un\ en
tendlment::> com o Reich. 

5. FALLEClMENTOS - Fal
leceram en, LoJ.1dres, dois· 

ventares 
Estão sendo concluídos pela 

Secretaria do Conselho Technico 
de Economia e Finanças do Mi
nisterio da Fazenda os traba
lhos referen(,cs ao inquerito mun
cipal feito para a organização do 
progr,amma da Conferencia Na
cional de Economia convocada 
para 1940 e cuja sessão prepa'
ratoria installada no dia 10, sob 
a presidencia do Presidente da 
Republica e com a presença de 
todos os Interventores. A secre
taria do Conselho Technico es-

rcdo no Estaqq do Rio o commandan
te Amaral Peí)(oto, que se afas-

Transcorreu no dia 4 0 11 .º , tar1;1. l)Ql' occasião c\c seu Catia
anniversario da morte de Jackson menta com a. mua do Prc-:;idCl~· 
de Figueiredo. Foram tributadas to da Reputlic::i. 
nesse cUa á memoria desse es
criptor catb.olico varias homena~ 

5. ~U.(\DR~UU - A µolic:a A lliança Militar 
oo Rio e.e Jane.i;·o ac;:.ha c,e I 

gem. . _ ct~.oowir ª- ('~isJencla (le a11da,, nas Balka.ns? 
. C! Centro D. V:1t.al, fundado e ciosa quadr;Hia ciu. hu t(:11\X\S l · 

dmgido pelo socioloiQ de~ap.{)a- vinna. at.i.mlo na Cai;.;.; Eco, A imprrn~!\ diaria tçm dado 
recid? commemorou a~uella data.

1 

no.mioa. A, quadrilha obe<lcci.3, a l).:i,stante rc levo iJ cert_as notic.üi,s,, 
con_v1dando os _c~thollcos e seus pe. rfeit_a o.1:ganiza_ç.(í.o, cujos n~ç;n, 1. segt1ndo as. quaes ten.a s1d. o as
amigos a 1,Jart1c1~arcm das so, bros, com çiimpJices <lent;-o do I s_~gnado i:m acco,rd0 en~rc _os 
temmdac\.e-s co1;fo1me o progra~- 1 cstabeleclm~nto, f<\ls.ifi.cavam as.• I ps,izes b,4'1k~n1cos. A rw.pe1to 
ma. seguwte; as_ 8 l1.ora$ e meia, siguatm·as e 19vanta,a,,'11 cleposi- affirn.1a-se o,uc o rei ca;-ol pro. •. 
missa no Moste\ro d? S. :Sel1,to, to~ (le tnnuiu~ras ]?Gsscas, ,attin~ p~z que a E.ntento b.v,\i;:2,1;,ica se

?<llnir:mtes inglezcs: sir flugl\ 
.Si11clair e H. Percy Doug1a·s. 

6. IN l'\!El\IOJ;tI/\lll - R,e:i.liz,a. 
nim•sc em Portugal va1,ta.s 

sol~mnidadw em memoria do, 
condcstavcl Nuno AlYcs Pereira. 

7 I:EL,\ÇÕES - Um porta-
•. vct.::; do, gownw Japon.e,1 ~es .. 

l:ll('ntin n J. di;\ 8. a noticia uel3. 
(!uai. ,st(1 ~,mdo. e\al.):orado un:i 
?,ccon\o, entre a. nussia e q Ja~ 
pf1c 

celebrada pelo arch1-Ab1?ac!e, em gindo os p,rejuizos a s:;wmas con- ja tra11s{01-r,,a::la numa nli\ai1ç::i. 8 AT'.1::fü'ol"f1\UO - Foi largii\, 
tuda minuciosamente :·s rE'-5nos- suf{r1;1g1Q da alma ele Jackso11 de. sidcr:;iseir,. militar ele caracter defensivo. • rr:cnte noti.ciado !'lo dia s. o 
tas formulac:as .nor l. ,,&3 mmü- ·gtie· do Aº l" 1, ras e me1·a · · · f1 l tt t d t 1 · ire . , s ~ ,o I O pacto ·seria pc,:to em vigor. ·a casso e e um a . ,en a ·o ·cJn ra 

l'!stta ao_ seu tumulo no _cemite- 6. sr,ccA - No_ Rio _de Ja~ , no momrnb cn C\E': qualquer a pessoa do fuehrer, tendo pere~ 
,,10 de Sao F;:ancisco Xavie,·, ou- nc1ro. com maior v-10lenc1a l potcn,çia tr;1ta:;:;e f>:;tç:ylcr seu clçl.o no mesmo 6 pessoàs. sendo 
,lc fe:;-; uso da pala\:r,a o dr. ;\l- Ql!e nesta Capital. fai-sc sentii· prcdorr:in!o . &. cus\·t ela ~n:egri- 60 o ~wmern ct0 :reridos, 
c:cu Au10roso Lima. A's 20 horas a falta cl0 agua, estam!o tr.'\e.'.l,- t 
.~ n,eia, se~são so\emne no sa- l lh!\ndo milhares de op2rarios na _ . .. .. , 
!Ac nobre do Centro D .. Vital. O dr. 1 captação d;> rilleirão das Lages. I,'! d,. '.'_! e- · e 1'" 1 
T'PSSO (i::,, SLveira falou sr,bre allcteven:l.> (l,'.S c,':,·11,5 ce::~:n C~,n::-Li- \IÍ~f,111~~(".,if'!'f:;'.l .,,.,r'\nffl':. mer a 

• d ' ._ !~:.jij ~:,-:,-;p\'~~•.,•,,l(~').-,.t'i ,,, 'U,1(1, I 

,x·r~onallda e do ext1ncto. · e~~. en~ ~~~'.,:~:º~------- i . _:._.__,_.....,..,.._., . ----~·- __ r .4 tzk .. e " 

E 
1 

T E 
· . : ACCESSORlOS RlCVCLETAS 

RI O Rl pi automovt'is 
1 

As negociaçõe:: vad,os a effeito J:?l' pllctnJlb,as I O .MEI,P-0~ SQRTI~b:!-HO 
pouco numerosas e outros tantos 1 

P,.,. g ,. rai.ds das aviações ini.mig:is. Gom 
I osse uem . tanta calma VQll,l $0 desen,rollan,-

,AS nco;ociacões russo-finlancte- l do ?.S operações, que por d\lM 
z.'.ts entram a·gora em sua phase 

I 
vezes nesta se1_n~i:a, o ~lto _com

decisiva. A delagação finlande- , mand0 do_ E)(elc..to {!_ .. nr;~,~ JU.1-
za levou a Moscou as ultimas kgou suff1c1ente a segumte mfor

J.rn porta çáo D irce !,;\ 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS' 

61:0Cfi 

'tQUQS QS, pgEÇ~os 
TODAS AS MAOOAt 

ISNARD & ÇIA. 

BRJNS 
3m:OTIMENTO VARIADISSIM.Q 

____________ ... _ """!" 

CASll\tIRAS 
co11tra-p1\1postas de seu paii:. os;· maç~o: "Noite calma,» 
trabaJllos foram· interrompidos e Q;; f\'a~1cezes co.nun\m.icai'll..m 
só sefto. reiniciados após as çom- .offlciaunen.te terem si.do derruba
memorações do anniversario da dos n~ve avi.õcs gcrnianicos, 
·revoluç,ão bolchevista. Os delega- num combate levado a c!ícito 110 C-o'2SQ:tem a •~ .... ". t"(ia~t ..,. NrUubA 
dos fin!andezes foram ponvida> dia G. · CASA ALB8RTO N.itl. · :Je:- l}A/i,:li,;!;t~ft~ 
dos a paiticipar das solemnida- Os allemií.es taml?em não esti- · "'"""'' · ,-1.,11~(\. ~ 
d . • LARGO S. ij!l:NTO N.<> 10, {,_A8:f~O f: ~~N"f() N,o, lO 

es. veram mais activos. Telleg1:1.1,m- ·::;::============;;::;::::::=:::;;;::::::::;.:::;::;;:=:::=::::::;;;:::==== 
Sabe-se que a Finlandia cedeu · mas de Berlim. noticiaram que 1· H 

em algtms pontos, mas perma- os aviões o.o Reich sobrevoaram . ' 
nece intransigente e'nt relação a a base naval ingleza de Scapa 1 . 

outras exigencias sovieticas. co- Flow oude só enc:,ntraram pe? 1 

mo por exemplo a de estabelecer qnenos · navios de guerra. Os 1 
bases aereas em ilhas de domi- a,·iões gcrmanicos limitaram-se 
nio finlandez. . J a lançar algumas bombas e se-

EOPATDIA 
Os circulas politicos não se I tenta guarda-chuvas abertos em 

a~entur~m a progno~t~~ar, mas I homenagem ao sr. Chamberlain ... 
CASIMIRAS, BRINS- E LINHOS nao reJeitam a poss1b1lidade de, No Mar tambem não foi das 

• d d 1l S t á , ser o territorio da Finlandia in-1' maiores as operações. nos mais mo ernos pa rões w. • encon rar na vadido pül' tropas sovietici.s, e · Alb t I O f l" ,. Proposta de paz s r . o I Durante ~:nse:~~'! pouca! Foi noticiacjo que os soberanos 
l,ARGO s. BENTO N.º li) BUA JtREI GASPAR N," as l n_ovidade se registrou no scen.<i· j da Belgica e da Hollanda telle-
. Phone 2-2::36 Phone 4-476 no ela guena eurQPeia. , grapharam aos p,aizes belllgeran• 

,,J A .. f.l_ _.f. ,~ v. _.i, Q li A .N 'I' o II Alil.Ulli ataquea allemãea. le, j tes peàinà0 .sua OQll, volltade, :P&• 

PEÇA GUIA GRA'flS A' CAIXA POSTAL 4271 
. SAO PAULO 
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ADVOGADOS 
Dr. Pfütio Corrêa d.e Oliveira 

~ua Quiritino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

_ Sala 323 _ Te!. 2-7276 m-:. CARLOS MORAES DE àNDRAOE . 
Dr. Milton de Souza Meirelles 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.º andar 
- Sala 38 - Phone: 2-19.86 

:,Rua Quint!no Bocayuva N. 0 ,54 - 3.0 =::::o::::· =E:::. =N==T=1=s=T==A=s== 
- Sala 319 - Te!. ~-0035 

Dr. Vicente Melillo 
'l?ráça da Sé N.0 2 - 2.0 .andar _. Sala 1~ 

DR. PAUJ:,O l',fORETZSOHN 
. DE CASTRO 

Rua, da ~uitanda ·N.-o 139: - 2.0 .andar 
"Phone -2~6769. ..,... s. PAULO 

_v: Joaquim:P.,Dutra da Silya 
/~uã 'Benjamin _gon~nt, 23 ~ 4.0 .andar 
:~->sa1a 38 - Plifüte' 2-1986 -- S. PAULO 

{. ~ . ,,. . ~ " . 

DR. CA~INO' DE CASTRO 
Pelo CUl'SO 'de . douto1:ado da Faculdade 
.. . de·Pharm. e Odont. de S. Paulo 
Cirurgião Dentista diploma.do em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
"'-:-- Especia.lidades: P.ivots, Corôas, Pon
tes-; :béntaduras- anatomicas e sem abo
!ia:da·· p_á,:jatintt/ - Consuitas·: Das 8 ás 
tz?e:clas ;i4-á,i:19 }loras - Cons.: Rua 
Di~tâ; )Í4. ~- "2~ an.4!àr - Sala 7~7 A -
Rés;: At B,d.i> ' de · Piracicaba, 499 -

, ,, s .. Pau!o 

DB. .ll'RANCISCO P. REIMAO R.alos X - 'c.fr:urg!a - Dlathermia 
HELLMEISTER 

Rua São Bento, 224 - 1..0 andar Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
Sala 3 Phone 2-1543 - S. PAULO· Telephone 2-1346 s. PAUl.O 

~1ar.iana.s i-S®ré ~@lemne~eõie ·~®m~.· 
. . . br-a~lo o Celm-te~ario· d@ 

r -r 
Arnaido Bartholomeu 

Virurgiíio-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pcla Escola de Pllarmacia e Odontologia. 
de s. ;J?aulo 

CLINICA DENTMIA EM GERAL 
Raios X - Piather.mia - "Infra-Ver
melho - -Coagulaç-ão - Trans-illumi
n,ação ..:_ Vitalidade pUlpar, etc. - Tra
balhos ·por .cartão, hora ou oroamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5•647.6 - S. PA:ULO 

; 

MEDICOS 
C L 1 N·I C ,1\. G E-~ ,t\ L-. 

. Dr. Celest-ino Bourroul 
Res!cle~a: LARGO S, PAULO N;0 8 

Te!epll.one: 2~26.22 

Cons.: RUA -Q'tT:lN'l'lNO BOCAYUVA 
1'l'.º so - Da.t- 3 -ás Ji J20r14 

swiinde D, ~i"eri@ 

GJ ~Jt 1 1~ 1 n l :~ . . 

. GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Bar1·0s · 
Cirurgia - molestias di! senhoras 

cons.: Rua senador Feijó, 206 - II.º 
- Pr.edio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbanos, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE Fll.:.HO ,, 
Cons.: flua Senad.oi.· Feijó, 205 

7,0 andar • Phol'!ec 2·0893 

Das 15 ás 18 horas 
Realei,: Rcra Castr.o Alv~, 597 

PÃon~ 7-Stpl 

PROFESSORES 
PRO.l<'.. JOAO TRIVJNO . MOLINA. 

pela Universidade .de s. PauJo 
Aula~ particulares de: Mathemátiõa. 
Physica~Ch-imica, H. Naturai, Musica a 
demais materias do Curso Gymnaslal. 
AVENIDA RANGEL. PESTANA N.º 25'i 

Phone 2-5402 - s. PAULO 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Philipp e Mme Lona. 
de _Paris - _Professor, por concurso, do 
Curso Fundamentai da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. 
Lecciona Piano (todos os gráus) __.: Teo. 
ria - Historia da Musica - Organiza,. 
ção e Direcção de Orfeões - Francêll. 
Alameda. Barros, 115 - Tel.: 5·1360 

ENGENHEIROS 
AM4DOR CIN'.rRA DO PRAD9 

Engenheiro Architecto 
Artli!teetuta religiosa, collegios, re.sldeao 

cias .conectivas 
Rua..-.l,fbero .Badaró,,. 6_41 - $ão Pa,ufo 



' 

.... W .. ·.,.?D. !!"..!..or. 

"A mterj)rãtação·ao-oãttênta·do sofíriilo por mt1er, em·. suas va- 'Anno.,-Xil 
rJadas-,modálidalies, pode -ser, CO.D,SW~~!l, cppl._q _l.llll-;Jjj,.C.W. ~e ·-gl;l\tl
de::i~câ~ mt g.Uetta,. · ·· · · ·· · · ·· i o 
· - ~omo_ -0, ~ou ~Jie.,plfrte ,rui impreiisâ süilisa; ;_;_ ·e~,.:!:-//.:': ·_. · 
mette stl$,l)eUio - -siiri.filea"l.'ia uma manobra in~ da peliJ;ic::i :. ' .·- -

11azista,.;piw.li'.Pro:voc,ar, .-c~'a,.iilijigna~p,.e.,l!t·T~~; :tin)ai..jmlfu~;f/ :- / :!:. a;:po5.5i\'tW:c~fildas; ®e· a· -o~:,PiAA.i~::l'~!lJl~.:-.ii~~Ji~: 

Sig~iiiêã~O, pela:-exp-liêâ.çáo.·- dà::~i'. iià-~àr,~j;:<me:::a;:;~~:' D':·s 
glaterra,.está di.sposta:,.a_ ~~r,:mão:de- to4Ps,.os,,meios/~riJ~c~J , __ . :;: . 
o Reich, .justiift-catia ~e~idâ-s idê~i.cas,-de":'!J;itler, e. e~re:,éllas · à'~ '' ' 

Vª-= :~·;•e,.,,,: -- -,-
- ,_ l'1- -- _ú\n o 

't··· m· o·,n· ·:·<::: = - · 1-·-r ""'=''S-, -,-::a:'·v = · ''_ , ·~t 

desmascaro 
de Molot·ov' 

invasão.-da -Holla~~,,-que se -pr,evê':pam-:-bi~e. . .-. · 

Os observadores ~utros não julgam tenha sido o -··atte:ntâÉ}o . 
:r.-rovocado -pela ·Inglaterra. F'oi ellc obr,a de inimigos internos _do 
racismo, ou- -provocado pelos propnos nazist-As, 

No primeiro caso - contra o qual notam uma serie de circuin- · 
s!ancias - seria aproveitado oelo partido para fins políticos, como 
no segundo, 

Apenas a reacção •immediata ~ uniforme de toda a imprensà al
terná, em formidavel campanha contra a Inglaterra. oarece justi
ficar antes a segunda hypothese. 

Num ou noutro caso, entretanto, parece certo que elle fará com 
Que o hazismo conte com neva chance de provocar um' movimento 
de opinião que acompanhe o partido, no desenvolvimento da cam-

panha que pretende levar a effeito para, J.ançando mão de todos 
os meios, resolver o impasse em que dei.Xoú ficar a guerra, na es-
pectativa das manobras pro-paz, que seus agentes provocam, ao 
r:t;c parece i!.mutilmente, nos paizes em gúerra_ e por ella ameaçados. 

Comml'morando a 22 do cor
frnte, a festa de Santa Cecilla, 
sua padroeira, a ·Matriz· fará rea
lizar varias sofomnidades reli
giosas, que o~ecerão ao seguin
te programma: 

Triduo Preparatorio: 
Dias 19, 20 e 21 deste mez, ás 

1::> horas e meia, reza solemne, 
prcg-a0iio _e Bepção do Santissimo 
Sacraniento. 

Dia 22 - Dia de Santa Ceei-
Ha: ' 

t,_~s 7 ee-me!a. horas) 1\-Iissa das 

Associações e dos fieis em geral. 
Será celebrante o Exmo. Sr. Ar
·oeàiB):>o Metropolitano. 

A's 9 horas, solemllC :t\olilisa· 
;Pontifical, Sfltl\'lp off~ia.nt.e ·: o: 
Exnto. Sr. D. José. Càl'Uis <: de: ·_ 
Agulrl'e, D. D. Bispo de Soróca-:: 
ba. 

A's 19 horas, solemne Procis• 
são da Santa Padroeira, 

Será o p_regador do Trktuo e -
-d& Festa o Exl)lo. Sr. Monsenhor 
~mon Ortiz, )). _D. Vigario Ge
ral da diocese de' Taubaté. 

l'V1issionarios incumbidos pelo:_ 
Governo de fazer observaçô.est,,,; 

scientíficas ----

O desenrolar dos acontecilnen

tos di11Iomaticos vem sendb Íl;t

tentamente observado vela San• 

ta Sé_, e o "Osservatorc Róma• 

no", orgão officioso do Vaticàii.o;' 

tem feito transM}arecer claramen• 

te a impressão dominante junio 

ao Santo Padre. 

Segundo t!llegrammas l!Ue Ms• 
sà. impl'ensa :9ublicou nos uiü;. 

, mos dias, o que de modo · t4d~ 
partkular mel'eceu a censura do 
"Osservatore Roma.no", foi o d.is• 

citrso p1'0nunciado :9or Molotov 11, 

respeito do Iitigio russo-finlan• 
\ dez. O ol'gão d-O Vaticano se ex• 
' wrnou a es~ respeito -com uma 

veh~mcnoia absolutamente ex• 
ce_!>oional, começando !)Or lhe dar 
o · qualificativo de um tecido de 
"mentiras soviettcas". Accres
centa o jornal que, "o discursô 

contem pouqu.issimas \'erdades e 
uma grande série d'.' falsidâdes ". 
Entre estas, o "Osser\>atoN!" 
destaca a, invel'fdica "declaràção 
do si'. Moiotiov, afíkmandó que 
as tro11as russas entraram na--Pe
lonia quitndo o Est::l.dó P!llonez Ji 
havia deixado de existir. . i>êib 
contrarfo, ás tl-opas sovlêÜi!li.11 
-atacaram a Polonla quandÓ rt2ali 

1-da. metade da nação . combatiaº· 
Ac<ireséenta. o "Osserve.tore" 
-~ ser falso "que a Russi& 
tenha firmado tl'ltta.do com 011 

-Estados ·battkos com:. esplrito d_e 
amizade. P.eio contrario, "os 'º'" 

:-vernos · do Ba.!tieo não conside• 
um-â--prova·-de tjuéoimi.ssiõ;;· )93it;-foi auiortia:do :a: .éôl'ltl'actar. ram a. a.UiaRça russa-coma am~-

narios, sacer-dotes -em geral, pro-,. com a Inspectoria - salesfa.na- de:· r.--------------------------------------~~-~ tosa e proourarain resistir aU 
curam, depois de servir a Deus,· 'Santo Affonso e as> Missões sa.:: i~ · :-: __ '~ lhes fel. ~ssl:vel". 

offerecer sempre que possam" leslanas do Rio Negro os serti--:J,-OlDilDE--DE P.OR:VeO--··ASBE'C~ TYEICQ-:D-A Effll.-ANDI:A,·-..-A~A·-SE~. COWQnJ~J.· O·'~Osse~~' se-refere, em 
seja preciso, os seus prestimos ços de observaçõe:; met-ereologi-· .. : : PELA SITUM)!lO gM: QVE ESTA' A FINli~~A, __ :r;~·=Diru;:.:P-Jlí.OV-A-S l)E',:SUltl "S()I.'l~A-, · ,seguhht, severamente, á,. affirma• 
ao governo e á patri.a, é a indi- cas em diversas localida<le'I dos( l" ·BtEO~E Pl\'tElt.NAL, COMO SE V-f: NESTE ÉDÍT.8R,IAL- DO "O.SSltltYA:~OBE· -ROM'ANÔ"· .-: :'llio de Molotov, de- respeitar a 
cação de alguns missionarios Estados do Amazonas, Pará e'::,_ ______________________________ ...., ______ ....,..._. ......... __ ..... _ inte}l'.tldade terrHorlal e a. inde• 
competentes para o Serviço Me- Mmto Grosso. ' ::pe•neia. ~ Finlandia. A esú 
teorologico, propesito, o "Osservatore" faz 

Assim esclareceu o officio do 
"Diario Official" de 7 de Outu
bro p. p.: "O Serviço de Me
tereologia, necessitando manter 
pequenos postos de observação 
em regiões do interior dos Esta
dos do Amazonas, Pará e Mattc 

Pll8PBICIAS DO ·11ITI CIHII D 'A li s- =notar que. "para- demonstrar qu, 
· · -·Isso é uma mentira, besta ver· u 

_ O: : que a Russia, quel' da Flnlandia: 
a reciprocidade das concessões, o 
que acarretaria a asphyxla da 

. ' 

'Commentarlo de um arllgo de, .,A Ordem", de-Natal, Rio G. do Norte· Finlandia " •. . -
Os telegraiiiriiãs accl'escentam 

Grosso, ·de difficil accesso e qua- São João Baptista Vi,anney,. -All~anha. Ella iierá. mal diri- A GUERRA DE 1914 E termina.l;nos aqui, promet-
padre francez do seculo pas~do, .. gida da pll,rte da Frar;ça, que " ,.tendo para o proximo numero o que O governo .nazista apreciou 

si despovoadas, mas cuja Sltua- fez propheclas de grande actuali- .será ven<:lda. A França• perder-á· PFophecias de 1914· Mais tar- -commentario das palavras refe- altamente o discurso de Molotov, 
ção geographica as tornara. in- d d to de haverá outra guerra com a . • 

a e, no momen em que vive- - -duas -provincias". Alle...,.,~b.a. Elia se"a' mai·s bem·.- r_ente á guerr;i, actual, que nao 
te • ó t d d Ref · •• ,...... •· t pelo que mandou seu embaixa-ressantes, nao s ao es u o os mos. erem-se ás guerras q_ue A-.,eapitulação de Basaine em organizada que a primeira. Oh!- ~ n;ials_ qye uma l~c ,a de dµas-
phenomenos metereologicos lo- a França sustentou · em 18-70, · :Metz e a inferioridade nwneri- os fr-ancezes conrbate,ão bem. . . -·ideologias ant,a,gomcas, ambas, dor em Moscou visitar e felicitar 
caes, como ao da atmoSPhera 1914 e sust.enta em nossos dias. ca de Mac-Mahon cuiminam Dasta vez como comba.terãc filhas dest-e Espírito Moderno, em nome da Allemanha aquelle 

com o mesmo inimigo. com: o desast're de Sedan, onde bsm! Deixarão os allemães'-ptm.e- tantas vezes ca_stigado por causa no continente americano, suggeriu 
fossem contractados para a exe
cução desse serviço sacerdotes e 

Frizamos a differença entre as N~leão IIl caiu prisionei:r.o do trarem na França. Mas elles se- de sel)s desvanos... Ieader communista. 
prophecias dos santos, feitas sol)-· ref dá E'russia. E .a França p~r- rão vencidos e, de todos aquel.tes 

missionarias." 
inspiração divina, com as toli~-- de- a Alilacia e parte da Lorena, que peneti-aram na França, pou- . --~-----.--,-..-----------",.---------, 
ces de professores occUlt!Stas e: : aléln _.da multa de cinco bilhões -cos voltai-ão ao seu paíz. Entãc 
astrologos, que enchem de babo- -de fráncos. ' a França readquirirá o que hou-

Tal medida seria devida á fal- · _ _._ · .. u~~ .. ;. · se1ras ~.,,.,. Jomaes pa~_.e "SaH.kão de Paris para repel- ver perdido e m:tis qualquer coi--
ta de pessoal competente ou de cariocas. Id!Qt,ices pretene:klsás e !ir 06 inimigos, 1na;s não O re- sa. " A a-va,nçada desnorteante 
aJguem que tivesse a coragem de ricliculas de certos Qtitãos ck. µn- pelll1'ão, pÓrque estão desunidos. dos allcmães, que amea-ç.aram a 
se sacrüicar pela scienc!a? De prensa. que se dizém pl1;ladinos Pagax-lhes~ão e est.es deixarão propria Capital, Mas o tino mi-

. de nossa cultura e de nosso ni- pass_ a_r os viveres. Haverá ainda 

I 
litar de Joffre repelle e _&nul-wna maneira ou de outra, os 1 d -~ v.e e progresso, · ciUtros inimigos. Destruir-se-ão sa o inimigo. A retirada do· Mar-

missionarios e sacerdotes estão· : cUns aos outros, e haverá mui- ne, os terr!veis combates do 
comprovando as dif-ficuldades GUl!!RRA DE 187~ :tas vinganças," Dentro de P,a- Iser e Vel'dun numa linh?, de 
que vencem para cumprir a sua_ rts sitll!,rla havia guerra civil, os 700 ·k!lometros de tr.incheiras 

. commúnistas contra os versalhe- realizam a primeira parte da-r; 
missão e_ servir á sua patria. Essa guerra foi feita sob o rei-1 zes. O sàngue corria abundan- prophecias da Als-aoia e Lorena 

Pela sua competencla e dedi- nado de I,uiz Napoleão que inu- te. Carnificinas e vinganças es- e as cçlonias_ obtidas pelo trata
cação, 0 certo é que O ser.viço de tilmente_ tentava reer,guer o po- pantosas. Entre os presos sacrt- do de Versalhes. 
Metereologia, pelo decreto-lei n. -derio dos Bonapartes. ficados citamos o Arcebispo de Como se vê a guerra de 1870 
l.016, de 31 de Dezembro de "Haverá uma guerra com a Paris Mons. Darboy, além de foi prophetizada com vinte an-

:QJ.uitos magistrados, sacerdote$, - nos de. antecedencia. E a de 
Edit,·car--s-e-a'. uma· Bas,·1,·ca em· religiosos e pessoas de destaque. :i914 com sessenta annos. E to-

" Após a sua victor~ •. os .prus- das realizadas com a mais pre-
h0n ra de uma Santa sul-americana sianos não abandonarão comple- cisa. dás-. exactidões que ev:iden

tamente .o paiz occupado ... " Pe- ciam. facilmente o dedo CRt. _:óeus. 
lo tr-ata.do··ferto per Thiers, o· rei Mesmo assun apéiiar. de~rem 
'e generaes ~USSiallOS estiveram feitas por santos, · não SOIDOi' 
no pa.lz até -0 pagamento da mul- .obr!gedos a crer nellas, come 
ta. dos cinco blihões_._de ftancos. se fossem verdades de -:fé. Ape

. Oitenta mil soldados em Paris, nas chamamos a àt~o de 
vinte mll em Lião. nossos leitores, para ruf ~i:opbe-

Com a contribuiçã<Y de varias 
Republicas sul-americanas, . do 
povo e governo do' Peru', será 

ao lado da casa onde naseeu 
santa Rosa de Lima, a· primeira 
Santa·-de todo o continente: ame
ricano. canstruida, em breve, uma -gran

de Basilica em honra. de Santa 
Rosa <l.e Lima. · -~ · O "Santuar.io da Apparecida. ", 

em seus nwneros de 28 de Agos-
0 local destinado a. tão eleva-· to e 2 de Set;embro, pub1lcou 

da homenagem, foi c~do pelo uma resumida bioifaph1a,-da.-Pa
l{()Veffl0 _peruano -• está al.tuado · drOeira. -de Lima,, 

E a Pl'Ophecia -r~llzaoo. em-: .elas de São -João ·B. Vl:it:bne-y 
-todos .os·l')Olltosl ·eom:'a/m9Js ma-· que se confundem com a; FI1sto· 
thematica e -e.dmiravel.- das pre• rla, e foram realizadas em to~ . 
.c.1allea. . ·dos -OA: ll01mel20l'BL. .. 

- ---
ÂQCJELA/ 
••• • • 
e·~ 

CiJSIMIRÁ/ 
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Merece especial· registro a deli
beração do Exmo. Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano, de or
ganizar entre os innumeros judeus 
reside:1tes neste Estado, um apos
tolado methodico e systhema
tico. 

REORGANIZADO . O GOVERNO DA AICBIDIOCESE 
Viga:cio Geral das Religiosas-· Nom.eações no C~bido Me.
tropoli:tano - Creação d.e Decanaíos -.. Dez novasParochias 

· . . , Em commemoração elo primei-
. A Igreja, que sempre pre~u · ro anniversario do fallecimento 

em. rela.çao a todos os que est~o do saudoso Dom Duarte Leo 1-
collocados fora do Cerpo Myst1- .. . po 

d. Chr.i t ci 1m te do e Sllv.a reunm-se, sob a pre-
. co e _ s 0 , e . espe ª en sidencia de S. Excia. ;Re.vma. o 
. em. :rele.çao aos judeus, . Uillll, Sr. Dom J<>,sé'··oaspar de Affon
grande cautela, nunca. deix-0u ~e. seca e Silva, o ReVJnô. Clero Se-
.desejar, entretanto, a conversa.o 1 ~ 1 . d h'dio 
:de ,.~dos elles. ~is .ainda, foi cu al'. e .gu ar a Are 1 cese. 
ella. quem, defendendo-os con- :
-tia. ··as matanças e camificinàs , 
da Edade Media, lhe prest.ou : 
· taes · beneficios, que o primel:Fo 
synP,edrio realimdo no m1mdo 
depois da · dispersão do povo ju- 1 

daico,, synhedrio . este reunido . 
na.. França por ordem de Napo
leão, votou solemnes agradeci
mentos á Igreja por sua acção 
tutelar ao povo hebl'iµco, 

São Paulo, dirigiu a palavra ao 
Revmo. Clero da Archidiocese, 
concitando-o a copiar os exem
plos de virtude e dedicação á 
gloria de Deus e ao bem das al
mas que constituíram toda. a 
Vida do $!ttlc\OSO Dom Duarte' 

Em seguida, para p0sitiva.r as 

que lhe concede o canon 406 do 
Codigo de Direito Canonico e 
dos privilegios constantes do 
Rescrito da S. C. do Concilio, 
de 6 de Julho de 1909, nomeou 
Conegos Honorarios os seguintes 
sacerdotes: 

:ry!ons. • ~rnesto de Paula, Pe. 
· José Amaral de Mello, Pe. An
tonio Alves de Siqueir.!l., Pe. 
João Pavesio, Pe. dr: Antonio 
de Castro Ma.yer, 'Pe. Sylvio ,de 
M-0raes Mattos, Pe. Paula Rollim, 
LouFeiro, Pe. dr. Luiz Gonzaga. 
dê Almeida, Pe. Pauio F'l-Orencio· 
da· Süvel:rà Camargor Pe. · Pedro 
Gomes,· Pe.. Aguinaldo José, Gon
çalves, Pe, Marcello., Frarn:o • . 

. CON-STÍTU-IÇÃO DE 
. · D'ECANATOS 

Nem ingenuidade nem deshu
manidade, essa deve ser a for
mula de todo o apost:,lado en-
tre os judeus. Por isto mesmo, · S. Excia. Revnia. · decretou 
não poderia elle estar em me- ainda a divisão .da Archroiocese 
Ihores mãos, do que com os de São PaUlo em deca®tos 011 
:RR. PP. de Sion, cuja Congre- Vi<lariatos, formação dos quaes 
gação especialmente fundada o Ll!lGIONARIO dará em seu 
para esse fim, merece espcci::il prnxilno numero os respectivos 
sympathia por parte de todos or, mappru:. 
catholicos. São os seguintes os Deoonatos 

*':"• j com seu~ Revmõ.:.. Decanos: 
Tambem a organizll.çã:, mais I.0 Decana.to de S(i.o Paulo -

s:,sthematica do apostolado m- ! ,éde - Sé - Cathedral - De-
tre os japonezes, meret:eu a! cano· - Revmo. Conego Agui-
attenção especial de S. Excia. ' naldo José· Gonçalves. 
Revma.·, que coordenou e dis- Z.0 Decanat0 de Nossa senhora 

/ trtbuiu em· · zonas os trabalhos da Consolação - séde - Paro-
jái' effectua:dos pelos tres distin- chia da Consolação - Decano, 
cros Sacerdotes que a isto se vi- Mons. Francisco Bastos. 
nbam dedicando com evidente 1 3.0 Decanaoo de Santa Cecllia 
.'frtréto; · Como com os judeus, : -- séde - Paroohia de Sa.'lta. Ce-

. ·.· fafubern· com os. japonezes a \ cilia. - Séd.e - Pa.rQChia de Sta .. 
·· , :í'onn·'.: \ ti1a..· · deve · ser· ª. : "nem inge. -1 Cecilia - Decano, Revma. Co-

núidade nem falta • de caridl).- . nego l'...uiz Gonzaga de Alnwida. 
cii''. Se é certo que alguns léi;,, ' ·· · .. · ': · • ····· ,.... ·. ,_: '"---,,': . " "..,., -- 1,,,,. ~ .c. .. 4,0 .. Deoâl;).ato.:(dO,...J:íi$o ,Jllsm•. 
gQs, - que. não se tem coordena- no salão da . curnt 1v:retropv1ita- ce:dmonias em holl'lenageín a.o rito Santo .:.... Séáe -, Parochlâ 
do. devldaménte com os Sacer- na., dia 13 do corrente, ás 14 ho- .primeiro Arcebispo· de s. Paulo, Bella. Vista - Decáno,. R,evmp. 
dotks encarrega.dos deste tral:la.- raJ. passou s, Excia, Revma. a pr.i- Coneg-0 Paulo Flo'rencio Cs,margo. 
lho,, tem sido illudidos por con- s. Excia. F!,evm.a .. 0 sr. Dom mulgar alguns ·decretos e fanr 5.0 Decanato de São João Ba.-
Vers6es precipitadas, não é me- José Gaspar de Affonseca e su- diversas nomeações. . ptista :- séde: Paroo.bia. S. Jqã.n 
nos ·.certo. que a evangelização va, querendo commemorar digna.-, 
elo povo .. pelo qual . S. Francisco mente o anniversario do falleci~ 
Xavier deu o melhor de seu ar- mento do or!me!ro Arcebispo de 
dor- a.postollco, merece todas as' 
orações e toda a cooperação de 
todos os catholicos. Os distin
ctos Sacerdotes incumbidos des
ta tarefa, que conhecem bem os 
japonezes e até já estivevram no 
Japão, devem ser, pois, col1ju
vados por todos os catholicos. 

Daremos em tempo opportuno 
· o mappa das novas Pa.rochias 
creadas. A estas Paroch!as, de

. veremos juntar . ainda outras, 
a serem creada.s nà próximà 

. reunião do Clero, segundo esta
mos seguramente informaoos. 

A multiplicação das Parochia.s 
da Archidiocese, já ardente
mente deseja.da pelo grande 
Dom Duarte, ··é uma das preoc-

D6R DI 
'CABEÇA! 

fConclue na 2ª pag.) 

Combato a cau
,a tombem com 

ENO =~ Ao Revmo. Monsenhor Al
berto Pequeno, o preito de 
admiração e sym.pathia. do 

LEGIO?\l'ARIO 

VISITADOR DIOC.ESANO 

Foi nomeado Visitador Dioce
sano das· Ordens e Omgregações 
Femininas da Archidiocese, com 
todos os· poderes e . a.ttr!buições 
de Vigario Geral, M~ns. Alberto 
Teixeira. Pequeno, querido de to
da a Igreja catholica do Brasil 
e depositario da estima. parti
cular do grande Pio XI. O egre
gio Sacerdote, foi Reitor do se
mina.1'io Provincial dur-ante vin
te annos. Mons. Ernesto de 
Paula, Vigario Geral, procedeu á ; 
leitura da Provisão de Moos. Al
berto Teixeira Pequeno no alto 
cargo que lhe confiava a Autori
dade Archidiocesana. 

CABIDO METROPOLITANO 

, Communicou o Exmo. senhor 1 
Arcebispo que, estando reserva
das á Santa Sé as nomeações das 
Dignidades e Cadeiras Capitula- [ 
res do Cabido Metropolitano, ha- ' 
via. já encaminhado para Roma 
os respectivos pedidos. Para. pre
encher as vagas de Conegos Ho
norari.os, usando das faculdades 

Ao ReVlllo. Conego Dr. Luiz 
Gonzaga de Almeida, Viga
rio foraneo de Santa Ceei
lia e Assistente Ecclesiastico 
desta folha, o preito de re
conhecimento e ohediencia 

' do LEGIONARIO 

ro - Séde, Parochia de Santo .114 .. ·º. Decanato d~ Noss.a ·.8enho• Amaro - Dea,ano, Rev,llo. Co- ra do Desterro - Séde, Paroch!.a 
nego Marcello Franco. de Jundiahy - Decano, Revmo, 

13.0 Decanato de Santo André Pe •. Arthur Ricci. · 
- Séde: Parochia. Sante André · 16.0 Decanato de São João 
- Decano, Revmo. Pe. José ( · · ·, 
Force.llo, . (Conclue na. 4.ª pagina)· 

-----------º LEGIONA·RIO tem o grato prazer ele offer~cer ·aos 
seus leitores. o texto, dos. decretos· de nomeaçru:i do Revmo. 
P.e. Lu-i% · Gnnnga. de, Almeida, Vigario· de Santa' Cecilia 
e Assistente Eccl:esiastico da J. 1. C. e desta folha; para 
Conego hono-rario e 'Vigarió foraneo do Decanato de Sta. 
Cecilia, recentem:entie creado por acto do Exmo, .B~mo, 
Sr. Arcebispo Met~opolitano. - · 

São os seguin_tes os decretos em questãG~ 
·, 

DOM JOSÊ: GA$PA:R Dt:: AFFONSECA E SILVA 
POR M-ERCÊ: DE bEUS E OA'SANTA SÊ: APOST.OLICA 
ARCEBISPO 'OE SÃO PAULO - BRASIL 

A TODOS OS QUE LEREM ESTA CARTA. 
SAUDAÇÃO NO ~ENHOP. 

Pela presidente, de oonform.idade com os Canoiies 217 
§ 1 e 445450 do Cedivo de Direito Cànonk:o, constituimos 
o Parocho da Igreja de Santa Cecilla, Reverend:tssirno 
Senhor Luiz Gonzaga de Almeida, Decano do Dlstrlcto 
de Santa Cecitia. : 

Pelo que rogamos e ordenam~s no Senhõl', emquan!'6 
for mister, q~ tod:9s os Fieis, do Distrfoto, pri-ncipal· 
mente os parochos e todo o clero, reeonbeçam o meneio 
nado D~no nessa dlgnrdade e qualidade, prestando ao 
mesmo a devida , hotll'a · é obediência, 

Dado em Sã~ P~.lo(,B~asil, sob o sign~I do No'.sSO ' 
Vigario Geral, ~,',.rtPIJ1~J ~i\li!nal e sob a assignatura do 
Nosso ChanceHcri -,ntet111I>,i,·no ,anno do Senhor de mH 
novecentos e trJr:i,tâ, 'e riov~, ~ dia ~r.eze d~ ,mez ~• 
Novembro, .-·/ · , : , 

d .. 
a) Ernesto ,1de, ,J~aula, Vigario Gerar. 

Por ordtm dó Exmo. e Revmo. Acceb'ispô{ _ 
a) Joio Kulay, Chanceiler tnteri)lo, 

,_, .-\ ' .•• · •. ·-~·""···.•·-.-: .. :~--..::~:-::. :.·: <.,.,, ·~·. 

DOM JOSf GASPAR DE A:FFONSE·CA E Sti:VA 
POR MERCt 0€ DEUS E DA SANTAS~ APOSTot.tCA 
AR CE B 1·s P O D E SÃ O PAU LO ,:_ B R,A:,S.I L: . =· 

AO NOSSO DILECTO EM CHRISTO. RE:V.ErRENDISSIMO 
SENHOR LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA -

SAUDE E BENÇÃO NO SEN-HOR e·. :-; 
Con.hecedore; dá tua doutrina, prU<iencia e T~teg~J· .. '.., 

dade de costumes, e confiawdo muito. no Senhor, em vir• 
tude da presente t~ constituímos e dectaramos inst1tuido, 
CONEGO. HONORARIO da Noséa_ Igreja MetropoHtaFla de . • 
São Paulo, no Brasil, com to.das as faculdades, direitos, 
honras, premin~ncia que desse modo ~ompetem; segundo 
os canones, os estatutos diocesanos e os costumes. ap• 
provados pelos canones, a.fim de que Nos ajudes com .a 
tua obra, nos assistas e sirvas celebrando ou ex.e:rcendo 
outras Pontifieaes, cantes reverente, distincta e devc;:tà
mente os hymnos e os louvores de .Deus, cumpras as 
cerimonias e os ritos que devem ser observados nos 
Officios divtnos e quaesquer outr-os deveres do mes~o 
modo sobrevindos pelos Canones, segu·ndo as regras ob
servadas na reforida Nossa Igreja Metroponta·na de. São . 
Paulo, no Brasil. . . 

Pelo que ordenámos ao Yeneravel Senhor João Báp
tista Marti~ Ladeira, Presidente do Cabido da mesma 
Igreja Metr0:pofitana, pelo teor da presente, que te ad· 
mitta, dada a occasião, com as solemnidades de praxe 
empregadas, na possessão das honras do referido Cabido 
e dos seus · offioios. 

Dado em São Paulo, no Brasil, sob Nosso slgnal e 
seno, e com a assignatura do N:osso Chancelfer interino, 
no anno · do Senhor de mU novecen.tos e trinta e n-0ve, no 
dia treze do mez de Novembro, · 

a) 

a) 

José, Arcebispo de São Paulo, Brasil' 
Pe>r ordem do Exmo. e Revmo. Arcebis::,o:·J 
João Kul-ay, Chanceller interino. 

.EMS.PAULO O ARCEBISPO 
.. D;,E BELLO HORIZONTE 

. do Belém - Decano, Revmo. Co- o s 
nego M,9.nuel Meirelles Freire. 1 • r" Nuncio Apostolico do 

agrad.ece um auxilio 
enviado por intermedio 
do LEGIONARIO 

t.. .. C11.egoµ a São Paulo sexta-feira ultima o Exmo. e 
Revmo. Sr. Dom Antonio dos Santos Cabral, Arcebispo 
cie Bello Horizonte. 

O lllust-re prelado é de ha muito vivamente admirado 
r:os circulos catht)licos de São Paulo, graças ás notaveis 
iniciativas q.ue tem tomado na sua Archidiocese e cujo 
écho tem chegado até nós, 

A S. Excia. Revma. se deve o, grande brilhantismo 
do 2.° Congresso Eucharist~o Nacional realizado . em 

. BeUo Ho.riz~nte. Graças ao seu ~recioso apoio, ainda é 
que se deve o ·apparecimento .do "Diado", o ·:maior jor· 
nal cathollco do .Brasil. 

S. Excla. Revma., que vem fazer uma visita de cor 
tezla. ao ·Exmo. Revmc. Sr. D. José· Gaspar de Affonseca 
e 811-va, Arcebl$j)o ·Metropo.fltano de. Sio Paulo, ficou hos• 
pedado no Mosteiro São Sonto, 

1 

Ao Revmo. Conego Dr. An
tonJo de Castro Mayer, seu 
Assistente Eccleslastico, o 
LEGIONARIO presta mm 
obedienciia, e attesta seu 

rcconheçime1:1to 

6.0 Decanato de São José -· 1 Ch • 1 
Séde: Parochia s. José do Be- l e 
lém · .- Decano, Revmo. Conego 
José Maria Fernandes. 

. 7.0 Decanato de São Joaquim 
1 - Séde: Parochia do Ca.mbucy -

Decano, Revmo. Pe. João Pedro 
· Fuseuig, Em principios desto anno, o fez chegar· ás mãos do Exmo. 

8 .. º Decanato de Santa Gene- , LEGIONARIO recebeu d s N · 
rosa - séde, Parochia de Santa. . . e uma r. uncio Apostolico no Chi· 
Generosa. -'-- Decano Revmo. co- ! d1stincta dama desta Capital, le, . tal donativo, para que 0 

nego Pedro Gomes. 1 cujo nome, a pedido, conserva- mesmo tivesse o fim proposto, 
·,9.0 Decanato Nossa ~enhora . mos em segredo, um vali'oso R t t ' · ·· - ecen emen e, recebemos a 

da Penha - Parochia da. Penha : 
_; Decano, Revmo. Pe. João Ba- 1 donativo em dinheiro, para ser resposta do mesnio Sr. Nuncio 

ntis_ta. j enviado a uma familia pobre e do Bispado de Chillan. ·agra• 
10,9 Decana.to de Santa Anna' . .. ' 

- séde, Parochia. de santa. Anna' de Cliillan, ~id~de chilena ru-l decendo a caridade da genero• 
- Decano, Revmo. Pe. André demente atting1da pelo terre·. sa dama comm.unicando outro, 
Dugúet.· i ; ' ' 

n:o Decanato Nossa Senhora' moto que devastára aquella sim, que a lmportancia doada 

da. Lapa - Séde, Parochia da parte do continente, J Já foi devidamente distribuida 
Lapa - Decano, Revmo, Cone- 1 · • , 
go venerando Ma.linl. 1 Dando cumprimento a essa a uma fam1l1a necessitada da• 

_12,0 Decana.to <le santo Ama- lncumboncia, o LEGIONAr.' 
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Direcção: 
Rua Quintino Bocayuva, 54 
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Redar.cão. e administração: 

_fü1a hmn'.iaculada Conceição, 59 
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:Anno 
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Assignaturas: 

15$000 
exterior :•· • 25$000 

Semestre 8$000 
" exterior 13$000 

Numero avulso • • • ·•· $200 
Rogamos aos nossos assig

nantes communicarem a mu
danca de seus endereços para 
~ _ CiÍtixa Postal 2849, . 

Annuncios!' · 
Pe!)am tabella, sem compromisso 

O :CE.GION·A=RtO tem o ma
ximo-prazer-em receber visitas 
ás instaUações de E-ua,-red-acção 

., 

O proprlo àcerto com que S. Exc:l •. 
Revma., o Sr. Arcebispo Metropoli
tano, e$tá organi:iando o governo da 
Arcfiidioce~e, tornii c!ifficil qw:,lquer 
commentario a respeito elos Sac~rdô· 
tes que elle tem constituic!o 'os .au:-,i~ 
liares mais qualificados de sua admi
nistração, E' disto um ,exemplo fri· 
zante a lista dos nomes que integrc1-
rão o Cabido. S;icerdotes de edades, 
de personalidades e de aptidões mui
to variaclas, todos elles, entretanto, 
apresentam um tal valor dentro aas 
respectivas espheras de acção, e tem 
cada um delles uma tão rica folha 
de serviços, que escr-ever sot>re CJ-l!l 
novos Conegos só pode, em rigor, sei' 
obra c;le uma polyantheia, e não de 
um mero artigo de jornal: só \HlH! 
po·lyantheia poderia evitar a injusti
ca de se callarem nomes e meritos 
que mereeem o mais amplo e publi
co louvor. E' so!) o peso da persua
são de que os I imites desta simples 
nota me forçar~ a omissões lamei'l· 
taveis, que inicfo so-bre 1) assU!"P!Q 
~lguns comme_ntarioS. 

e off.iciua, mas p'ede que- -não . 
sejam "1-s . mesmas feitas nas ' , 
2as., &i:s ;:e, 4as. feiras. por· exi- · - · ._ .,__ · 

'f' o CeGIONARlO- Jâ teve õ-êefüiiãc; 
_geucias-:d-o- serviço. •. ,,,., . .,de· ex-primir o sentimento de tcxlos 

Não .ptfülicamos collabâraçâcr · e1s cathotieos a respeito qa --nomeágão 
de pessôas extranl1a:. ao ,no~so. tto Exmo. Revmo. · MoJ11l. E·rnesto de 
quadro de redactores. Pa-ula, para o cargo de Vigario Ge•

PANACEAS' 

A historia é ·sempre assim. AP
parecem por ahi uns sujeitos il
luminados, a apregoar as vanta
gens mirabolantes de um certo 
processo peregrino de curar. de 
fazer, -!1.e acontecer, mas, que, 
apesar de tu,b isso, não consegue 
a acolhida da "sciencia official ", 
por razões que a. gente nunca ..:l\e
ga a bem comprehender. No fim, 
acaba sempre por acontecer o que 
é proprio ás vantagens extrema
mente vantajosas: a despeito ele 
todas as maravilhas, não se di
,·ulgam além de um circulo res
tricto de iniciados, emquanto que 
o grande publico continua a viver 
a sua vida pacatamente, seguin
do os c.anones da famigerada 
"sciencia official". E, quando a 

'g·ente affirma estas coisas .. os pro-
phetas se arrepelam, clamam 
contra o obscurantismo em que 
cs povos andam merguliladas, 
deblateram contra a tyrannia c:os 
dogmas; o que não impi-:de. que 
a Terra continue a ser uma es
phera . achatada nos polos, e di
latada no equado~. 

E' o caso da chamada mecti
clna espirita. Ainda ha pouco 
tempo, um jornal carioca pu'bli-
cou artigo vistoso, destes que 
vêm assignados pelo autor, no 
alto da pagina, em que se de, 
fendia a benemerencia dos me
diuns, que dão receitas gratui
tas. E lá viP..ha o exemplo co!X're· 
to, o milagre authentico, o "ca
so" extraordia,wfo, que esta gen
te traz sempre na ponta da lin
gua com todas as minucí,as e 
referencias ás pessoas com que 
aconteceram, quasi sempre pa
rentes, amigos, freguezes. E as
sim, no genero, uma porção de 
factos, todos elles prova<ios, de 
tal forma que a gente se admi
re. da invencível burrice da hu-
manidade a se deixar n~orrer 
na mão dos esculapios incom
petentes e hypocritas, em vez 
de se convencer da inefficiencia 
perfeita do espiritismo curativo, 
de modo que a "desencarnaç-ão" 
se tornaria a lembrança longín
qua de uma ida{le da pedra. 

Realmente, a habilidade dos 
mediuns-medicos é espantosa: 
basta que se lhes mande nome 
idade e endereço, para receber 
de volta o diagnostico e a recei
ta dos remedios, que infallivel
mente hão de curar. Entretan-
to, convenhamos, o methodo ain
da pode ser aperfeiçoado. De fa-. 
to, supponhamos que dois indi
viduas chamados José da Silva, 
ambos com 35 annos de idade, 
venham a residir na R. Quinti
no Bocayuva, 42, sendo que um 
é dyspeptico e o outro é calvo. 
Não haveria o serio perigo de 
l'ma confusão por parte do me
dium, que faria o dyspeptico be
ber loção para cabellos? oi-a, o 
inconveniente parece-nos facil 
de obviar. So o medi um tem a 
capacidade de advinhar nas vis
ceras de um sujeito, que se 

ral, St1;1 nom,ação-: de Conego não 
póde g!lixar <Íe nos offerecer oppç,r, 
tunidade para a respeitçisa e affec• 
tuqsa reaffirmação dos mesmo_s sen· 
tinientps. 

A seu laclo, com o titulo de Vis!· 
tador, e com as funcções de Vigario 
Ger.a-1 das Religiosas, figurará um 
cios vultos mais impressionant-es e 
mais notaveis do Clero brasileiro, 
que é o Exmo. Revmo. Mons. Alberto 
Pequeno. Dissemos que só uma poly
antheia poderia conter a ennumera
cão dos meritos dos novos Conegos. 
Seria de justiça accrescentar que 
uma pessoa cuja vida e obras por si 
só. merece uma polyantheia inteira, 
é o novo Vigario Geral das Religio
sas. Dotados de uma grande fidal
'guia no porte, de uma distincção de 
trato verdadeiramente excepcional 

'de · uma cultura vasta e solida, de 
uma intelligencia clara, methodica e 
larga, e de uma invulgar capacidade 
de 't'rabalho, o Exmo. !l,1ons. Alberto 
Peq11eno, quer como Reitor do Semi

. na rio de São Paulo, q1.1er cqmo Visi-
tador Apostolico dos Semlnarios do 
Brasil, quer ainda em outras situa
ções relevantes, tem·prestaqo ~ tgre-· 
ja serviços taes, que lhe grangeª'ram, 
ao par do respeito e da !1dmir11ção 
geral, a estima de todo o Episcopado 
Brasilei-ro, e da Santa Sé, a qual não 
tem ~e~sad·o . cfe O CUllll.tlar com as 
pr9v11~' ~~ ~a illimitaà;i CQnfiança. 

lnutil é dizer o que a IQreja pôde 
e~per~r l!9 eminente Sacerdote, nas 
f11ncç{i~i gµe aç;i~ de confiar liº 
se4 grande zel<> o l;xmo. Revmo, Sr, 
Arcebh,po Metrop9litano. 

* 
0 LEGIOt,IARIO 11~0 pod~rla pas• 

s!lr ~íem um registro especial a no· 
meaçã,o, para o · Ca~ic;lo da Archidio· 
çe~e, qe sew; d~is Aasistentes ~çi,le
siai.tic<>s, os. Revrn<>!l· ConeQQS Anta· 
nio de Castro Mayer. e Luiz Gonzaga 
de Al·meida. · 
' o grande p~ychçilogo que foi nosso 
sempre inesqueclyel Dom Duarte, e.,, 
trego11 a<> Conego t.ui; Gçin;t!l9a çle 
Almeid.a uma cias mais es1Y1aga·ct<:ira13 
heranças da Arehldiocese, que ii to· 
çlo o p.itrimonlo espiritual, toc!;t a 
tradição de piedade, de activic;lade, e 
de saber, acc.um1Llaçf11 na Parochia ele 
San~a CeciHa pela ext1'aordinaria li
nhagem çle Vig.arios que est;1 teM 
tido. ~astará lety1brar os "ames deil· 
tes Vig_ari9s, par;i q11e se compre-hen
da o siq11ific,1d9 li<.> que dissemos: 
Dom Duarte, Dom P!!ulo Pedros:i, 
Dom Pau~o de Tarso ... 

Como de costume, D.o,m D.v.arte não 
er.r<>1;1, A nota distinctiv,a d.o l,lltimo 
Vi1rnri<:> <ie ~ntil Ç~çilia por elle no
meado, 6 uma grande virtude, pr9-
fundamente comprehendida e corajo
Silmente praticaqa. De uma pied.ad.e 
q11e chama a attençã<>, çle um aino.r 
á Igreja que communicçi um cunho 
m<>delar a todos 0l! Sl!US pensçim.:,n, 
tos e acçQes, de um zelo que sem ne• 
nhum exaggero se deve chamar de 
her9,ic9,_ a tal p<;>nto o força a um 
trabalho devorac\<>r e inçe~i'i,ante, o 
Revmo. Conego Luiz Gonz.iga de .t.1.1· 
meid.;1 é bem o servidor bom e fiel, 
que tira de seus_ t<1lent<;>s todo o pro• 
veito possível para a cal!!\<! catho!I· 
ca. Eu não querer.ia aliás terminar 
est;is pal-1vra,s sob~. n.osso queridis· 
sin19 Conego ~uiz, sem mal$ uma 
apreciação. A despeito d.e serem to
dos os Santos verdàdeiros m<>c;lelos 

na virtude d,i purez<1, deu Nosso Se· 
nhor a algµns delles dom, tão· primo
rosos a este respeito, qµe merecem 
um destaque especiiil, Do mesmo 
modo, ·se bem que essa ·virtude se·ja 
09mmµm- a to.cio o nQssq Cl.erp, ç im
possível fazer um ql!adro completo 
da personalidad!:) do Conego Luiz, 
sem mencionar de modo todo esp!;!
cial aquelia i111pres;,ão viv,1 de pure
za que tem os que delle se approxi• 
mam. Escolh,;lu bem seu Padroeiro 
quem, n.i pia baptismal, lhe deu o 
nome de Luiz Gonza9a, 

* 
Nunc11 em minha vida escrevi mais 

de coração, do que neste momento 
em que me é da.do dizer algo sobre 
o Col'lego Mayer. Uma amizade que 
é velha pelo valo~ e pela sincerida· 
de, se não pelo numero dos annos, 
me liga a elle desde que o conhe<:i 
em S,a!1ta Cecilia. Atr;wez de um 
contacto intimo e quasi dl;irio, tive 
opp-ortun-idade de apreci;ir de perto 
tQdas !tS fac!!tr-1s de s11a personalida• 
de, rras sitUIIÇQ!!S as mais variadas. 
E, sem _inci9.!r:. !l!!l _,,~~.~lq_uer convi>n• 

P.lilrio OORB8A DE O.LlV.EIRA 
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cionalismo, posso dizer que sua alma 
é daquellas que, quanto mais se co
nhecem, tanto mais se ;idmiram. 

Disse-me delle, com toda a razão, 
o Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo, que 
it um dos Sacerdotes mais intelli· 
gentes e cultos de toçlo o Brasil, que 
allia a estas qualiclades naturaes U!1 
espírito de Fé e uma fortaleza que 
constituem as suas. duas grandes c'a
racteristicas psychologicas, 

Sua intelligencia é completa como 
p()µcas, porque, alliando a uma gran
de penetração doutrinaria e a uma 
logic;i herçu1ea um raro senso das 
realidades, e qµalidades de psycho
logo relevantíssima, goza de uma 
agilidaçle mental verdadeiramente 
prodígio~. E' para mim um prazer 
vel-o analy:i:.ir pessoas e coisas. Elle 
v~ as situações de faoto com uma 
prec1sao ph{)tographica, ou melhor 
microscopica. Levantado o panora
ma da realidade, elle assenta o te· 
lesçOl)io P..ira o terreno das mais ai• 
~!I.S cç,nçideraçpes theologicas ou phi
loso.pnicaç. E destas culminancias, 
cç,"' yma· agilidade sem par, faz elle 
brç,tar uma opinião que apanha ao 
mesm<> tempo os conceitos doutrina
ri()S na s1,1a m11lor amplidão, e as cir
cumsta.nciai; de facto nos aspect,:,s 
m;iis minuciosos de seus meandros. 

Em ~,r;il, o Cçnego Mayer é tid,:, 
ct>mo um ·tl:teologo modelar. Tenho 

. por certo que esta não é senão uma 

. façeta ·ç1e i;ua personalidade. Na rea
lic:!ade, elle é um homem de acção do
tad1:1 de relevjlntissimas qualidades. 
Perspiçaz a ponto de causar inveja a 
mult9 cJetective,' é çlifficil que alguem 
$e in!,inye n11 sua confiança sem ter 
para ist9 todas as credenciaes. Esta 
peri,picacia, entretant(l, é bastante 
l1,1cicla !! bastante fria para lhe per
mittir de cof!aborar com qualquer 
inçtividu9, e elle seria homem para 
rl!editar a façanha de um santo de 
que me fall<>u o grande Qom pµarte, 
santo este que certa vez discutiµ cor>l 
o dem<>nio, e ac;iboµ forçando-o a 
segurar a vela para que elle termi
nasl!e de re?:a.r p breviario. lntelli
gent<l em tQC,a a linha, a intransi
gencia do C<>flego Mayer é bastante 
firme ~ara fechar sempre o ca,minho 
ao mal, mas bastante agil para, sem 
queimar os deçlos, fazer ·Q mal s~ryir 
lnvolµntarijlmente <> bem na medida 
de;, possível. f:;nergico qe um.i ener
gia prompta, viva, inflexível, o Cone
go Mayer é 1,1ntretanto de uma prµ
dençia que o PQe <! salv<> <ie qu;ilquer 
lnl!1,1ccesso. OQtaç:I<> de uma alma 
aPl!iXQ.n;içlissima, quanc;!<> elle se poe 
ao serviço de uma resolução qual· 
qul!r, ninguem é c.ipa,z de desenvo:
ver uma · acção ma,is intem;.i, mais 
'l(il;)rante, mail! contin11ad.i do que el
le. Enfim, não se PQderi.i desejar 
perso.nalidade m<1is completa para 
um h0,mem de acçã_o. 

Mas o que sobretud() agrada no 
Çoneoo Maver: é q1.1e todas estas qua· 
liclages es~ão por í!Ssim di.zer "sacer-

dotai izadas''. Sacll:Í'iJote com todas 
as forças de· ,sua -,.lr:na e com tçido Çl 

<1rdor de sei.! cpragªº' su11s qu,alic!"I· 
des est~o toda;, imweçinad~S cl~ÇJLl~J· 
le ardente ,&~pi rito ·de Fé dó, :qlial. me 
falav« -h.i dias nossp actual :Arç.ebis· 
po quando me annunciou <1 nomea
ção cio Pe, May11r. Ha 1Jma distinc'
ção entr~ Fé e çspiritg çfe fé. A Fé, 
todos os c<1tholiçps a possµem. Mas 
o espjrito de Fé não é igl!almente 
frequente, E delle está repleta a i;1• 
telligencia do Conegq Mayer. 111<!3 
suas I opiniões, jamais se notam 
aquellas timidezas, aquellas reservas, 
aguella prµçfencia humana, <!Ql!f:llla 
separf)çªQ entre p natu·ral e o sobre, 
nat1-1ral, que tornam thisicas as al
mas crentes, O niltural e o &ol:>rena
tural se ligam perfeitamente em sua 
intelligencia. E o mesmo se dá em 
sua vontade, cuja energia é a ex
pressão da virtude sobrenatural da 
fortaleza, daguellà mesma virtude 
que o Pe. Veermesch diz ser a vir· 
tude mais rara e mais necess;iria a 
nossos clil,IS, 

Não -é de espantar-. que todas est-as 
qualidades tenham grangeado para o 
ContH;fQ Ma)'er uma admiração enth11-
sj,llltjca por parte çfç,s rapazes do LE· 
GIONARIO. Aliás, tem elle, para li
dar com rªpazes, urn geitp tal, ·que 
em toda II roda de 1.1niveri;itari9s e 
d.e advoe11dps do Ll;GIQNARIO, ellé 
é co11sider11do não só como 1Jm guia 
imprei;i:in1Hvel para as luctas ço 
apo$tol11dP, tl'H!S como µma compa
nhi11 ins1Jl>stitµivel, pe1r11 as hpras, 
infelizmente cllrt<is, de distracgão e 
cje lazer. Porque graças a sua jo
vialidade, á viv;icidade de seu espi
rita e á sua grande clignidade pes
soal, o Conego Mayer s.i'l:>e ser sem
pre companheiro e amigo, sem ja
mais deixar de ser plenamente Sa
cerdote em todos os seus gestps. 

Comprehende·se facilmente, á vis
ta de tudo i!lto, com que acerto o 
Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo quiz en
riquecer o Cabido com esta persona
lidade ~e escol. 

O LEGIONARIO já disse, em te'11· 
po opportuno, a estima e a admira
ç1!o qµe vota ao Conego Paul<> L,o•.1· 
reir9. lnµtil será accentuar, pois, a 
satisfacção que sentiu pela dignida· 
de que lhe conferiu ó Exmo. RevmQ. 
Sr. Arcebispo. O qué, entretanto, ei:· 
ta folha não teve oécasião de dize•·, 
e o faz hoje com particularíssima sa
tisfacção, é o reconhecimento que to
da a Archidiocese tem ao Rev·mo. 
Cônego Sylvio de Moràes Mattos, Sa 
cerdote modelar cujo carinho e cuja 
dedicação ao grande e saudosíssimo 
Dom Duarte eram admirados por to 
dos os qµe frequentavam o Palacio 
São Luiz. · 

O Revmo. Conego Sylvlo teve, p;,i 
ra com o immortal Arcebispo, Ul1"a 
admiração tão completa e tão affeo 
tuosa, que sua figura se ligou indis· 
soluvelmente á de Dom Duarte. Ois 
tincto, sobrio, attencioso e correcto, 
cioso como poucos da posição e da 
dignidade do Arcebispo, ao mesmo 
tempo energlco e discreto, era elle a 
pessoa talhacfa para manter em tor 
no de Dom Duarte aquelle ambiente 
inconfundlvel, ele magestade e de si , 
lencio, · em qµe ,a , figur_a hierarchica 
de S. Excia. encontrava seu clima 
natural. 

Com essa nomeacão, o Ex·mo. 
Revmo. Sr. Arcebis'p;;- Metropolitano 
mostra mais um;i vez o carinho cç,m
movedor que trib1.1toµ ao seu glpriç,so 
antecessor, e dá mereçiclç, premio "I 

um dos. mais distinêtç,s $açerdotes 
da Arch id iocese. 

* Qµereria eu falar ainda a respeito 
de dois grandes amigos do LEGIO 
NARIO, ç,s Conegos joão Pavesio e 
Paulo Fl9rencio. 1 nfel izmente, não 
o poderei fazer senão de modo sum
mario, 

q Conego Pave!llO, meu velho e 
querido amigo de ha muitos annos, 
fez d.;i Obra das Vocações uma das 
in!)tituições mais promissQres e mai.s 
Importantes, já não dirf:li de $ªo 
Paulo, mas cio !3rasil. Ligada a ess:i 
obr!l, a do Seminario Preparatorio 
floresc~ de modo extraordinario, Ex
tr;iordinario director de conscien• 
cia~, homem gf:l çicção efficacissimo, 
ceremoniario competente como nin• 
guem, é elle u.m coll;iborador assí
duo do LEGIONARIO, que lhe clf!lve 
a secção "Liturgia". A seu lado, 
quero destacar a figl.lra característi
ca de Vigario modelar, do Coneoo 
Paulo Florencio. lntelligente e cu!, 
to·, tran.sformou elle sua Pa.r<>chia em 
uma c;!<11s mais espiritualmente pros• 
peras d.e São Paulo. E alli é para o 
Li::GIONARIO um amigo effica~, ou-
jo apoio nos anima sobr-emodo, 

' 

acha a leguas de distancia, e, '- J. , 
mal que lhes punge. e de, prom- -..:;:.:;:=::;:====::i====~:::;::::;:=============1::;::==::;:=======;;::;:;:;:::::::::;:;;;:::::=:::;:::::::::::::::::::;::;;;:;_:;:_:::; __ ::;:_ :;_:;:;:_;; __ ;: __ ;:::::::;;;;:::r. 
ptamc!lte, descobrir-lhe o re-
medio, porque a exigencia for- , ,... ... 
malista e accidental do nome, Mas falen::is seriQ, Poqem, 1 natural, e que, por sua propr!a 
'idade e endereço? Adivinhe-se mesmo. accmlecer factos extra- índole, n~ podem ser systema
!aso tambem, evitando-se possi- tisados num methodo de cura 
'<IQÍ3 e pcrigJsos erros r,a diag- ordinarin• cm materia de c~, habitual. Ha, tambem, neste 
u.-.ae. mas são factos de origem SObre- sentido, intervenções demonia-

cas, que produzem uma appa
rencia de· cura, e cuja provoca
ção é inteiramente condemne,
vel. O que, porém, não se po
de comprehender é que um ior-

nál faça propaganda da "rriedi
dicina" espirita, o ,que só pode
rá requn<:4).r em 'bene.íicio pii.ra 
os macumbeiros, praga damni~ 
nha aua .11, noticia persegue. · · · · 
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cupações mais centr9,es !fo novo 
Arcebisp, cuja intelligencia de 

1 
escol comprehende bem 13, h:n.· 

1 

pJssibilida.de . ab. wlut. a d.e sere1n 
convenientemente pa&toreactas 

algumas d,as immensas r!!,ro-
1 chias da Archidiocese, cujos H

mites for!!-m traçados em µma 
época em que a popt1lação er!I, 
mL1ito menos qensa. 

Devemos dar graças a PellS, 
por essa multiplic.açãü, índice 
seguro do extraordinario movi
mento· religioso de São Paulo. 

:;,,;,.:: 

Prosegt.Íindo no seu admiravel 
empenho de normaUsàr - quanto. 
antes a vida da Archidiocese 
Pf'!lo preenchimento das v,agas 
existentes em suii. alta adminis• 
~raçãp, o Exmo. Revmo. Sr. Ar
cebispo Metropolit:i.n.o, na pro
xima reunião do Clero, publica
rl\. a nomeação, entre o~fras, dos 
membros do Tribunal da Archi
ciiocese. 

Os catholicos aguardam com 
o mais vivo interesse os traba
lhos da Çommissão Nacional de 
Protecção á Familia, institl!ida 
no dia 10 p. p. pelo Sr. Presi
dente da Republica. 

Inutil é accentuar o zelo par
ticular que a Igreja dedica a 
tudo quanto se refere á familia. 
Será sufficjente dizer que pou
quíssimos são os assumptos em 
que mais vivamente se pode erri
pçnhar a opinift0 unanimemen
te catholica do paiz. 

O Embaixador dos soviets nos 
Estados Unidos foi denunciado, 
por varios syndicatos oper.•.rios 
daquella ~epublica, como peri
goso agente de propaganda mos
covita. 

. Não espanta essa denuncia. 
Para quaiquer paiz, é um erro 
pesado instituir relações com• 
merciaes ou diplomaticas com 
a Russia, uma vez que os em
baixadores e consules desta, em 
via de regra, não são senão pro
pagandistas communistas enca
potados. 

O que a presente denuncia 
offerece de particularmente 
curioso é que são syndicatos 
operarias que a apresentam. 

Mostra isto como a opinião nor
te-americana tem sabido reagir 
contra o communismo. 

E' curioso notar que a Ges-
tapo, policia secreta allemã, 
tem. segundo affirmam tele-
grammas europeus, effectuado 
numerosas prisões de catholicos, 
monarchistas e judeus. 

A propaganda nazista accusou 
sempre os judeus de propagan
distas communist.as. Como ex
plicar, então, ql!e a policia d'.> 
Reich pretenda affirmar que os 
catholicos e os monarchistas 
cooperam com eles? E quem po
derá acreditar nisto? 
=====:-::---::--::=:-:,-~--~-:!'. 

Profissão de 
Religiosas e e

nedictinas 
Conforme nntioiamos prévla• 

~e!lte, real~1,1,-se, 5.~-feira ul
thna, 16 do corre~te, a cerilw,
nia d\l p,rofissão dl;l seis reijgio
sas bene(lict~s ~a~µraes i!a Re
publica Argentina, que fizeram 
o seu noviciado no Mosteiro de 
Santa Maria, nesta Capital, e 
de\•erão seguk para aquelle wiz 
il'mão, afim de ahi fu,ndl!>rem um 
Mosteiro de swi, Oi;dem, 

,\ cerimo~ia teve 1ruc10 ás 
15,30 horas, no Mosteiro de San· 
ta, Maria, á rua São Carlos do 
Pinhal, .s.end<> presiqi,d,a pelo 
Exm(). Revrn(l. Sr. D, '.fhomaz 
Keller, Archi-Abbade d.e S. Ben
to, e estando presente o Exmo. 
Revmo. Sr. D. Domingos de Si
Io.s Schelh1>.rn, A,b},lade de Sao 
Bento, em Sao. fll>u,\O, Nu.piel"O• 
sos fieis seguiram çom viva at
tenção e piedade as tocantes 
solemnidadés da profissão reli
gioSI.I, e d.a ves.tidl.U'a do habito, 
feita!i de ~nfol"ID,i~ ço.-n o 
bel~i~ rit~I d.a Or~ Be
nedie.ti~ 
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Sua, Excia. Reverend1ssima o Sr. nrcoblspo MetropolitaP.ü 1' h e r e z a 
[visitot o Instituto· Superiót · de Pedagogi~ Sniencias o u t r o s 

e letras "Sedes Sapiooliat 

Neumann 
a-1µmplos 

e 

Ha poucos mezes prevenimos 
co'lltra. as. frequeútes noticias 

No ultimo dia 10 de Novem
bro, sexta-feita:, S. Excita. ~vma. 
o Sr. D. Josê ds:spar de Affon
seca e Silvá, deu a hon."rá d_e sua 
visita ao Instituto "Sedes Sa
pient!ae ·•, mantido pelos Conegos 
de Santo Agostinho, que tam
bem 'têm a iéu éa'rgô 'à Gy'rnna~ 
sio Santo Agostinho, antigo Col
legfÓ "des Oisé:l.ux", e à 'eácàla 
grafüita Santa Monica. cm seus 
amplos estabelecimentos d.a R. 
Caio Prado. 

dô pretenso falledmento de Y'ida de no odg!ifal ê Íncri'fe\ ~'ót'os 'de pooreza e C'astirlad0 e 
toi1omia da tccnnica, que é o b,aluartcs mais seguros da gran- Thereza Nemnann, a estigma- voto de não perdei; 1\11.'t\'câ 'rl.êfo dã. sil!Vaçã'o :le almfü; mi Pa
grau mais ba1Xo dà cultura. áezil. 't'laciônàl, disse depósitar as tizada de Konnersré\1th. N'ova- lim segundo? i'e%tlna ou onde O Papa qui-

Hoje, colhemos os Ültimos e h1elliores esperanças ho institua mente, poréin, os propagadores I Doutor pela. tJniVers!'darle rl'c zbss0. 

s,-. Excia. R'evina., em primei
ro tu'gar, na grande e beUa cn
pe!là da casa administroú o S. 
Sacramento do Chrism.a ás afü .. 

amúgos fruc'tós da 'desaggre'ga- to "Sedes Sapientiàe'_', fúndado dil noticia encontr,:tram qu0m ! Xapole>'<. dur\Í.nte i'O à\\iioé; l"cR- Ào móri'cr. Sto. lg:narlo já 
çi',o cultural. A mentalidade te- com as bençãos de Deu1< e das lhes <lesse credito, _e_ mm1'<'-\'"o-' tejou triüih\\\i_os c'omo q,H·O'i;i\.- cóiltava 1. óoo :0 01'1;> 10., '!.,, 
chnica, desgovernada e cega, de autoridades ecclesiasticas. Ba- s6s artigos 11ecrolotic'os mos- 1 do dos i1i'ais \\lus't\.-e·s e tdlz-6$. 'Chtisto em ióo res!c1<':H·i?::. ni:3 

brai;os com a _myst!ca do prazer fejado pelas graças do Alto, au~ traram o pal)E)l salient'e que Subito. deixa i cah·ei\·ll.: 0s'tn- rói·füavm'n 12 províncias. /\,·,,· 
e do gozó, tÚdo avà~salloü, cr~-, xili'ado pelà boà vontade é dedi~, Thereza Neumann '6ccupà no da th'éologfà, é ád'e\ià'd'ô s'â'c'ér- b'oü túdo com a morte àn e 1-

ando um mundo de monstruosi- cação de todos que nelle labU~ coração dos 1:\rasile\ros. dote e sa'.g'l-ítdO, mai~ t:fr\:Í'e. l\e\'al? N°'ãó. Ú nüll1C'l''.l de :,ro .. 
dàdes m'eéhanicàs; \.i~ inferno fu~' 'tam, sô po'déiâ 'crescei:, â'fim de FeÍizmente, airtrfa esta V()Z' Bisj)ll. -\,-i~•'ê'u pelas afolàs ifü\h dú'clâs subiu a )11pl:) ( C'.l: C" :: ; 

chnico. cm que o homPm dcs- que muitas intclligencfas_ jovens })Ódemos dar a gra\:,1 noticia: ! 'úecess'úa<1,:1s, offcrec·en·~ 0 \i'o\· r,. 'de !\'ól'dàdós à '.!G. 000. fl"'l 

apparece. Neste sentido, -o esta- ah1, encontre_m ,} ver~~.eira cul~ Thereza Neu1uann Vive. Foi a! rillas suas ora<:ôes. pcí\itc;\'d\s. qú_a'es ·ccr'ca de 11. 000 siio ~:,
do to'falítarío, 'soo fuctàs as for- t?~ª. e_, fürmai;ao ª: _q~~ :ieces~ i própria Curia. Epi~c_cip~l de_ n~-: Jbras nó confessionari'o, 1\0'd\' P;'etd'otes. A id<'-a rla, mi,,,c'íes 
mas, desconhece e vlo1el:l.ta ·a in-' sltam para melhorai a sociedade, tis hona que autorizou O dHtno, d\.s e missões., Como se rsso. não foi nnnca ah:n,donacla: ha 
ti~idade das consci~~cias e des- em que ~!vem. _ 1 rli.thol!co "Ln~embil.r~'er '\Vórt_" n_ão fosse 1~a'rh. pegou d:1 )i'~~-! c'e(c:i 'd_e 3. 2~0 n~íssion:i rio;',.~"
troe brutalmente a trama deli- Sente-se feliz, em verificar, rle 3 de oututro p. , P.-., a des- na. 0screvm1do narla mP.nos de. sl'.11tas em 1:> d1stnuos l,.Lo
cada de imporlâeraveis, que são qÚe, anuo 'pór anno, augmenta à .1 mentir a notfcia do rn.ihi'éii½e½- j 11 Jinos e opuscn\os; c0\\\.'6 e 'r'éhtes. 

Jnnas dos varios. 

SESSAO DE HOMENAGEM 

~i~:.~, natural d.a realidade hu- j frc~_u __ enc_1.·a .? _re_no_me._ ~,este __ Ins~ 
1

1 
tó, Mfirmand~ qúe à é/;tlgmà- onze. eàitados. clur~nte 'a s_~ªl _ Filhos . d'e _sto ... Tgnncio rliri

. .. ! tituto,, sab:,9,menJe. dir;gic'Ir:>,_p•3· 1 _ti;zadà. cont:inua vi~eí\.:10, é)1\ vi~n; -102 vezes reC'dítados, de.- 1te»1 21 Universidades 0 A:·~
, À_ verdade é Cfl:1; deP,<;>,ls q}te j las~ .~.~negas_ de ._,an~o i:~?s~!-~.~?.·: .sua terra natal, Kon11;ersreu,th, pois, de sua morte; ~. 708 vezes, 'demlas ecclesiasticas, entre as 
N · $. J'eS

t1$
_ C~l~o0 . vei~ ao Numa. ardente .-~- , :P~tr!<)~ic,a no Pal11:t111.ato _ Superi'or; Dloce- trad\rnidos para 61. hnguas, cm I quae·s á Gi·egoriana, de R:irna, 

A's 'quatro horas ·eia tarde !ni- mun~o já. na? ,,tpos.sivel_ ,Querer êxho~tàção, pedé a professó~es e se d~, Râtisbo~:i,.' , . . • . • 12. 92?, edições - dlfferen~es. . . 1 com ?S Institutos Bihlico e 
clou-se ·a ·sessão de homenagem, volt~i ao c~assk!S~o pagao, sem âlumn:6s que se dediquem Séria- . , Desde Seteinln·o de 1922.] Essas benc;a:is s·e ,mulhph- 1 Oriental; 21 EscolAs Altas de 
na sàla s. Thoínaz de Aquino, ~rrum~r, poi: completo,_ ª, cultu- i'nente aós estudós, com amor- e .

1 
Thereza :tlteumann 11~0 toma: cam aipda_ pelos seu~ .·filhos. _os I car-:,cter profano: 211 col!cg-ios 

que, para esse fim, fôra orna- ia. Is~ poique. depois da _In- interesse pelo conhecimento da 1, linrnnto solido; desde Sctem-: Redemptoristas, b e n e mer1ta I secundarias, com c8rca <le 
méntadá c'oin discréçãô é bo'in carnaçao do _Verbo ·ª -hu~amda- verâáde. · ' lli'o de 1927 dispeí.t'ira tà:i11.hem · Congregação por elle fundada J 100. 000 ai um nos; 26 obsr,1·va-
gosto. ~=ri~~~ e:::~da â;ri1;::~~~dem s~- , L'an'ie'Í'rtan'àó o_ ~in-é!a .~~'L'<io,)\i- tod~ e qué.lquer liquido. Per- em boa hora. Conta~~-se cerca 1 ~orios ast_ronomic_o~;. 100 casas 

T·endo s. ·E, xcl.a. R. evm· ~. to- cqu\lleturaª vel cu_ltural no. Brlisil, ond_ e m_ )11-, -'de htros. de s,angue_ quando, nas. de 7. 000 Redempto1_ is tas em I para Retiro Espmtual; 0 1111• ~ s:mples eleganci:::. da , · , , ' · · ,.. ,. d 00 ·t · 
mado lugar á mesa, decorada 'tas vez-es se estuda simpiésn'ibn- sextas-feiras, os estigmas co- m:tis e 4 . conven .os, esµa- .

1 

n'lero rle revistas. jor:1a"~ e li· 
com as 'bandeiras nacional e dà cl~;:~:;palmente, da ln- te ~.àra cffeifo __ de pr?nio~·ii<;>, ,.; ê .~:eça1:1_ \l- S~ng\ár._ .. e _)'.~CUP('.i;á l_\1~'.l?i; l!Ol' 41 trôvil19_ias e' ~·ice- vros dos j_esnita~ (, ]0,,Jfi0. 
Santa Sê, a't>riu a sessão o dr. . - d d de~!S - , -acqufaicão d·e um titulo irlcitôu- ! oil kilos 'de peso pehlldns, de'n- vrovnh,rns_. Sao, Aftonso tmha 

I 
O que ainck1 mais o:s rProm

Alexandre Corrêa, que, cm no- carnaçlao, a ver a e J · nao b_etpa- ·n~s ao ."àmor 'à sdén_ t)ia', - id~1J.l i ti:o de úi_Úa ·ou nuas semarrás,i a paixã'ci àe g'annar 'á.imas.: d,a-1 menda é o facto cl<' rmltarC'm 
me da direcção agradeceu a vi- clio is ue a Verdade das ver- j cà!5â~, por _:S,i_ .s~ 'de ... ap~ixo.t3ar sen~ to1r,ar o_ meno1· H 1men o. 1 lu seu v?to 11_1!-u ,\?· ~~. e, a _o 2_s_,, Sántos ca_nom7.ados. J :is rao 10memapenasu111aasra- .. ,. - . · ., e··· , .. , · -,._,. ··r· ·1·t ·" •· .,. ·"c1·t1·" ft'c'1·'1··· · 
sita e pediu as bciii;ãos de s. d d po q . s d p un'ia intellig'enc1ã jov'cm sequ10- A mterpretaçao desses factos; e cumpndo da mánen'à mais B'emaventurados e, pelo menos, 
Excia. pa_ ra que o Instituto scrn- da !~ · que e_, ªd· ·.d,egutn -~ · ~sS<?a cl sa ·c:e ·s:ú:ier." (e de tantos outros) póde ser ' estupenda. · ·1134 :\1artyi·es. 

e =ma. Trln a e, ornou corpo ., . ·r. . · Q 1 7to Q i·t sa 1 s SantoQ' u , - -
1 

- f pre prOS!)Crasx. e 'a1ma lluma'n:ds. A lg'rejá Cá- ",Pensar no que ê pe1:é'nne nà ... e1ta a~Sl)l1 ,ou _assn;1·' ma~ .. '~'- ' ue. e l e, es. ( o ,_ , . lll _offlc:a COllVNt1do, e rn-

SÀUDÀÇÀO ÓFFICIÀr. 
tholi(;a é o prolon,gan~é'nto deste ve~~des é,ter~~s, eis º, q~ê é ;1e~ :":, ~oss1\re~ ?uVYd~)' .. ~o~ fa?tos. ,Que ;igura, essa t!e Sao Af· 1 _(;t?.~, tao e,st1:1:0ncl_amenle nu:ne-
corp:, e desta alma, e, portan-l cessario. A. $anta Igreja, aos, F,sses fo1_am venflcádos __ co1'n fonso. iosos e admnave1s! 
to, já não é possivel procUrar a, ,do~in~os _rios }H~, mim)f?s ?ª:~~ ,extrem? ngor. ~or _c;i.thohcos_ ~ *, , , .. 1 

Em seguida, tomou a palavra verdade ·fóra da Igreja. ticos mais bé,ltos ào Breviário, _acathohcos, , , ,sc1e;1:1,t1stas nac10 . Será um~ excepção? Fr~ b1-i !!~ 
o dr. José Benedicto Pacheco . Nesta ordem de considerações, q_ué 1e~erriôs ter iiêhipré )résé,Il-. '.naes, e ~S~range'\r~s- .. . . . '' !Jliothecas . de escrjptos ' SO~;'EJ 1 . N~o é por acaso que Thercza 
sanes,, . r~d_acto_ r-secre.tario d. o 1 0 orador termina conclamando O tes as verdades que não perecem. , Mil gral:às á De'ús que. 11el'o. s 

1

1-_Sto. Ignacio de Loyola ~ . se
1

~1~ 'dé Neúm'ann continuo, .a chlr 
"L...,GIONARIO" ·, · , 1rnenomenos de Ko1mel'~r~ut)! 1r·11 J ·t ' ·ó fi'da go \ - · · ' ~ ·. . , que,_ em no~~e I SI'. Arcebispo ~ dirigir ()S _p1·0- D'iim nil pcreime cogitàt, , . . : · ·· · ·· ti'o·~ i1 10s. os e:,m -~~· . _ _ testeú:unho constante da om-
do c_o~po docente, sa11Jouao ~r.,I fessores do Instituto na obra da "Nc meus gravata crilnine, . ,ap1e~;?n~t. ªO.. m_m~?~· .-~e,,.,. }._ 1 )1espanhol Belti!3-~\.,_Y,\nez <~e I nipoten·cia divina; o mnnclo de 
Arce_bisP:? c~mo~~p,·csent:.nte_ao recomposição eia cultur3:, que só. seu,mconfundwel cartao de v1 Olie~J--~~rola, t\.ú~?ª.,P.~dena hoje p1·eéisà de novos Affon-
mag1Steno mfallnel cta IgreJa. se poderá conseguir com o pri- j Vita:e sit éxsu1 mtinere, sita. .~- ter ,nn~g!P-ª~º o ._q11t SEJ) ia "pa- ! ,s·os e Ignacios. Estranhei que 

Assim, o_ orador ~meçou P?r mado da Religião. . . Séseqti~ cú!pis illigàt." -1' ra o mu_µd?.. o _Wfl:t.noyo, ._,de 
O 

Santo Padre Pio XII, depois 
apre~entar a S. Excrn.. a suo- Após as palmas, que acolhe- Ô niundo não pensa no que é Completaram-se 100 _annos _i,eus 8 filhos. ,.Offi5~al,º ferri'l,o d:à g'rande Encyclic:1 de seu fn-
mrnsao _de todcs os prafe$ZC!'BS ram as ultimas palavras, falou pererúie, e 'nisto consiste O seu, da canonização de um Santo, na defesa de Pamp1~1!ª· Sto_. clito predecessor na Cathedra 
do lnShtuto a'.l ennno d:i fc'.::1~0. uma das alumnas, que, em nome. maioi· 'peccàdo. ;, ·cujos .filhofi; no Brasil, _se des-. ,1~!1-ªfi?, , n_~ l\.i,~1_1t~,. ,_Serra te e 'de §ão Pedro, nchasse neceft. 
IgreJa de Deus. do corpo discente, e;primiu o Maü uma véz, depositando; tacaram pela acção no Sá.nlUa- em Manresa passo~ a s1;r Of- sario fnsistfr ultimamente no 

Dlscorrendo sobre a crise con- sentimento de disciplina _l:\o en- ·suas esperanças na dedicação:• ao, ;rio Nacional de Apparecida, pe- fiei~! e General do e_xe1:?1t? ?e perigo do bolchevismo, mas 
tcmporanca d,<•. cultura, traçou sino da Igreja, r~I1r~~ntado por '.Ó. D. Assis.tente Ecclesiàsticio, }a lâga Catholica, por c<mstan- Qlln~-~~'. ~ua t,r~~ª:· '.'- ~:.1~c1mo, comprehendi quando, na folha 
o ·plano gcrnl c;:1~ actividades <,0 s. Excia. Revma., que as inspi~ 'nos esforcos da !nc.ansavel · Dire-. t'es Missões populares, por seus era pequena, .mas ão 'ii\:ais a1to /iollandeza "Del' D e u t s che 
espírito hnmano. mostrando que' ra a todos. tora, e nÍL boa vontade dos pró-' escriptos e por todo o culto na :','.alor: Pedro .I•~a)>er_ (1:-~fev,re)_, Weg'', de 24 de Setembro Il p., 
a crise é prove111:~_te _rto :·~~~? -~2 - . . ... ... .. i fessores e alumnas,, Sua Excía. ! bella i~reja qu~ tem O. ~~-u. no- .!~:ancisco Xa~ier, !ªeº?. Làl- en_contrei este dPcalogo estahe-
se. q_uerer de:t~w.,r:1 a c,1.cma AuRADECIM:EI-{TO DO SP-. AR- Dom José Gaspár formulou v0.1 me: 'Sao Affons~ de L1g9r10., 1 nez,, A!fohso ,s_~lm.eron, N_1~olau lecido para os solàaàos rubros 
reltg1dsa do ap1:::c c,o corpo -ge- CEBISPO tos pela sêmp~e créscen'te éx~ , Mesmo q1;1-e , n~o 1l~_ tratasse I Affon_so e Snnao Rod] fgil~z. que tiveram que avançar: 
ral da cu:tnra. As:·.1;,-, e que se . _ . pansão do r'nstittito, exlioÚa:ri-, ·de um Santo. ·a. sua frgura des-

1 
Reumdos, em.!~. de Agos~o d_e "1.º Lembra-te que não ha. 

pr?tendc S\;.lisi,ituil--.a pe_lo equiH- Logo de m1cio, S. Excia. agra- d - . - . . - .· , ., , .611 . - p'erta O mais vivo interesse_ .. , 1534 1_rnma igreJ'.nha. do i\Iont- nenhum Deus que te possa pro-
b 1 t 1· • ·d · · ' · 1r· 'taçã '· ih. 1;a o-nos ª sempre procurar ª e · · · 'I · á t · 11 t Par1s fizeram os no e pe.a _gra~R na .ura 1s,:i, ece11 ~ uw,n cs __ _o que e e qu'lst.à de tódà l1ossã ·cúltm;a 13a-~ QtienJ ·0 1mtar em sua ac 1-, 1 arre, em , : 'tege·r c·ontra uma bala inimiga, 
q~e ~~a~~,,'?._ 8!::~i:iagi~ ~? cultu~á. offcrecrd~. tcfe;·1ri~o-se . /?n ter- J ra Déus, 'cteclàrando cônfiar 80_ · > - ~- • • ·---· • 2.0 Na paz e 11a guerra d~-
cla.ss1cR paz:,., C'.,2 outros termos, !nos elog1dsos as s~udaçocs do I bretu'âo na piedàde de professo- .,...., .,,,,.~...,-~ · ,-,,·· ves ser completamente atheu, 
pre:::nc1c-se repaganil'Rr o m:m- dr. Alexandre Corr;ea, dr. J. B. . 1 . . , e Iémbràr-te que tna. morte p6-
do. E:;ta prc::cn.~ào não é nova, Pacheco sanes e srta. H. Alice I ies e ª umnos. , , R -e.e o, d a~ õ e :s_,.1 · de t1'azer á. libertação a 100 mi-
n:as prove_m dos, humnnistas_ do Penna. rcpresc'nta~tcs_ dos co·r- "Busca.e a Deus nas Vo'Ssa~ ir,- d ,

9
. 

1
- 'l. ,:!J l. \, ·~ 

15 
· !hões de horn_ ens. 

l Xl\i D t t • d t d t do Il'l t tclligencias, !'los VOSSOS éóra·çoes " O "' '" 
s~cu~ 1 .•. e~ ,ac,o,::es.a_ cri;;_.- t°t JCC11 e e !Scen C s 1- 'rios vi:issos âttds: Qtic El1e sej-. _,........ çc\;o 9,r;iv;id.Jis 3.º Cada igreja. !lynagoga 011 

e p1:,c,~n:ou~se ~ s.:: .. nomm a 1 ·l o. . . . . . :,em'!Jhi o fÍm de vossas mais iú- templo póde ser um ninho da 
cult __ u_'.~ ,n,<"llec_tual, e_ m __ far~. da Vendo na boa ~ormaçã() 1a tlm.âs intd1c.·ôes. dos vossos me- téu iúim_ igo. 
:e1~16~ll~zadd~'\,í_b:rit~8.tºª~~u:~1~= mocidade universitária um dos ndi~s actos. Que a vida sejo, 4.º Nada de compaixão com 
ando-a ao culto_ d~- ·!;::\.,~ :.;~_ ============== uma linha_ recta_· para Deus .. _ 'c;~_u(• .\ ""',._rma.-: os fr1imigo_·s do atheismo ! 
sivCl. Ó resuÍtadowf:;i

1

~.--- de~~~-. ·-- • _,.. Wh _,.., " -- Deus abençôe às vossas familias, ...... ~----.... ~~~~ liil:Z:-'iliiiillliiiilõiÍliliíiliMIW1~ ., 5.0 Ton1a l)roviàcncias, )'l{lra 
grcgação da cultui-il,, qüe :1té e:ii- '., Dr. Du'rva1 Prado l as vossas éonir.egàções 'reiígiosas. r • ...,,úó,,u,,,.~ .. ,., •. _ *4,.- _ , l" que teu cai:naracla .. amea<:a~o 
tão f01:a tiin todo ôrc:«nicu. Logo ,. oêuilista : São ·estes os meus vótos, os meus .. --~ ','4, J;::,NAxJ)_:,.~ _,Ç Ã.t,, da lllOrte, nao acC'eite a assis-
após, l\ifacchia,1é! ::iÚimii_ a aú-1 R. Sen. P. Eg:Ydlo, .l5 ,- 'S. ag'raéiecinientos, que contêm, tà~ -"""-/:'-~ ' R}'." ,M ~,,!l,U~.,~ 1' tencia dum padre. 
tonomia da Politica, e C~>.mria- SlS/H - 1-4,a 17 llpras · das as bençãos é graças de Nos-!. _Pkeaea, ~3!18; •.'f-6:461,, · 
nelli já é uma previsão âa ;u-1 _ .... :'elepllone 2

"731~ _,........ so sênhor." · ' (Conclue na 4.ª pag.) 

COMMUNHÃÓ 
c'ôNS ....... N'estes dias de frio intens'O, 

'tenho ido na_turalmente á Igreja com as mão!: 
enluvaç!as. Domingo, o so.cerdote an,tes de 
dir-me à co~mühhiio pediu:m'é que der.cal
çasse as lu\i1s. Pôrque? (L. s. e. -· s.rn 
PAULO> 

n.:fuáP. Q ú e 1' parecer-ine í!UC ó 
gêsto rle "tirar :as 1m·:!~ deante de pPssoa 
de respeito tem a mesiúa. origem t;nc o ele 
desafivelar a espada. Juntamente cóm a 
esrfadà que fói sêinpre cii'nsideradil como úiúa, 
as luvas àntigainêi:rté faziam 'parte dà .:múa
dúfà dos cávalheiros ê s~n-hórês feüdaes. :Nas 
visitas que ie fa~fon1 eJlc>S entre si, em tem
pó de paz crist'umavá.in rfara 1úos'tràr que não 
tifrJ:iá.rÚ intenção algnina ·hostil, levantar a VÍ• 

sc'ira dó êit't;acête, dar a ésl¼).dà a segura!' ao 
E,SCi.ld'eiró C dês2à.l<:;ãr as ·luvas que eram 011• 

tãó 'de n1età1 comô ó i·eStó da coúraçà e ~ué 
só por si jíl. 'c'óÍistitúià.m âsSifo uma boa de· 
fesa. 

Nas ':inãos lfmpas de éJ.u/i.lquer ai;madura 
queriam mostrar o animo pacifico em que 
vinham. 

ô costume passou depois a vigorar, por 
simples força de habito, quando as luvas, dei
xando de ser metaificãs, passar:un a -ser de
co.uro ou panno. 

E comó o go~· de enfeitar nos seculos 
XV, x-Ví: e XVII era tã.o commum á.os homens 
como ás mulheres, estas usaram do mesmo 
modo ele fe.zer que eli'es. 

Fazendo-se poréín sentir, nestã como em 
tantas outras coisas a Lei do menor esforço, 
em lugar de descalçar as duas mãós, começou
se a descalçar apenas a mão d·irÍlita, que é 
geralmente a que damos pàrà o aperto. 

_Sendo a Çommunhã.o o acto de recepção 
do Rei dos Reis foi natural a exigencia. do 
~c~rd.<>¼ ~m,. pedµ: as duJ-8 µiã_<>s livr_es, . 

~ ., ~---- . . . ·-_.....:,.,,.-. ·--

Radio Consultas 
'o L'EGIONA'i:uo Iniciá hoje a pú~liêàção dás lnte;êssan~Íssi'màs -paíéstrás_ re'.li~ÍÓ• 

·sas dó Revmó. Pe. JÔs~ 'Lóúre'iiçó da Có'sla Agúiár; S. J., s~mari'alm'enté trã'nsmittitlas 
1i'élil Râdii, Educadora 'Páulis'ta. 

o ·eminen'te sacerdote jesuíta é sem nenhum favor lim á'6s. má'is Hdim~s êx
poentés -aâ cu.ltura dó clero brasileiro. Às é~ri(erenciás qúe _(ê'rí, t'i'do oêc'a'sião déJ:i'ro
'iiu'nciár costumam ser apreciad.issiniàs e. ne'flas, como nàs süas ré'spôstfrs âs __ cÔ'risul
tas 'ra'êliô'pfiónicas, s. 'i=~evma. tem sabido ai liàr liê'm'pre ã 'pr'ó'fúridezá ·tios ê'Óncelfqs dt>'g-
máfícos á Um grande senso dàs necessidades pfàt'iéàs. _ _ . 

Com õ inserir em suas paginas tão pÍ-eciô'sâ c·ot'ia'í,ôr'âc'ãô, 'ô LEG'ló'N:b.FÚÔ ê'iitli 
certo de próporcionar daqui por dean'tê aos s'éús leit'ó'res iiãô sõ a'1'1'mê'n'tt _su'bstancioso 
pa·ra suas intelligencias, como tambem effiêaz 'éstimúlo para s'(fa píéi:lai:ie. . --- . 

Sl::.lUM E ABSÍ-l;f.fENCIA ó povo, ifretenilfafü faní.béfü fiUJ;iol-'a iió t>To

CONS. - Porque a Igreja êatho'iica ôífri
.,a a jejuns ·e a àés'tine·ncTã tiülúido o proprio 
Christo disse ex!)ressamen.te no "í~vange'lho: 
"'Nãb é 'o cfue entrâ ifola bocca que mancha 
o homem". (M. A. C. - s. PAULO) 

RÊS.P. - Esta objecçã.ó de sabór nitida
mente profostàitté, é originàda, como tantas, 
em -uma mal interpretação da Sagrada Es-
criptufà.. . 

Neste Cap,. XV do Evangelho de S. Ma
theus, do qual foram extra.idas as 'pà_Iâvràs 
êitàdas pelo nosso consulente, assistimos a 
uma. dêssàs sceJ'.ias iJ.U:e sé a1Mudaram_ nó fim 
da v!dit do Sálvadôi-: o desn1ascaramento ela 
hypoé':r!s'ia e da má:fé dos Phariseus. - Faziam 
elles caso das minimas observancias exteriores 
do Culto Mosaico, sem Sê. impó'i:tarem porem 
grãiídeineníe das interior-es, de muito mais 
vàiõr. Está. in\tersão nà ífpreciáção dos vall>
res, não ,só applicavam elles á vida propria, 
~'- t~11_d_o.-'.,~~~gu!,dQ imp9,~--~ ~ quasi todo 

pdó chr'isfo. Nó i>rh.1ci1>io êlesfo Cap. xv ou
vifüôs ú:irtá iiúêixà dé íàl géntifo que elles di
d!iêm 'cfh·ect.a111é:b'té :i. Jésús irõi- os discipu!os 
te'reíú 'pegàiló do 'j5ão "é êómidó sefo leréfa 
anfés lavado as Il1ãós. Jesus à.ppróveifà'sé 
da occasião para l!êSinascàràl-ós ilráis úiná. 
ve·z. ''HyJ;iocritáS, lhes 'diz Elle, bé'ín 1>\:ophl>ti
zou à vós Isáiàs tfizéhdo: Este povo me hon
ra colú õs labios; nHi;s 'o seu c<>façãõ és'tá 
lo'iliúi_ de iúim. E ;1üe í·e11defo uni cultó v1ló, 
P- )1 s i nando ·doutrinas e nrand-ámenlós (fo 
Iró'úléns". E chàmando (Jesus') a si as tur
bas !Ires dissê: "Ouvi e eÍlte11de!. Não é o 
que ,entra pélà boêca qúe maircM .o. homem:. 
an\-:és Ó 'q\iê sàe 'dâ líôccá. isso 'é O que 1i1aúcha 
O hómeii\ ". Posta il.ssfHí 116 seú 'co11textb t)'i(.
eiiiítufisticó, vê-sé pai~ logó que esta phrasé 

, citada pélô Cõnimfé11t'ê não tetú de facto a sig
n'ificaçã:ci qúe Jhê !!Úerém dar. 

Niú'ihtim alimento por si contamina o 
hóméni.. A mà.ilducàção de uin alime1ltó pode, 
d~ ~.eu lado contaminar ó h'õmem. v<>r razão 

si for violado, por ex., um pre-de consciencia: 
ceifo positivo àútorizaà.o que o prnhiha. A8sim 
peccar'a1n Adão e Eva comendo o fructo prohi
ôiifo. Assi'in ·peccà.ram os Judeus não obser
,·âãorês ·aà Lei mosaica que prohihia por ex., 
a carne de porco. °Isto na Lei Antiga. Na Lei 
NoVà, l}éccàm fambem os que negligenciam 
pr'oposità.dainenté os p1:eceitos do jejum e abs
tineiicià. 

yoncluindo: A l_)hrase cltàda está mal 
citada. Jesus, co'ú-10 Méstre de Israel não po
diit ignorai:, que âlguns aliÍuentos eram prohi
bidos J)or Moysés. Como legislador da Nova 
J,ei, como filho ile Deus, úão podia ignorar 
as pi:qhibições ác'túaes da Igreja Catholica 
que Elle mesmo quiz fundar. 

MARIA SÀN'r'1ssIMA ·-
·e·oNS. - ·será verdade que Nossa Senho,, 

r'a fêve úmâ i~mã? (C. A. - SÃO PAULO). 
RESP. - Esta pergunta, como origem, 

deve ter tÜl.ó o começo do texto do EYange
Jho dé Sãó ,Jóão, XIX, 25. em que se lê: "Bs
tavà1n ju'ntó da cruz de Jesus, a :.vrãe delle e 
li 'irmã 'éfa Mãi? delle, Maria, mulher de C!~o
p!fas 'é Ívfariâ Magdalena. Ora hem, o texto 
à'i>esa)' de parecer claramente probatorio, não 
é tão apoêlitfê6 assim. De feito, ó costume 
EH1tré Os Órienta,es, entre os Hehr8us prin
cipal'I'úente, chamar de irmãos a qualquer pa
rente pr'ox!Íl.10. 

Daqui a duvida entre os commentadores da 
Biblià: 

à) ~ Uns (São Jeronymo, Sto. Thomll.z, 
e_fc.), apoiando-se no texto acima àclmittcm 

· 'u"níá. frn\ã consanguinea de N'ossa Senhora. 
b) - Outros (Cornelio a Lapide, etc.), 

iiiclil1am-se mais para a opinião que Maria, 
1l'lülher 'de Cléophas, não tenha sido senão 
uiuá. par'Chtá proxima de Nossa Senhora .. 

Em q'ualquer dos casos. nada ahsoh~ta
ment~ ri:avéri;i, c9n~r;~ º !logma ·ca.t.b.~ 
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ELE,GAN.CIA FEMININA 
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• Venha ver, em nossa 
Secção de Novidades 
para Senhoras, o moder
nissimo sortimento de 
artigos e a variada col
leccão de cintos, lencos, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos ~ais em 
evidencia nos· centros 
que dictam d moda~ 

No, 1 NA PRAÇA DO PAT,RIA.RCHA 

· .22 de N,o,.e nbro 

:SAN'T:-A C,EC·.l'.L-IA. 
'~s eácollieu ,.a ~Qbilissi~ l~nte de Mtl ~ribu~a~. e coní? temos :os mesm:.os. m~tós de 

!amiM;a <los ·M.etél{os pa.~ nel- se· rev-elassem ·.clmstaos con.n santificitção. O Santissimo Sa· 
1~:~ ,nâlfeer Cecllia, uma ·dos .foram logo ma.rt~zadus. crame;nto .está todos .os d·ias ao 
deens. cr~s excepeiona)- Insolen;,te .e brutàl, .Almachi'o nosso dispôr em todos os Sa
mente. dotadas em tooos os exigiu que ~ci~à entregasse ·crarios;: os: Sacramentos são 
sentidos. \ • · · · os the~u,ros de ·sua. famma.. A ministrad-0s a quem os procu-

A, ~~ne~ de Ceeilia não, êra. sua resposta foi <Pte el1e já ti· ia.' Se não é PQis real <>..,nosso 
fnf,erior. ,:ii'. sua :virtude, e: a i,tua n·ha .sid-0 depositàdo · em ÍUg4r· progres·so 'espiritual, · ·só · deve
fortun.á C:ignâ}âva a- s.ua· nôbre· .seguro. Essohu'gar<erw .a. mão mos :cu·lpru: à; nós mesmos. 
za.: A sua vi~ era:,cereadft .do dos p()l5rés. . . 

1 
'.,: .. , '" 'Deµs. :r;tão neg:ã.·a graça a quem 

mafQr ~usto, e. o ~ú f,utu:\'ri , . ·.N;lu no.si.. ~ueçamps q,ne a iµerecÉl, . . . 
apresentava-se · bliffl:Ianwme'l$te·. lgreja ,esc,q1ll~\i ~:a~. Ji.adroefra. ·· . Sanfa · Ce~mà, -ob-jecto · do 
a ·todas ~ ~pessoas voU:adas pa- . da m~l!i~. :a;fü~!!,/l)é~.s.pa;{,fl.~1: )~4io ~:/tJ~a-çhj-o, tev:ê SlJ.il ca
J11.· 0 mtt11~. . deu 8'Stl!l,'.,''7:ií1tr9. S~n~d9'.::(eaj .lj~ ;~tf~a·por .tfeS. gó]pes 

Entretanto., -ella, (ltre . niAft9 a. _:Delis NO:ss:f S~b.õr: ··. : :: '. ' "'·• 'ele. cüt~Uô/ ~éhnJttfi.J. J)euii que 
cedo abraçara. a religião do Se a.. noss~. r.~ligiã,o . ~, t!nÍ!t ap_esá:r,. -disso,, ella ainda vives
Cl'ÍlCifiea<fo, ;~i,a, com, .cilicios ~ligi!i~ de,bràn,d:nra .e hymnos, se tres· diàs,' .mostrando com a. 
que·11ara elt-e se praparava. Pa- !3·fambem uma de martms. E posição de séus dedos que ei
ra mafs se abrigar das ·ciladas $8. Deµs não exi~ d.e todo1=1 o la .. mantinha ·a sua fé na San
freqttentes e sempre bem urdi· I!lartyrio, o ideal seria que t-0- · tíssima Ti·inclade. 
tas · do mundo e d.o. i;l~monio, d.6s nós estlvessemos em con- E foi por esse modo que ·ella 
entregOÚ~se. a Deus inteiramen- 'diçãó "dé merécermos . es~a gra-- fêz o ultimo apostolado de sua 
te,. e f~ rotó,de p~ · éas- ça · incomparavel. ' Todos n.ós vida. · · 
Udade.· · · · 

Algmn · tempo depois, os · · · ·· · ·· · · · · 

Ei~:.;;.,r~1-:= · f W:reza :Neômruiú eoukos ii&summos 
Vllleriano, era sem duvida .uma . . . 
las primekas figuras da moei- (Concluç~o da. 3 ... J)l\,g.) . · ça ao .deixar a ca.:;;a em que se 
!ade patr.icia., e -a noi'\<a era a 6.º. Deve s:r ~bafada, com a~ celebràra uma Missa. Em: dois 
lncompm-avel Cecilia Metelló, 1 arm,as. na mao, ~da ;ª tentati7 tempos, a noticia correu de 
mmb.eeida · e admirada por tó- ! va de. saque de 1greJas,. ~yna- bocca . em bocca; · massas impe
t!m; peia sua. .. ,doçura e digni- l g_ogas e templos, pois têm que tuosas tomaram a direcção das 
4ad'é. · · · . · 1 ficar como ·monumentos.. de igrejas, arrombando as póttas 

'Nesse mesm_o. dia, estando_ a tem. ~os· pessados. 1 • . . e tocando rebàte. A policia:· re· 

·-·: : 

Em D~zembro. 
Grande, 
Federal 

'Loteria 
do Niata1 

5 , Mil Contos 
Os "Carnpeaoo da Sorte" marcarão

épocha vendendo:.este grande premio( 

Antunes Abre.u & Cia. 
• . 5 No ·v e Rn.b r o. 

· ,.. (Copyright da Agencia Spes. 
Reproducção, ainda que parci.al. 
rigorosa.mente interdicta) . 

Alberto Torres afflrmou, 
varias vezes, a confiança que 
depositava na capacidade de tra
balho e na resi.stencia do nosso 
povo. O notavel economista 
gostava de recoroar não só a 
somma de energias gastas pelas 
nossas donas de casa nos tem
pos da. escravatura, mas o ex
cessivo labor do brasileiro em 
todos os ramos das profissões Ii
beraes, representando um esfor
ço continuo maior\'.\ que o dos 
profissionaes europeus. Como o 
leitor sabe, estes Ultimas su5-
pendcm, durante o período de 
férias seus trabalhos; fecham 
seu.s gabinetes e escriptorios, 
p.ara desçansàr. · Assim tambem 
pensava Euclydes da Cunha. A 
capacidade de traôa!lio do bra
sileiro é attestada;··efoquentemen
t,e; ·desde a . historia . colonial . 'até 

· :hoje. A Iavóur,a.· de· éànna é :al
godtí.o· f-Oram levadas· a cabo pe
lo braço do negro, · do indic{ e 
mestiço. A ·colonização· da · Ama
zonia, trabalho dos nordestinos, 
diz Papaterra ;Limongi, é um fa
·cto sem igual. Ainda hoje, os 
sertanejos emmigram para os 
niais longínquos pontos do paiz 
em demanda de trabalho. 

Ha já tempos, Monteiro Lo
bato com seu Jeca Tatu', traça
do, aliás, com muita arte, veiu, 

: 

nientemente, as energias adOI:- ·· e igt• .. núicia. ·· Serão outros: tân• 
mecidas peias doenças e 'pela' · tos 1actores · da' grandeza· · éc!o
ignorancia. Muitas ·vezes, o ira- nom.lca · do· p.aiz. Eis a preoc• 
balhador nacional por nen:tJ,um cupação: ·capital duma campa• 
outro é excedido. Muitos socio- nltlt riaciona.Iista bem orientada, 
logos têm verificado, por exem- Sem ctuvida, o problema do tra
plc, sua resistencl.a e, ó que é balho nest,e paiz é complexo: sa• 
mais, sua admiravel intelligen- nitario, techn.ico, economico e 
eia. social . Ademais, éomplexo con· 

E' preciso, portanto, terminar 
com esse preconceito que tanto 
nos prejudica. 

tinua, ainda sob outros pontos 
de v!Rta. Aliâ-s, devo· notar que 
a explicação simplista de · certas 
anomalias economicas, por meio 

Como observa o alludldo Ma- d.a indolencia, é ·facto que se 'CO• 
rio de Lima, a valorização da ·nhece, tambem. fora daaui. AM 
nosm terra e gente deve ser a os "yankees" já receberam : tal 
base do verdadeiro riacional!s- pecha. . . O trabalhaáor ;v«,.v• 

mo. Continuemos recebendo o nal é sujeito ás mesmas causas 
estrangeiro que nos traz o con-· 'da decadencia que diminúem' a 
curso do seu esforço. Nada .. de· :ta:êtlvidade do colono· ·estrangei
jacobinismo, pois não podeiii.ci1f' • :ro·. ·1 Como este ultimo; elle pros
dispensa.r a collaboração alieni-; 'ÍJPÍ:a ou decáe, ·conforme ·as -con
gena. Mas, ao mesmo tempo, c!ições que ·. se :lhe proporcionam. 
cuidemos de rehabilit.ar no~s. _1t_l\.s .. m!l ... e .uma. obsenraç®&, .. Ji!Z 
patricios que, em estado hygi- . ; . menciori.âé!õ-Pãi;>aterra ·. I..i.mõn
cio e com o treinamente ·neliés- '. gi, que· sê)ffe,âem Já~:,;;. li, pro
saria, não são supplantados. ·pe- poslto de immigrantes e colonos 
los immlgrantes, Livremos · ;Jeca esti-angcihlll,~"bue, uma vez col• 
Tatu' do anchilostomo, do bar- locad<>s em situação de.sfa.vora
·beiro, da anopheli.na e· dei anal- 'v~'Í;' começam ·tambem a.-d11irecer 
phabetismo, integrando-o na indcientes, ·a;b.l.. :estão· ·,paro ,.cxin• 
communhão brasileira· de que ,firmar ·a· these que ,attrlb~ .a 
tem vivido afastado por exclusi- esse facto .. uma caUSl),Udade com
va culp.a nossa. Seria milhões de plexa., de natureza economico
homéns conquistados á inacção moral", 

PAROCHIA DE SANTA CECILIA 
po,: insta~tes, contrariar tal opi- Em commemoração á festa 
niao. Ruy deu á pagina famosa Ide Santa Cecília Padroeira da 
dos "Urupês" repercussão nacio- l Parochia será 'realizado · um 
na!. Ildeffonso Alba.no discor- triduo, q~e terá inicio hoje, ás 
dou, p~rém, delle, antepondo- 19,30 horas, na Matriz. Será 
!he a 51gm:a do sertanejo nortis- pregador do Triduo e dá Festa 
a. Nao ficou sozinho. Outros O Exmo. Mons. Ramon Ortiz, 

geral, sendo · celebrante · o 
Exmo.. Sr. Arcebispo Metro
politano. 

·A's 9 horas _;_ Solemne Mis
sa Pontifical, serido offici:üite 
o Exmo. Sr. D. José Oárlos de 
Aguirre, D. D. Bispo dê Soro• 

acomp~nharam-no. O pr9pr!o D.D. Vigario Geral de Tau-
Monteiro Lobato, no "Problema b té 
Vital" . tif' · rt a · 

. , JUS icou, em pa e, 0 Para o dia 22 foi organizado, 
mal.sinado sertanejo paulista_. 0 programma abaixo: 
Esse escriptor reconh:ce, alh, A's 7 30 horas _ Missa. das 
que Jeca Tatu' é, nao o typo . ' - · . 
normal das populações sertane- Assocm.çoes e dos Fieis em 
jas, mas um caso mórbido. De-

caba: · ·e · 

A's 19 horas -- Solemne Pro
cissão de Sa11~ T.'e'Cilia . 

· A' entra.da da ·Procissão,· ·Se'l'
mãKJ' .·e.' . '.8ençâ~ /40 :-:,~ífüssbµo 
Sacrament~, ·., , ·: ·• ::~,· 

vidamente medicado, entende 
que poderá transformar-se em 
agente prcductivo de primeira 
ordem. Sua inferioridade, é, não 
visceral, mas, apenas, a resultan- Notici&~ do lnterioi 
te do melo endemico, onde vive, 
e do abandono moral em que se 
t,em achado, de todo esquecido 
até bem pouco pelos patrícios do 
Iittoral. Mano de Lima, por sua 
vez, dá varios exemplos da per
feita adaptação do nosso cabo
clo· a certas activldades em que 
nos habituamos, por uma falsa 
suggestão, a considerai-o infe
rior ao estrangeiro. De lllildo 
que o brasileko é capaz de mui
to, quando revigorado pela re
gener,ação phystca e pela instru
cção que lhe aproveitem, conve-

J U'N DIA lH Y 

Fundação de Congregação 
Mariana - Será fundada dia 
10 de Dezembro, pela Congre
ga~ão Mariane. da Matriz (Ci· 
da.de) de Jundiahy, a Congre· 
gação Mariana de Nossa Se· 
nhora de Lourdes e Santo An· 
tonio, no bairro de Santo An
tonio, em Loureiro. 

Salão Parochial Estão 
bem adiantadas .as obras do 

"Salão Parochial" sito á rua 
elo Rosario, graças ao trabalho 
do Revmo. Pe. Vigario, que 
muito já tem feito em pró! das 
associações religioscrs : desta 
Parochia. 

sõs com Valenano, com toda a 7. Na guerra, contmua quereu reforços · da· -Capital, 
t1finplicidàde se ·declarou c'lir!s-; ?-the1;1-, e procura ganha: teus mas o movimento, generaliza
d,. dizendo ainda.· que· esperava! mhp.1gos · para. o.,· mov1meuto do rapidamente .por todo o Es
que elle a ·respeitasse. Surpre-1 ath~u. · · ta-do de Verac.ruz, obrigou as +:1111111winan11111nuiamm11imc11mumncmmn1111cmm111111am111111111u11111111uuc1mm11111u111111111111c1•:• 
ffl, Vaieriano pediu um motiv.o 8. Depois da guerra, o mun- autoridades a muita prudencia, § · · ·ê 
de ci'eduli'dàde dresa re!igião1·dO ~erá ath~,;1- . . . tanto mais quanto º governo ·D os MELHORES PREÇOS ~ 

Festas religiosas - .A Irman
dado d-e N.ª S.ª do Rosúio rea• 
lizou grandes festividades :reli
giosas em comm~moríl,ção. ·.da 
passagem do mez do Rosario. 
A Festa da Padroeira, N.ª s.a 
do Desterro, a. r.ealiza.i;-se .bre
vemente, está sendo , cuiqacfo
samente preparada pelps · par<> 
chianos de ,Jund.iahy, 

tão ·estranha, e . e1la lhe pro- 9 .. A Uma<> soyietica,, sem- já· se v,ià, embaraçado pelo se- g E A MELHOR QUALIDADE = 
m·etteu · ni'o~trar O seu anjo dá Pfe, s.erá a yr<>tectora ;do . mo- questro de importantes ·pqços 9 . · · · · i MO:GY DAS' CRUZES 
guarda, ·se eUe se· convertesse. vimento .. athe~ int::rnac1ona.l. . de kerozene. ã G 1. t· . v· h F . F t § 
Tendo .stdo ba1)t!zado pelo Pa- 10.º ,? afüe1smo e e será ven- Foi assim que os ()a~holicqs, § . • eneros a 1men reios, m os, rios, ruc as .•. ~ A cidade de Mogy -dás· Cr~-
pe. Urb;mo, Vàlerrano,e ceeilia .cedor. . . . . . .não, hostilizados pelo governo, !li.. Biseoutos . s zes commemorou no mez pas• 
J)édiram a Deus ·que· lhes en Comprehende-i:,e, deante d1s- registraram uma victoria, - ~ Ili sado as Bodas de Ouro: ·sàcoer• 
nasse P Anjo. Este realmente so, a preoccupaçao do P3:e com- que o Bispo de Veracruz vol· §. EM p O RI O MONTE N ElG·R O E! dooo.es .do R,evmo. Frei .An\o
appaTeceu, tendo .sido. visto em mum, o Sanb> Padre Pio XII. tou para a sua diocese, -'- que si ã ni.o Wessing, Prior do.: Conve:n• 

" I d T' * os· . padres sah1·ram de' se·11s es 9 ,RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone '7-0035 s to· .d. o· c· armo· desta, c1·.·a;;,.:1e· ...... '", ·.· ,nr todo o.' seu esp en or por 1- , • . . • - = .. -u . r"' 
burcio, Irmão de Vàleriano, -A sitU$ÇãO religiosa no Me- conderijos, - que os fieis re• § . . e· E.AR IA AVE Nl'D A ffi El!!S8. àuspicioao. ac1;n1teciri1ento 
fllle logo ~ambem pediu o bap- xico tem altos e baixos. O po- começaram a encher as· igre- ! M.,ER · . .·. · · · · ·. ,.· · · ~- as Ordoos l.& e 3.ª do .. :.~o 
t!smo. . , vo, µ~m sempre, conformou-se 1)as. Na·;J~,apita.,I, estudantes da a ·. AV. MIG. LUIZ AJ!tcy~NIO, 2., 098 _ (Em frente à Igreja 8 1J,1,Md1;1ram celebrar :Mjsfffi :l).O·r 

A vida pura desses. tre,i jo-· ·c?m· ,s medtda,s ,d~ persegui:fU:niv~r~idadeJ~' christ1los deoi-

1
= lmmll,Wluta,Oosíce.içio) _ l'BON& 7- 5433 Jf ·ttnentêdn

0
ç_ã~ª~1._fllUcstom~·uS~~;~do,t.e'. 

t11ns patricios, qne ·contrasta- çao, tanto que várias Igrejas, d!d-0s conseguiram até organl- = 'Ll"n:uv '" uUAv .,~ 

a com a da: nobreza em ge- tiveram que ser novamente en-1 z.ar procissões e romarias pu-- .. ~1.mtlnlhleres d,- â raL O Revmo .. Frei A,nton-io 
ral não podia passar desaper· treglttls aos catholicos, 1 bl!cas a Nossa Senhora ~. ~- . MA NrrV.JGA ... "BA.NDEJR· A N. ·r· E" i!!_ Weslilng é naturnl da Hollan-
eebfda, colho de facto não pas- "O moYlmento · ·- conta olGnadalupe. • A Jegisla<;ão anU· ... .l D da, tendo vlmto para o Bràsll 
,cu aos olhos das autoridad. es jornal "Luxemburger \\'ort", catholic.1, entretanto, continua j (A nata das ~ntetgas) ~ em 1920 e de.sde 1934 é P1'Í'or 
~- Alma.chio, !,}_refeito de de 2/8/39 --. começou em Ori- em vigor." . _ = = do Convento .do Carmo de Mo; 
l!!DA•.;S.lQlbf~l.:'S,l~~_M§. .~-.~~ ~~H:~r~ ~»m_~ _mo_- -~e~ . .ÀEl.Jt~~!b~......_ ,,._. . ~IQQII_IIJ.ll!~~.!Lll!!!,ll.!!~.~!!!!..~D-UWJU~ ~::d~.\~~: .... 

ft .• f 
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São Paulo, 19 de Novembro ae 1939 

Critica Clnematographica da A.J.CmlEVA N GEL H e 

Orientaclfo moRII dos espectaculos · [ Q 
.FOLJ~ MP:-:SEL~ , que pôde ser vista, com provei- justificando-o quando encontre Gr - e dé Mosfa:r.da 

' to, por ·qualquer publico,~ apoio uos membros d.a familia 
/(da M. G. M., · com Além da these central, inad- Os Judeus a:2;11a1·, VIQESIMO Cotação: - Bom. 
Joan Crawford, James missivel, ha outros inconve- davam ·no Messias, 

QUIN:O DOMINGO DEPOIS 
PENTl!:COSTES 

DE Mas, como o grão . 
de mosiarãa, cres-Stcw.art e Lew Ayres) MUSICA, DIVINA MUSICA! nientes, proprios de certas fa. um rei vaioroso, um 

milias modernas, _como por conquisiaãor u m 
A histol-ia de um casal, cu- (da uni te d Artists, exemplo o desrespeito á auto- • 

•as actx·-d"'cles diver.sas são ridade paterna. Por tndo isso. 1 h e r ô e 'destemido ~ u - ~om Jascha Heifetz) 
ca\l8a da separação. Tudo ter- "Filhas Corajosas" não deve : que sacudisse o ju-
mina e..- conte~to; po~ém, al- Entre numerosas exhibições ser visto senão por , pessoas go dos Romanos, E! 
guns bailad-OS mcon-v~mellies e muskaes, mostra 0 nos a pelli- q:ie con_he_çam hem_ '.1- conc.ep- dominasse, o mundo 
uma sce_na de embriaguez da I cuia as di"ffi"c'uldades com que j çao chr1sta d_a fam1l_1a, e por-

f . inteiro. . Foi· lhes, proiagomsta, azem corp. ~ue luctam as escolas de musica tanto nao se nnpress1onem po_r 
este filme não deva ser visto . obi es Ullla ou argumentos de ordem senti por f(lso, um des-para cr1anças P · ·. 1 · por menores. 

Cotação·: ,- Acceitave.l para 
adultos. 

;AVENTURAS D.E STANLEY 
E. LEVINGSTON!:; 

(da 20th. Century Fox, 
com Spencer Tracy e 
Ri.chard. Greene) 

outra passagem ligeiramente menta· . aponto, ·. q'\lando Je-
censuravel, n·ão cheg,a a preju- Cotação: - KeSt r,cto. sus, o (iiho do car-
car o todo. Não con-vem entre- . ,.pinteiro se·· declarou 
tanto o filme a crianças, devi-. SERVICO SECRETO AERE(). · 
do á a=csenta,,ão de scenas 1 · ·· o 'Messias' l)rometti-
de deli;duencia .,.,infanti.l. (da Warner Bros., com dO,"·!J..fre. viria restau-

. . Donald Reagan) ' '· Cotação: '--'- Acceitavel (me-, rar e ·~ta.helecer o 
nos para crianças) f Filme de aventura,; policlaes reino de Isra€l se-

. contra infr.actores da lei de guudo as p1•oph,~

ião Matheus, XIIJ, 31-35 

Nat1uel le tempo, disse Jesu·s ás turbas· esta 
parabola: · O reino dos céus é semethante ao -grão 
de mostarda que um homem tomou e semeo:u em 
set.1 campo. Na verdade elle é a, menor de todas 
as sementes, mas depois de crescido, é maior 
que todos os legumes, e torna-se ar.vcrr.e de sorte 
que as aves do céu vêm habitar em seus ramos. 
Propôz-lhes tambem esta outra parabolà: O reino 
dos céus é semelhante ao fermento, que uma 
mulher toma e introduz em trez med~as de fa. 
rinha até que tenha fermentado toda a massa. 
Jesius disse todas · estas cousas em pa-rabÍ>'as á 
multidão, e não lhe falava sem parabolas para 
que se realizasse o que tinha sid-0 dito pelo pro
pheta: abrirei minha boeca em parabolas, 'e ma
nifestarei cousas occul~a;; desde a · .. :crea.ção do 
mundo. - · , .. · · . ., , ' · 

i ceu e -extendeu seus 
ramos Jrara iodos os 
pontos ãa terra, de 
sorte que a e!la ac
oorr.em, em toda a . 
parte, todos os se
qurosos ãe luz, vida 
€ salvação. A outr.a 
parabo1a fala · nos, 
-0.e outra vitalidade 
da Igreja de Chris~ 
to. Já não considera 
sua rapià,a 'propaga
~ão, como sua effica• 

e111igração: Scenas de luctas e cias feita~, primeiro a Abrahão, e depois aos 
apresentando episo• de crimes. em abundancia. Não demais Patriarchas. Pará combater aquelle 

FILHAS CORAJOSAS 
ci,a interna, admira
vei. Como o fermento 

que em pêciu~na q~antidade le'V.eda. toda à potçãa 
de farinha, assim a força interna da Igreja cti~ \\ s vidas .d\:l~tes ce:qbres (da Warner Bros.,, co~ 1 co1ivem a. crianças e adolcs-

e.x:p\;.\~dores -~9- <r:! , conti1ente Gale Pagc e as !,rmas cerites. ·. · 
·af,:-i.cano.. Magúiffoa$ sc~nas, Lane) · Cota'ção: - Acceitavel para 
alliàdas a inrÍumeros b'ellos I aduitos. 

-exemplos, tornam est~ traba-• Desenvolve O filll'!e u1:1 ar~u- CHARLIE .CHAN NO RHENO 
Ih.o cinematograpllico uma obra I menta em favor do d.1vor. cio, j 

(da 20th. Century Fox, 

Bodas de :Diamante do Seminar.i() de l com Sidnay Toler) 

renovou toda a face da.terra. O que não me-
1'nos demonstra a stui iQri~ div:tna; Pois. 
si os doze pesca'dores €ram · niéio.s. despropor
cionados para uma diffusã.-0 tão .rapida do 
Christianismo, e, aust~ridade e intransigencia: 

p ortaleza e011unua;1c10 ª. série de ave'.1- com· º prfhcipio espiritua1 que º caracteriza e enchafurdada nos crim.es mais torpes. Não 
· 1 turas c?ü mvestigad-or Charhe elevà aéim.'a das com-petições em que se delf- obstante, em meuos de um seculo o Christi&-

conceito e:i:roneo, .Jl desfal!lf'lr está primeira il
lusão, . uitilizà-:.se o &llvador de comparações 
toznadas .-aos fa~tos ordina.rios da' vida, para 
inculcar: a natureza e finalidade do- reino que 
EHé Yeiu .estabelecer na terra. Assim as para
bol~-. dei~endam-nos varios asp.eetos do Reino 
elos céµey, ,:elacionados, Ro emtanto, todos elles 

ea ·doutrina .e moral eva-ngelica e.stavam bem 
;longe de obter os al):plausos de u·ma sociedade 

0 Seminario Provincial de Seu corpo docente é compos· 1 Ch-an, e~le filme nol-o apr_esen- mit~m, os\rei11-0s da terrà. Deste genero são· nismo tr,:tnsforma:va, o Gen-ero Huma;no. Fortaleza, um dos institutos de to de sacerdotes lazaristas de t.a no Rheno, para deslm<iar . 
Colnpetellcl·a 1-econliecida nos um assassinato. O divorcio é as duas parabolas que hoje nos relata ? S:i.ntp Já no segundo secuio T-er.tu1htno podia es-ensino ecclesiastico de maior 

. renome no Brasil, commemo- .. v ..., .-.1e1·0 s r~l!g1·osos. Presentemen- tratado como um facto muito Ev:..ngelho. Na. primeira, repi~ o · Mestre ... rever: "éomos de hontem e encJJ,emos tudct 
rou dia 18 de Outubro p. p. o le, o velho edifício da Capital natural. Kão convem ª meno- o ·PrinclpiÓ e fundamento das obras divinas o (]Ue é vosso (dos pagã,01f), cid:ades, ilhas,, 
seu 75.

0 
anniversario de fun- do Ceará, abriga lZO alumnos res. ~ inteir_ame~te opposto aos meios escolhidos pe-

dação, realizando assim as Bo- de humanidades, '18 de Philo-. Cotaçãq: - Acceitavel para . 
das de Diamante de sua exis- sophia e. 46 de Theologia. 1 adultos. los isobérànos terrenos. O que e desprezivel tribus, decurias, a ·e:a:sa dos Ces~~ o Senado,, 

Fazemos votos para que o aos .,olhos, :dos homens, nullo e insignificante, e ·Forum." Era com a vista nestes factos . tencia. . , 

castellos, munic-ipros, assem:bl~s, exercito& • 

Fundado em 1876, 0 Semina- conceituado Seminario Provin- OS OESHERDADOa é jus~ame'irte· 
0 

elemento que ha de concorrer f que Jesus Cllristo propm'lha .aq~Uas pa?abo-
rio de Fortaleza desempen,ha cial de Fortaleza con-~inue sem- . . . ;as aos juüeus. Sua intensão immediata, po-
·no· nordeste um relevanti.ssim,. o pre a formar sacerdotes verda- (da Paramount, com para as g-randwsas ma1ufestaçoes de Deus. ; ·. 

d · · · Le'if '' . ' · réµi, attràbia a attenção das muttidães pa':"Q papei;- pois foi nelle que .,~e deiramente imbuidos o esp1r1- Sylvia Sidney e Como o grão de mostarda, a menor se-mente, 
1 

'ld i d • d · 
1 

1 

rormou a maioria do cler.o .. na- to de sacrifício e .de amor a Ericson) • , . . , . .Pi, _1~m1 a e e esproporçao os · me 1'S com 
.:·q1te11a·.part~ do Brasil. · .Nosso Senhor. , tao _peque;ª que entre os paleSt menses foi,,J· -~\tqiffi_ir effeftos tão grandiosos, dando a 

'-======================:=:==:===:== Mostra O filme O problema te.,,mo or. dma~io para se indicar coisas minus- ''.f ·u~êf.,~,· .. \J- n.··ª. tureza do seu reino absoluta-
;; da habita" .. ão nas classes po- ulas a I e t ' • · · . . : .· In.augÚràção da Ca.pella dó Cl üb . d.e. . bres, cona"emnando ª inercia (, . . • . ~r Ja no sen começo con ou co::n ª , Jmente dirrérente e mais eievaàa do_ que ª dos 

dos proprietarios, que muitas forçil- irrisoria de doze humildes pescadores. · · reinos communs da terra. >'Ç. . Campo de· São Paulo vezes apenas visam com essas 

:: - .:.~· ,-

· ,·,~ eom, Missa,, soiemne, . reza.da 
· 'l)or s .. Excla.. Revma. o Sr. Dom 

José ·Gaspar de Affonseca e Sil
va, foi inaugurada dia 12 do cor-

. l'enre, domingo, a Capella do 
t:lub de Campo de São Paulo, 

· em sua séde em santo Amaro. 
Sua Excia. Revma. o Arce

bispo chegou á séde do Club, ás 
9 ·horas, sendo recebido por qua
tsi 880 socios, fazendo-se ouvir .a 
banda de musica da Guarda Ci-

1 vil. 
Após a celebração do Santo 

Sactificio, em que foi acolytado 
~lo .Revmo. Sr. Conego Paulo 
Loureiro, e pelo Vigario de San-

to Amaro o . Revmo. Sr. Conego 
Marcello Franco, dirigiu-se S. 
Excia. Revma. , em companhia 
dos directores do Club, para a 
séde, onde visitou todas depen
dertcias. A's .12 horas, fpi servi
do almoço no restaurante do 
Club, á margem da . represa de 
Santo Amaro, tendo saudado S. 
P.xem. Revma. o dr. Euzebio de 
Queiroi-, Mattoso, d!rector pre
s1<1ente. Em seguida, S. Excia. 
Revm.a. o Sr. Arcebispo agrade
ceu a homenagem, teeendo elo
gios aos objectivos do Clube de 
Campo de São Paulo. 

Faculdade de Philosophia de S. Bento 
A Faculdade de Philosophia de 

São Bento realizou dia 11 do 
corrente uma sessão solemne 
commemorat!va do 10.o anniver-
sa·rio d.a Encyclica "Dlvini illius 
Magistri" (sobre a ed11eação ca~ 

.··tholica da· juventude), do saná.o
'º Papa 'Pio. XI. 

. Convidado para presidir a ses
são, S. Exc!a. Revma. o Sr. 
Dom José Gaspar de Af:l'onseca 

e Silva não compareceu por mo
tivo de força maior. 

A sessão foi aberta pelo 
Revmo. Dom, Polycarpo Amstal
den O. S. B., Reitor da Facul
dade, tendo, em seguida, pro
nunciado uma conferencia sobre 
a referida Encyclica o prof. 
Leonardo Van Acker, cathed1·ati
co de Philosoph!a e Pedagogia 

..da. FaGUldade de. Philosopllia de 
São Bento. 

Benção de Imagens e Sinos no Mos-
·- teiro de Christo-Rei 

Realiza-se hoje, a sol.emnida.
de da benção de imagens e de 
sinos no Mosteiro de Chrl.sto

mais i!lustr.es figuras d.a admi
ravel "ordem dos pregadores", 
Santo T-homaz de Aqúino e Ve-

Rei, das Monjas Dominicanas neravel Luiz de Granada e o 
em São Paulo. Pa~re Lacordaire. 

A cerimonia será pr.esidida por 
S. Excia. Revma. o senhor D. 

habitações, a obtenção de lu
cros, sem cuidar dos males que 
uma case. mal cuiilada pôde 
causar aos mora<iores. O des-, 
envolv.imento do thema é dis
creto, mesmo nos seus aspec
tos mais delicados. O realismo 
do filme e do problema trata
do torna-o desaconselhavel ·~ 
menores. 

Cota~ão: 
adultos. · 

:. ,, 
Acceitavel para 

FILME::S QUE SERÃO APRE
CIADOS NA PROXIMA 

SEMANA 

NAMORO MASCARADO 
Aeceitavel, pelo "Diario", de 
Bello Horizonte. 

Só PARA INGLEZ VtlR -
Acceltavel para adultos, pela. 
Legião da Decencia". 

LEI DA FRONTEIRA 
Acceitavel para adultos, pela 
"Legião da Decencia". 

O MAGICO DE OZ - Accei
tavel, pela .«Legião da De
cencía". 

... 
Ouça toda a quart~-felra, ás 12 

horas e 10 minutos, na Radio 
Exceisior, (1.100 kilocyclos), 
o programma da A. J. C. ql,le 
divulga a cotação dos filmes 

da semana, 

Co.mm,erclal José Gaspar de Affonseca e· Sil- ·tndl'C. a· d' or 
va, Arcebispo Metropolitano · de tt=IJ . · . · · 

São Paulo. ---------------------------
Es~rão tambem presentes á ACCESSORlOS 

tsolemÍ.!dade elementos do clero 
regular e secular de São Paulo e 
admiradores da obra de São Do pf automoveis 
llililg'()S. 

Entre es~s cumpre destacar o O MELaOR. SORTIMENTO 
Dr: Mario de Andrade Ramos, 
ex-deputado classista pelo Dis
trJcto Federal, e que, se telll,.1210s
trádo' admirador e estudio$0 da 
obr-a · dos Dominicanos no Brasil 

ISNARD & ClA. 

e no mundo. iA VIAMENTOS 
S. S. é autor de uma série PI alfaiate! 

BICYCLETAS 
'rODOS OS PBEÇOS [ 

TODAS AS MABCU · 
ISNARD & CIA. 

BRINS . 

SORTIMENTO V-ARIADISSWC 
lmport.~o DlreeQ 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 18 

, Casemiras, Brins 
· · ·· · · - padrões, 

CASA 
eit~da não só a hist.orla 'do ap- BTOO'.Jt .. C~.MPLBTO 

~e " conferencw.s, publicadas no ·t· 
-·~· ~ do Conune.rcio" onde -s 

. e. . 
pareêtmenoo, fundação e perma- IIHHem a LARGO: S. ' ·.t• BENTO N.• 
ne~cla '. d~s Doininlcanos. no Bra- CASA . ALBERTO 
c~l.:~a6_-~~. ~15:~.a.~ --:'~~;,.~,1,.~; 

Phone 2-2336 

S._,PAULO: 

-- - ,' ··--·--- ·~~· .· -.... - ··-. ___ ._ ...... ·· .. -·- ' 

e Li11no..«f. nos mais v4 s. encontrará. na 
:variados 

A'l BERTO 
· RUA _;FREI GASPA·R N.º 31. 

Phorre- 4-4 7•" 

: iÃNl;()$3 \ 
! 



LEGIONARIO 
-. ·. . ., - : . ~ - '),, :::,9-·~ 

Sâõ Ptiül-o 19 d-e N-ôvéffl/(Yf7J i~ -1939_: . , ~ -========-......... ___ ....,,,..._ ___ =======--;-:---==~·o..-:i=:::::::=;:;::=-==========;================:::::z= 
CincR!~~bii{!º da ~-, ~- •, • M• ... . . . . . jÊ(~,; :~~tJ:,j!•~roi,. 

~ l9V, .,_.~~ fors. Ao deseinbarc.a;-, Q .• Min~-br
R1:lheoalizasaramc·o.m8emecmoomraço?esªnddoe 1 . . . ' . · l lnJ < .,AI~ ., .· . ~ ~:lA -4.A ~-·t.i .-.i •. d: ;risâ~º~;~~b~zaa r::~~~~~ 

cincoenteitario da Republica, a .- ...,.. tio Tanner em . deê1à:rãç6'êS par& 
1.5 ultimo. , , ·a imprensa,. affirmou que apesar 

No Rio de Janeiro, pela ma- ilil!!>•.mii. ~4GiWI !W !ii'dilíl/PiliÍHit IMWMIFW4H• $ ',itw:wi;½tiM/!IÍIÍÜd.w . 'T''Tffiit de.tcíçÍo$ o~ óbst'léuibs, ailida não 
7!p.à . ..realiZ<?U·SC a reunião dos! pelas bandas do 4.º B. o. e 4. 0 B R A'' s; 1 L' vos do cincoentenario da Re- tinha, hàvidô .'6 'i'oin2Íffiiin'to de-
repübl,icanos. de, 1889, junto á R. I.' às seguintes unidades: . .· . . , . ',' . ··" pub!icà, ·firtítivô 'dâ~ 'iiéfô'é'fa~~~- Dés-
esta,tua de !)eodoro:.. . ! 4_0 R. I., 4_0 B. C., III do 4.o : . . . . . . . . , rncµ.tiu também. que a Finlandia 

As 9 horas o presidente da' R I .. bateria de montanha do 2' TRABÀLHO S . tenha iei'Ôlibido Í1úilÍqti~r 'ütttinà• 
J?epublica pronunciou o discur-: 6 ~ ü' A D e O IV esqua- . .· , .. ·.,;;, . , . . . ··, . ., . . . • · · - egmram ttim por par&ê do giiVerríó ru:; .. 
so allusivo á data irradiado; · _ · · ·' . ;~ · Um. decreto-lei d1spoe sobre nà, chefiadas, respect1v:A.mf'ntc I para Havana, como dele- s.::.. 

· ,. ... . , .. ' · ·· .d· : drao do 2.º R. C. D., ª1:·n de a dis. tribuição .d'i:i crerlitos pãrá I peJ_o_s ge.ne_r.iles 'C,lrlos. Fueú.te.s ·_g_a.dos bra. sileiros á ___ c_onferencia J)?_ra todo o pa1z. Em Sl\)gtll a um B e., um esqnadrao de . .. . . , ,· . · · · .. · , · ,.,. · · · ,· · 
réâlizóu-se O desfile das forças · . . b . pa~amento ?e , enc1men~os, os R;abe e. R?berto l? .. H.1co, _têm Ame11cana do . T~abalho: ps 

= mllifãrés nà. Avenida Beira- cavallana da Força! Pu l!ca e i quaes, _Publ!cados na lei ~rç~- ~1-~o alvo . de. numero_sas. ~orne- srs. _Rego Monteiro. Gast?,o 
· Mar sob O comman<lo dó ge- 0 c,orpo de Bom~eiros. d ·. mehtar1à, se consid_eram aut_o- nagims na Capital da paiz. Quar_ tim_ e Chrysostomo de 

. , . . . . . . As 13 horas foi naugura o·.· ·t· · t "' ···t d · or ! neral João Baptista Mascare- . _ . , ma 1camen e re,~1s ra os no 1ve ra. 
. , . .· . . . . no. Museu do Ypiranga ª expo : Trlbunàl de Contàs 

lnêen'd1ô a:umi 
povôàção 

n!1as .. de _M __ oraes, delle P_strt_1_cl· siç·ão commemora_tiva do cinco-:,- • ' 
d d " d f 1 ~:t :n. t .. 1 C 1'!' a· ~ 3 REGRESS'O - Dev_ 0r", se- Üin p'àvdro''so'' '!.nc'e"n·· d1o·· ·d·;,s• pan ° um aues e usi eiros entenario· e ás 18 horas o sr. i • . . • 1 'li u ~ " 1 ~ 

·:;.· - · h · ·E. 1 · · _ :ik,, Outro decreto fixou as ca- -------- • • 1.. · ..... -- F •1·u1·u tod· po.· · 1,..,,,1:>1" nav.,,es, marin eiros, sco .ª Interventor deu recepçao ao ,. . . . . . . • . . .. . . ~ gt 1r 1>a. a "' rança, no • · a. a voaçao .. cui:,ore 
?\"aval; Escola l\Wita;;r, 5 .. bata- mundo official, autoridades é racteristicas do_ 2arvao . nac10- C, 0 Í3 'r à S i l proidino dià 21, em virtude de de Laiunil).\1,S,. i;ia Venezuela. A 
lhões de Infantaria Bátalhão C · · C · 1· nal parà fabricaçao do gaz, de -------- chafüàdo urgente ·do governo, povo~:ça'Õ 'éfa sltú'à'da_· proxiÍn'à 'à . . · . ,, orpo onsu ar. . d . · d. f' i·a·. :tí 1. , · ·e,.,... .. --, 

.·Escola, Caçado'res, Policia Mi- lCCOr o com as. e m ª~-· e a a Missão Militar Franceza éhe- cidade de Mufaciaibb. Era lilí.bi:. 
litàr, Artilhár1ii de Dorso, Ar- estação experimental ; .. d.a com- fiada pelo general Chadebec de fada por trabalhadores das mi-
tilharià Montada, Cavá.Ilariá, Conferencia dos bUStlveiS~ 1 SELLOS - o Ministerio Lavallade. rias 'd'e ffii#orêô; génté muito po-
Artilharia Anti-aerea, e Grupo Interventores ,. . . . . . . . dà. VjàJjãp comll).Unicóu â . Jjr'e eiii sua 'rli'filoriil.. 'As cham-
dé,'ôbt1czes, . . ...• . . ' *· _F?l, por dec_~~to-fo1 cons!-, Sociedade Philà.ti_ca Bandeh'an-,_ .li HOLLANDF::Z - Chegou mas clevórã:1'ã'ift tudo, ·reãuzindo 

A's lõ hõràs houve íl, !nau- Prós,egüiu em seus .trabalhos dera"do lf!tltà grave para os I te que foram tomadas. provi-,.,.· ao Rio de Janeiro º novo Lagunillas ª um monte de cin-
~úrii.ção dé. secçãô hiàforlcá do e 'f' ' ' ··· ·,d I t' · t banearlos a contumaz falta de dencias pàra e1nissão de tre~ ministro da Hollanda junto ao ta~. 
11.Jxerc!to na Feira de Amos- :es, o~'ujr::fhiã~s inrc1l~v~~: pa_gaillento. de dividas, par.a o tyl)dà de sellos dommemoratf, governo sr William . , ·o ib.celldió, alnda não t.em 
:ra.s, e a seguir corridas no . . . ., .. t . e.fft'lto do á.e·creto 54 de 12/9/ · · · ' · Damel. suà's causas esclârecidas. O n'u-
HrppÓ~ro'mó . da Gàveâ.. fic3:i_:a-se a l01 ~o cor:en e, oc- ÜÍ34. rei11lâmêntó do Instituto = I méro 'd~. vfctim'à:s e_Ievâ-se a mil, 

A·s 17 hó'ràs reâlizou-se a cas1ao em Q,U~ o presidente da dos Baii:carioll. . D;.'... o M' E' o·· P' A T D I A entre tnortds ·e 'fel'.ldos, Republica leu . uma longa ex- 1 • I . · Q g'óvernó '·<l,11.· Venezuela en-
~º!·~l!~ . dàs ràzões da Confe-

1

1·· --~ . As pen~lidade.s -.J?Or lnfrac- . . : . • . . .· . . v!ou á região -·ii6 sinistro re~ur-
i e . _ . . ; çao do cod1go de- caça foram · · sos e medice.m\mtos aos sobrevi• 

FRÁCOS e I As reurtJOêS reahzaram-se f· .. a' d. . d ' ... t·· ··.,;.· 1 1· ventes do :incendio do dia 14 •. 1 d d, C tt t IX as por Mre O, luC US Vê 
1 .A NEMlCOS uas vezes por ia, no ,':a .. e e, p·ena de prisã'o áté 60 dias. 

' \ ~ con_1 a presença dos numstros i 1 

\ló~ à que affectavam os assumptos . . , 1 8
. 

Notici·as 
dn.M.un_do 'vrNHO 

"~ . ~~ . ~ -· 

CREOS8TADO 
de João da Silva 

Silveira . . 
GRANDE T0NICO_ .; 

rt============ 
f t"eUniã<'i do Mlnister'io nó Ita
f maraty, sob o presidcncia do 
, Chefe da Nação, na sala de 
r:espaéhos em que se réúniu o 

.... 1.ó 'gover'no, ha 50 annós, pró
·: , m•nclandó àhi ó Ministro do 

Eitterlor sua oração. A seguir, 
fo.l ahi inaugurada uma placa 
hist<Jrica e exposição de docu
mé'iitos, tratados e mappas, 
n1edalhas e condecorações. 

A's 21 horas, na Feira de 
Amestras houve grande con
certo por 300 executantes, que 
foi então inaugurada e ás 23 
horas iniciou-se o baile official 
no Automovel Club. 

Além dessas con'tmenioràções 
offidaes, realizaram-se innu
me~s outras, entre ella a Mis
sa Sólemne, na Igreja da Can
delária, por intenção dos pre
sidentes já fàllecidos. 

Em São Paulo 

e·m discuss'ão. Além dos inter- ~ Foi. ci eade, a Esc~!ª de Ma- , 
rmha Mercante do Rw de Ja

ventores tomaram parte nos neiro, suboré!inac'ta ao l\1inis'te
traba1hos presidentes de Insti-
tutos autonomos, como do D. rio da Marinha. pàra formàção. 
N.T c d A u . d Apo"en- de capltães, pilotos, machinis- ,.· . _ , o ss ca 1, e º t t . t . . , 
fa'dó1·ias, de Reseguros e os de as. mo oris as e comnussanos. ! 
Conselhos de Commercio, de ' . 
Petroleo, de Aguas e Energias, : * Foram approváaas po1· ·cte· 
de Defesà dá. Econoinià Na'cio- ' ereto as conclusões dd làudo 
na!, minisfros, etc .. num total da commissão demarcadora 
de ·62 antóridadés. · mixta, creada pelo decreto 
. Sabb"adÓ, dia ·11, reunn1-se a· 24 -515, de 30-6-1934, sóbte as 
conferencia para h'átar de as- are-as de do~11inió da União e 
sumptos relativos ao ministe- a~ .. necessar1as á defesa na-
rio d.ª. Justiça,_ se.nd_o debatid. as! cwnat • 
que.stões. l_~g_â.es, . policiaes, etc. 

Na rêilniã'b' 'seguinte, sob r,re-
sidencia do ministro da Via- Noticias Mil,itares 
ção, ·tràtou-se .. de transportes, 
combàte ás ·s·eccas; etc.; haveü· Forain inaugurados dia 10 
do como na primeira, varias pela manhã varios €dificios 
debates. : destinados a serviços do Exer-

As reuniões d-o dia 14 'foram 
I 
cit.o. . 

dedicadas ás questões do mi- A cerimonia foi presiilida pe
nisterió da Agricultura e dà ló presidente da Republicà, es
Educação, em que vários as-. tàndo presentes minist1·ós, in• 
sumptós fóran'l debá.tidós in- terventm;es, os generaes pre
clusive o credito agricola.' e a· sentes no Rio. e out'rás àuto
questão do ensiúo e nacióna- tidades. 
Iizàção. . Foi visitado inicialmente o 

As reuniões proségufrátn I novo Deposito Centrã.I de !vla-

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

EXTE.RIOR 
Fracàsso das ·pro

postas dê pàz 

Na semana passada, o rei Leó0 

pÓÍdo e a 'ram'ha Guillierininà, 
sóberànos 1:espedtiv:àménte da 
'.Bélgica e dà 'B:ó!iànda, te]êgra
phàram âos cl:iifes dos pá.ires 
beliigéràrítê$, àónsêlhàrido o 

.Nas provincias e na capital. 
succedem~se as agitações Lraba~ 
ihi~tàs. Em dalcutá, trinta e ~eis 
mil operarios entraram em gre
ve por Cl.i:stões a~ salà.rio. 

i'~a Frente Occi
dental 

. 

1. CUMPRil\iE~T,ÓS - s. s. 
o Papa Pio XII, ])ór inrer

iped'io do NuiicJo Apóst.oli'êq em 
Berlim, apresentou aó chàncel
Ier Hitler, os cumprimentos da 
$anta ·sé, pelo insuccesso do at
tentado de Munich . 

2. ·FUN:ER~ÉS - Rea!izaràin-
se. em Paris, os funeraes dó 

gefiêl."fll ·Pigea'Ud; pi:'llmira 1úta 
patente do eicercito, que nio'rre 
em defesa da França. 

-3. RESTÃ:mt~Eêl~Ni'O . _ -
O sr. · Ch.amberlaln experi, 

mentou m~úfotàs, no decorre; 
desta semana. 

1' lNDtix .:.:. F'dram pdstõ 
-,.. no .• !iià,êx, 'pe'Ia 'Ç~!ÍkÍ'Eig,açãi 
do Sà.nt9.. _Offiç}o, ps. livros "As, 
qensãó Mystfoa" e "Gra'Ííde syn. 
tHesê'.', de ati'tõ'riá 'éie · Peiir< 
Ubâlêii. 

emprego _cte . todos_ ós. ~eios, ?~ra . Às operações éontinúam .. -~é~ 
~nco~tr_ar u_m.a . solu~ao_ ~á:cif1ca ne_nhum augmento de aggrcssi
a9 actual estado de coisas. 1 vidà.de por parte dos adversarios. 
. ;,França, Inglaterra e A1Ierrià- l O Estado Maior do e}:ercito · i::. , yfs'ITÀ .;.;:. À ·ciin\iite i:t_ 0 
nha responderam ao appello . . . v-. ·.·. ·" . ~,1: ,,. , .. ,, -a ade d . t d . ' I francez, ·ass1gnala entretanto, · Mm1stro ue Çultura da Ità:.. 
. ~r cen o o m _e~esse os me- , âugmen:to das àctividades de pa- lia, chegaram à Romã,, um. grh-

sexta-f.eil"a com reu'niõe·s Tela- ; teriaes da Dil'éctoriil. de Trans
tivas à.os 1~inisteriós do Traba- i 111issõês, onde ta.Tóu ô Corónêi 
lho e da Fazenda, ás quaês se-! Gr.a?lliano Negrêi'rós. 

Nestà Cap' ital faJUbPm M :re- guir-se-ão as relativas ao Ex-! T€rmiilada a ceriJúoúia. foi 
terior Marinha e Guerr:i.. 1 fnàúgni·àdo o pavBhã:o net1ro-

diadores, mas reJe1tando toda trulhas AI ·· d . pode ··í:íaií(>!J!:'f'· ffWk'i:i''·"-
paz obtida fora de seus pontos ! . • guns cor~s O exer- . P . n15"' .ª~ 8 <>!>"'11. oes,: 
de vista. A esàr de não eel·em .: c,1to foram enviados a região d'J I que ,.pr.ete~~e. m_, v,1f1t~~-,~.s ,_orgaDl• 
.. 'br' d P t t d i Rio Sarre, a ver se conseguem zaçoes fasc1stá:s êie turismo. 

vestir?.Ún de grande brilho as ' ·j psyéh'iatrico do Hós'1Mal cin-
- comni.emórá.ções, tendo havido . . . . . . . . . 

pu ica os_ -~s ex, os as res_pos- 1 penetrar em terrltorio germani· . . . 
~as dos doIS , a_lhados:. saBe-se cc _ 6· DÊMtS'$Ã'Ô _ :ôêtiútt'iu-~ê 

na Avenidà São João parada O·écretos ássignlidós l ~r.a;e~~r!ixt~t~~~t~rt~sl~w:;~ 
m!Iitá.r organizada pelo Com- · · · ·, 

comtudo que ellas ex1i.em, como • d'"· ·1··5 ·. -~"-i.c·· ,... · ,·.·-·-· · · 
Jj !te · . i - Náda ·cte nnlX)rtancia se par-· 1a o . uaumete hiridu', 

mand· o· ·aa· Regia-o. :oe· po· 1·s da I O p· 1;es1·de-11~0· d;., . . . . i directór. da Engenhá.riá MHitar 
e ·~ Republlca · e o Coróuel Acelyno Lima di-rev!St&:, . desfilarám, precedidos assignou variós rlécretos-léi~. ! rectôr do Hospital, següiúrló-sé 

a ª~:Ji:a d~ :~:
18: ;J1~:~:ç:: sou esta semana nos mares. o êhc:ríãi:tó pôr 'Gôpínitéli 13aft!ã;16i. 

Tchec6s1óvàqtiia sejam 1'estatirâ- commârldó á.ÚemÍio, inf<frmá., qÚe ========== .. =·--=·=-=·=·=... aviões germanicos sobrevoaram 7 "IM:PÍ<;RJO" - ·Foi '1â.tiçà-..-.....-::=:-========~;::::::================ ; o almoço offérécido âó 1frési às ilha's '$hétfaiid, à.tting'hi:do um • dó áó ,mà;r; ·na inànhã tio dia. 

A~ff~SENTA AGORA 
'\0 1NVENCIVELi8 

.J,yAr.,yuL,AS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
~ RADIO DE LONGO ALCANCE ;;,. 
,. AO. AJ~CA1'TCE DE TODO~ ~ 

• 
~ demonstrações sem compromisso a 

.MERICO NICOLATTI 
.s.;:;_ 

~:~~s~d~_Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 
. ··~4~~!,~;~~:ªi' 

i dente da Republica. 
1 . 

1 
* A co.· mm_ rs_. s~o c11er1~d~ ·:rM~ 
gen·eral Valenhm B'emc1ó d.a 

i snva, designada pá.rã à 1'édac-
ção final do estatuto dós mili-

1 tárés, véin p1·oceclendo ào eslu:
. do rireticulósó dàs suggestões 
apresentadas pêlós- Estados 

; Me.iorés dó Exercitá e clà Ar-
· mada. · 

l 

A mesma cónrnussao vàé 
à.gora dedieái;-se a uiú eónfrôn
tó dó séu fràhalho com ô Êstá
tútó dos F'uneciónariós ci'vis, 
de niódo à t61'nàl'Ó êocfénshró 
aós 111il!tares nà quillo qué lhes 
fór àpplicavel. 

MisI~õês MÜihti-ês 

·PRECISANDO. 
DEPURAR 

O SANGUE 
,TOME SÔ 

'ELIXIR 
DE 

das, de accordo com o cstabele
c'ido no tratado de Versalhes. 

A resposta à11emã qüe tti:mbem 
ainda não veiu a publico, rejeita 
categoricamente a idéa do reap
pai'ec'ínientô daquellas duàs 'na
ções. 

Estã, pois, té]eiti.ê!o lJelós óél~ 
l~erantes, o appello feito pela 

cruzador inglei. 15, um novo êõurà.çà;cto ifu:lib.no 

Pendehêfü. tusso:. 
finlándêza 

ÁÔ qtié parece, fóriún infrúcti
ferô$ . ?s .. :es~cfrços finfari:dÉiies no· 

"Im}'.le1'ió ", d~ i5 . ooo tonêlâdas. 

8-. REA'Bim1:q. - Foi reelei-
to pa:ra a chefia do grupo_Jra

tlalhista ing·Iez, . o mafor Attlee. 
Foi tambem reeleito para Ie\der 
s,upplente, o deputado iÚth.ur 
Gréenwood. ... 

Chegaram âó Rlo ele Janeiró 
'5 dàs "fortãlezàs voádóraé qtie 
'Vlerám l'epreséri:tà'r ós ÊstâdÔs 
Unidós itas"féstas cónime~rióra-

Belgica e _Hollanda, em favor da 1 ·· 
paz aurdpéá. · 

SECÇÃO ESPECIALISADÁ -ÊM 
PARA NOIVAS . 

ARTIGOS 
'.Sitüáçãó na Indiá 

tivas 'dó clncóéritériárió, diá i5. crescem as àgitâções lú1tf-bri-
Um aos apparelhos ficou em tlmnicas em tocio o territorio da 

Assú1npçã.ó e outro déscéu em India. As agências telégraphic'.ls 
Porto Alégré, devido ào mãu noticiam ó têiegra1nfu.à. . que o 
temI)Ó. . Iéader nhdionaifsta Krisha Me-

Tanto a Missão americana, o que augm:enta muitq i).seu po-

A vis'ó -- Aflnéxãmos á 
nossa secção de lã uma 
anlà de tri e o t gratis. 

Completo sortimento de arfi., 
gós patà môdié!'tá, ·~oâtüí<êfrã 
chapelefri ê bôhiââéirà ...,. 

V'ãriado sortimento de Rén
êl.as pará :Ãllár, Rôquete . e . 
Alvà. em Linho, :Filó e Al'godão . j 

• 
RUA DA LIBERDADE, roo 

Phone 2 - ~593 

A rêpresentà.ção améi'lcànà non recebeu ·em Londres :fo sr. 
é chefiada pelo general 'f>elos Jâwaharlal Nênru, presidente do 
C. Emons, constituindo-se a par_tido do Congresso. Neste des• 
tripula:ção de cada avião de 8 pacho, o sr. Nehru diz ser mut
homens. Fazéin parte ê!à Mis- tô clara a posição de seu parti• 
são o tenente-coronel Matbew do. A rndiâ qúer saôer os obje
Ridgway, capitão medico Ba- ctivos d.a àctuàl ·guerra. A na
rid e os pilotos tenenté-_çoronel çãó hindu' exige ainda a sua ln
Robert Olds. Major Harold dependencia politicà. e a imm'.e
'George, capitã.es Robert Wil• diata convocação duma cónst1- · 
liams, Alva Harvey, Carl Me tilinte l 
Daniel, Thomà.z Môsley e W. o p:artido .do congresso acha~_
Old, que dirigem cada um dos se unido ao mahatma Gándn1 
appa.relhos. e a boa parte dos mussulmano3, 

~~~~~<~-~.-~: à.~,',9;' ~~IYW@>5J..lj~. ,~-!!""""' Ll!i:!.'!ll!!!!M .. lií~l!!i. '!!i'ili ... !!!ii .. -i!!.!!i!'"!!!!' ·P-!".-.. ~. -~·--~· .-.ii .. -~. ~-·--~·-'"".Í!'-.~~~--.. '.!',;ii!!.~lõJi:-ii!i::...~~~""'·.--..,_, ·;a;;" liiiiii!.I 
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I=_ T~RNOS ~ltl Casemiras nacionaebs e exd!drangeiras i 

ele~ant~:mente exec-utados. so me I a e•n 1 ~ i 10 J>RIS'f,AÇõES sem alter~ão de preço_ i 

I · Rua do Consola!. 840 (antigo 156} ·1 

I= Tel. 4-7034 - SÃO PAULO , 1 
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ADVOGADOS 1 - ~a~~-
-Dr. PlittiQ Cwiêa de Ólivei~a JI,_ Y i ~ G 
Rua Q\lintino ~yuva N.Q 54 - 3.0 

" 

- _ ~la, ~?3 _ Te!_. 2_7276 UR. · CARLOS MORAES. DE aNDIMDE 

· Dr. Mlltón de. Souza Meirelles 
~\Uli Qu~tiJlo ~va N:0 54 - 3.0 

--- Sal11, 3l.l> - Tel. 1-0035 

_ l)r. Vicente Melill<> 
~ da--Sé N.9 ~- - 2.0.andar - Sala 13 

DB, .PAtJl,O MQRETZSOHN 
- .QE CA~T.RQ 

Rua da Quj~- N.0 139 - i.0 andar 
Pl;lQne 2"'67119 - S. PAULO 

~ua l;lenjamin -C<m.stant, 23 - 4.Q andar 

- Sala ·as - Phone: 2-19!!6 

DENTISTAS 
DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorad,o da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de S. Paulo 

Uirurgião Dentista. diplomado eln 1914 
Ex-dentista. do Lyeeu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas. Pon
tes, De:ntad_uras anatom_icas e_ _sem abo-
bada palatina. - Consultas: Da.s 8 âs 
12 e das 14 âs 19 horll,S - Cons.: R11a. 

fl 1 
Ar-naJdo Barthoiomcu 

Cirw•gião-Dentista. 
RADIOLOGISTA 

Pela Escola de Pharmacia e Odontologia 
de s. Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathe1·mia - Infra-Ver~ 
melho - Coagula_ção - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTlM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 

Gf'NECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 ....., II.º 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-p e das 14 âs 17 

1 Sabbak!os, 10-11 

HOMEOPATHIA 
~, P.: l)ut,;a, da Silva 

~ua l:1en..j~Co~a:Qt, 23 --- 4.0 an(lar 
,,.. Si1Ja 33 .. -.PhioQe :M.986 - S, PAULO 

Dir .. ta, 64 - 2.0 andar - S..al,a 7-7 A - ================ 

DR . . hiaiN<:~co P .. REI~O 
BEl:.liMEISTER 

!Ru~ ~- Bento, · 224 - 1.0 andar 
j~ 3. Ph~. ~.\_~. -- S. P.t\.ULO 

Res.: Al. Barão de Pi_racicaba, 499 -
s. Pau!o 

DR. VICENTE 5ALZANO 

Raios x· - · Cirurgia - Diathermia 

Rua da L1be_rdade N.0 512 - S0brado 
Telephone 2-1346 - s. PAULO 

CLINICA GE~,AL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO S. PAULO N.0 8 

Telephone: 2-26:22 
Cons.: RU.A QUINTINO BOCA YUVA 

N.0 36 - Das 3 ás 5 horas 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado; Feijó, 205 
7.0 andar - Phor,e 2-0893 

Das 15 á_s 18 horas 
rlesid.: Rua Castrr, Alves, 597 

PhQne 7-S1f>7 .. 

__ :,-.' 

Por outro Ia:do, a Congrega,._ 
ção de Santa. Cecilie. vem sol 
mantendo em constante activj.1 
dade tal como é de se esperar.; 
Como noticiamos noutro Jogar,! 
inicia-se hoje- o triflu-o em hu~ 
vor da Padroeira da Parochia-j 
havendo Reza solemne -ás 19 e1 
30 lioras. O encerramento se: 
dará dia 22; -com Missa e Com-.' 
munhão geral de toda-s as asso.: 
ciações religiosas ás 7 e 30 ho-. 
ras e Missa cantada ás 9 11<>;. 
ras. 

JOSE' AGOSTINHO 
Den1,i$ta 

R. Boa, Vista,.-12'1·-- !t.º ~nd. 
RAIO X - CIRURGIA E 

DENTADURAS 

-, 
P R O F E;S'S,O R E Si 

. . 
PR01''. JOAO TRIV.INO MOLINA . 

pela Unive:tsidade .de s. Paulo 
Aulas partical~res de: Mathematic11, 
Physlea-Chimica, H. Natural, Musica e 
demais materias do Curso ~mna.slaL 
AVENIDA RANGEL-PESTANA N.0 25'1. 

Phone 2'-5402 - s. PAULO ' 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Phi:lipp e Mme Long, 
de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamentaa da Escola Normal 

Modelo_ de s. Pa.ulo. 
Lecclona Piano (todos os gráus) -,Teoo 
ria - Historia da Musica - Organire• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda. Barr-0s, 115 - Tel.: 5-1360 

ENGENHEIROS 
AMADOR VINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
Archltectura religiosa, collegios, realden

cias collectivas 
Rua Libero Bada1·ó, 641 - São PauJo 



Nofa. Internacional 

Ap~~~aB~g~H~and~a . · 
Deney Sales 1- 1 · , 

ra~~uerra na Europa continua a se arrMtar.cle.fo.r~ -~xas~- ~-d.11,·w,z~-~t'E à!;!~e!¾?Afbffltw:U 
A resposta al!emã á proposta de mediação da Belgica e da Hol-

landa foi .um. episodio a mais que nada define. Aliás, emquanto a 
França· e a Inglaterra responderam de forma ·considerada pelos 
mediadores propicia a novas negociações, o Reich não tomou em Anno XII 
consideração a proposta, 

1 São Paulo, 19 de Nov6mb:ro de 1939 1 Num. !75. 
Dever-se-ia, pois, considerar mais uma vez encerradas as pro

babilidades de . uma solução pacifica, _ e iniciar-se a guerra real. Tal 
não se dá, porém. · 

As populações franceza. e ingleza continuam sob a ameaça 
exgotante do famoso ataque aéreo allemão, i.Qfallivelmente an-
nunciado para amanhã, para dois ou tres dias depois, ou para a 
próxima semana. 

O Cinco.entenarlo da Universidade 
Catholica de Washington 

Afinal veremos quando elle se desencadear, - si chegar a isso 
- tomar de surpresa a Chamberlain. · · 

Ao mesmo tempo no Parlamento inglez os ministros proclamam 
as falhas do governo, a soo imprevidencia, culpada de desastres 
provocados por aviões e submarinos al!emães, com uma sinceridade 
ll.dmiravel, a que só se pode dar um nome: cynismo. 

A Universidade Catholica de da Causa da Igreja, chama a diz ainda,. que "depois de Deus, quaes a vossa Universidade Câ~
Washington, fundada em l-8S9, Universidade catho!ica de was- a nossa esperança repousa nos tholica occupa um lugar salien• 
pelos Bispos dos 19ltaàos Unidos, hlngton "a principal obra do antigos e modernos 
sob o pontificado de Leão x'I-II, 

institutos 
te,,. 

Entretanto, apesar da inercia offici.al, verdadeiramente deses
peradora para a opinião publica, na Inglaterra e na França, esta 
não· se abate. 

commemorou solemnemente 0 
episcopado norte-americano", e de cultura catholica, entre os Tambem o presidente Roosevelt 

enviou sua. mensagem, em que 
historia. a obra 1niguala.vel rea-

A proposta de mediação belgo-hollandeza, a que os governos 
democráticos deram respostas consideradas porta-aberta pata no
vas negociações, foi repellida pela opinião publica com tal energia, 
que o governo belga prohibiu a circulaçªº-"- no · paiZ, de numerosos 
:jc;rnaes francezes que a commentaram, dada a violencia des511, re-
pulsa. . 

Supportarão ninda, por muito tempo, M pópula(}ões franceza!i 
e inglez.as essa angustia, a qúM falta um orgão de propaganda 
com.pensador, como o que sustentou a fé franceza tlm l914 e 15, 
quando os allemães estav.am ás portas de Paris? 

Será difficll, dada a conheaida mobilidade d11;s Opiniões da máS· 
sa, sem orientação firme. Já é um milagre a sua resistencla por 
quasi tres mezes de guerra desamparada pelo governo. E é '.PtOVa
vel que não resista ainda por muito tempo, dando aos seus chefes 
a {>PPortunidade de um novo Munich:. uma paz, nlo proposta por 
mediadores, mas como aqu.e]la, implorada pessoalmertte por · Cham
berlaiti, ·que será, de volta a LOndres, recebido com flores, 

cinooentenario de sua fundação, 
com a presença do delegaào. 
apostolico Monsenhor Cicogna
ni, de s; Emcia. o Cardeal Vil-

leneuve e de s. Excia. Revma. o. 
Sr. Arcebispo de Cuba. 

Dia 13 do correhte, dia do eh-· 
cerramento das cenmohtas com:-· 
memoràtivas, Súa !3$nt·idade, o: 
Fa,pa Piô :xtr, enviou, . pelo. ra-. 
dio, tuna mensagem dóS catho~,. 
licos nórte-atnericanos. S. s.,. 
demonstrando todo o carill11.o.-qae:·. 

dedica ás Universidades catholi-
cas, como grandes combat.entes 

Reorganizado o Governo 
da Archidiocese 

(Conclusão da 1.ª pag.) Nossa Senhora '·do Rosario, (fonego Dr. Nicolau Con-

V'ianney - Séde, Parochia Mo- de Villa-Pompéia, sentino 
Conego Pedro Gome:J 
Sr. J esuino Barreto. 
Conselho Administrativo 

gy das Cruzes 
Revmo. Pe. Lino dos 
Britto. 

Decano,, NOMEAÇÃO DE NOVOS PA
Santos ROCHOS E VIGARIOS CO· dos 

,\6,0 Decanato de Nossa Senho
ra da Candetaria - Séde - Pa
rochia de !-tu' - Decano, Revmo_. 
.Pe. José Maria Monteiro. 

17.0 Decanato de São Roque 
- Séde: Paroch!a de São Ro
que - Decano, Revmo. Pe. Syl
vestre Murari. 

OPERA-O.ORES Seminarios: 

Foram nomeados Parochos Conego João Paves10 
os sacerdotes seguintes: Conego Francisco Cipü!lo 

Limão: Pe. Vlctorino _Gan- , Parochos Consultorel:l: 
dara Mendes Mons. Dr. Francisco Bastos 

Jardlm-Pàullsta: Pe. Paulo Conego Paulo -F1orencio da 
Aurisol Cavalheiro Freire Silveira Camargo · 

Acclimação: Pe. Dr. Cícero Conego Marcello Franco 

llzada pelas universidades catllo• 
ucas. 

Cerca- de 500 êa
,pellâfls · vão 'pt'es• 
.tar .serviço ,Junto 

ao exercito 
ftance~ 

A mbbilÍ~!tçÍl.o. das rê~Í!rtÂé 
do -exercito tràncez já attin~iu 
a 475 CàpellâéS catholicos; quê 
· aUi assegúi'ám a vida religiosa. 
Mons. Sudeur, Vigario Geral 
do Arcebispado de Paris, na 
ultima assembléa dos Car
deaes, foi designado para Di
rector Geral dos Capellães. El· 

1 Ie, capellão do Grande Quartel 

1 

General, conseguiu acompa-
nhar a mobilização militar, 

, desde o inicio das hostilidades. 
i . . 
1 Assim, já foram acceitos pelo 
1 Ministerio da Guerra 475 sa
: cerclotes, apresentados pelos 
t Bispos das respectivas ·dioce-

1

, ses. 400 foram destacados para 
os exercitos de terra, 50 para 
a márinha e 25 para o exercito 
dó ar. Entre os capellães fi
gurá o mais novo bispo de 
Fraiiça, Molls. Ahdrain, l3ispó 
Auxiílar de Versàilhes. 

.Além desses Decanatos con
tinua a existir, independente, a 
Parochia de Nossa Senhora de 

Revoredo Pe, José Maria Monteiro 
Nossa Senhora de Sião: Pe. Pe. João da Silva Couto. SUA SANTID'ADE O PAPA PIO XII 

No Brasil, bbnbem vâflós 
sacerdotes interroinperortl os 
seus ministérios, afim de ptés
tar seus serviços ao ex.erc /to 
da pv.tria, ameaçada. Os de 
São Paulo, antes de partirem 
para a Fr.ançe. foram recebidos 
no Palacio São Luiz por S. 
Excia. Revma. D. José Gas
par de Affonseca e Silva, que 
lhes conferiu medalhas de 
prata. 

~pparecida, Carlos Octaviano Ciele · 
J 

Examinadores Pro-Synodaes: 

fERMtN-OLOGIA PARA OS 
, DOCU.MENTOS ECCLE-

Ville.-Formosa: Pe. erony- Mons. Dr. José Procopio-de 
mo Vermin 

Louveira: Pe. Domingos MacgalhãesD A t . d e' f Festa de Christo-Rei em Natal 
. . SIASTICOS 

O Exmo. Sr. Arceo!spo de· 
terminou que, para os benefi
cios e officios de cura de al
mas, dessa data em diante, se 
ad-optasse, -em todos os ducu
mentos eccl-esiasticos, a ter
minologia do Código de Direi
to Canônico de accord·o com os 
canones 451 e. seguintes, para 
os Parochos; 4 71 a 4 78, para os 
coacljutores; e 479, para os rei-
·tores de igrejas. · 
•· 

CREAÇÃO DE NOVAS 
PAROCHIAS 

H 1 e . 1 onego r. n omo e as-
-ercu ano asanm . I tro Mayer 
Villa-Pompéia: I'e. Domm-1 Conego Antonio Alves de Si

gos G::rva 
C 1 . P 111 • 1 d 1 1 queira 

a vano: e .. "' !gue ª m-, Pe. Dr. Manuel Pedro Cin-
maculada Conce1çao i t 

Mogy das Cruzes: Pe. Lino i r~ i d d Cl 
dos Santos Britto i xam na 0 r:s O ero: 

T bé . p Anto · T · , Mons. J o a o Nepomuceno remem . e. mo n- · i\·r f d L ·t 'fi 11 · an re o e1 e 
vi v~~arios Cooperadores: Mons. Dr. Francisco Bastos 

Sé Cathedral: Conego Hum-, Pe: Dr. Arnaldo de Souza 
berto dos Santos Pereira . · 

Consolação: Pe. Olegario 
1 

~e. )Domingos Cerrato (Sa-
Barata . esiano 

cambucy: Pe. !Aurelio Frais· ~e. João Rezende Costa (Sa-
sat lesiano) r 

Cal vario: Pe. Bonifacio de Dom No:b~rto Antunes Viei-
Nossa Senhora das Dôres, Pe. ra (Benedictmo) .. 
Sylvio da Santissima Virgem D?~ Lourenço Lum1~11 (Be-

Em seguicla, o Exmô, Mons. Vill-a-Formosa: Pe. Affonso 11edictmo) . . 
Vigario Geral leu os decretos Graaf, Pe. Pedro Koop. Pe .. José _Danb (Jesuita) 
com os quaes foram . creados Foi tambem nomeado Viga- : Frei Baphsta Blenk (Carme-
pelo Exmo. Sr. Arcebispo dez' rio Substituto de Cotia o Pe. hta) • 
novas parochias, no A_rcebispa-1 Joaquim Clemente de Me- . Frei Emilio Wienk (Carme-
do, e que são as segumtes: deiros. hta) . 

~nto An!onio do _Limão. 0 Exmo. Senhor Arcebispo Pe. Gera~do Proença,S1gaud 
Sao Gabnel, J-ardi-m-Pauhsta nomeou Auxiliares mais direc- (Verbo D!v~no) 
Nossa Senhora do Carmo, da tos do Governo Archidioce- _P?. Aloislo Zone '(Verbo 

~cli-mação sano: Dwmo) 
Nossa Senhora de Syão, da' Pe. Edmundo Mayr (Salva-

-Vil:la Dom Pedro Vice-Chanceller: Pe. Lin- toriano) 
;, Sào Paulo da Cruz dolpho Esteves Pe. Bon¾facio. ele Nossa se: 

Nossa Senhora do Sagrado Notario (2.0 ) ela Curia: Pe. nhora das Dôres (Passionista) 

l!.'!n Natal, Rio C-rande do Kor
te, foi grande o enthu~iasmo des
pertl'do pela Festa de Christo 
Rei, . constituindo uma prova de 
quanto foi providencial a sua 
instituição. 

A' frente dos trabalhos e de 
todas iniciativas encontrava-se o 
Exmo. Sr.' Bispo D. Marcelino 
Dantas; que recentemente este
ve em São Pauo. 

Dúrante os tres dias que pre
cederam a tradicional festa da 
Igreja Catholica, houve varias 

Frei Martinho Friese (Fran
ciscano). 

F1:ei Virgilio Nagel (Francis
cano) 

Frei Bonifacio Dux (Francis
cano). 

Assistencia Religiosa a o s 
Judeus: 

Foi offlci.almente conr1acta 
aos Padres da Congregação de 
Sião. 

Boletim Ecclesiastico~ 

Foram incumbidos da· reda
ção do "~oletim .Ecclesi~stico" 
os Revmos. Professores do Se-

Na Inglaterra., a União Ca, 
tholica (Catholic Union ot 

federação Mariana. Nos dias 27 Great Britain), tambem apoia, 
e 28, outras sessões solemnes se sem reservas, a attitude do go
realizaram, nas quaes foram pro- verno, na guerra actual "para 
feridas interessantes conferen- defender -os princípios de jus

tiça natural e a moralidade 
christã". Acrescenta: "Está.
mos certos de que os subditos 
catholicos do Rei participarão 
dignamente nesta lucta. Não 
temos odio ao povo allemão, 

reuniões dos representantes dos 
sodalicios catholicos. Quinta
feira, dia 26, , realizou-se uma 
sessão solemne no salão. da Con-

cias por membros do clero de Na

tal e por varias· autoridades ci-

vis daquella capital. 

\ deliberàdamente mantido na 

~:s t!t~. ~~~!n~~i~~~~!' ::l:O: 1 ~!:i:i;ici~as ~:::am~: ~~u~~ 
no espírito de humildade, sim- dos os homens que crêem nos 
plicidade, pureza e sacrificio, principios eternos da lei divi
que tornou os ministros de na dévem resistir á politica da
Deus grandes e perfeitos. De- quelles que os governam, poli
pois de abençoai-os, convidou- tica que consiste .em proseguir 
os a visitarem o tumU:lo do Se- objectivos de conquista .• , 
nhor Dom Duarte, na crypta Desejamos exprimir a nossa 
da nova Cathedral, onde pie- profundissima sympath-ia pelo 
dose.mente foi rezado por todos povo da Polonia cathol!ca, que, 
os s-acerdotes com o seu Arce- a.pesar de sua grande desvan
bispo o Santo Terço em suf-,i ta g em geographic,a, resisti_u 
fragio da · alma do querido e com tamanha coragem ao ata-
saudos·o Prelado. que." . 

Coracão de Jesus, de Villa-For- Carlos Simões do. Rocha. Pe. Boaventura de Santa 
mosa- Conselho Administrativo da j Maria (Passionista) 

Sagrado Coração de Jesus, de Archidiocese: Frei Anselmo ele Móema 
Louveira :Mons. Ernesto de Paula (Capuchinho)., · 1 

ininario Central do Ypiranga.' ,__.,.."'ll!!IIJ:!!!!!!ll ______ f ___ 
1 
______________ "11 

Administração do Santo Sacra- , e't 4'. e' 9' m li\ ftA ~ 
mento da Chrfsma: ,,. J CI e\ C\1-\. C\ 

-Immaculada Conceição Mons. João Nepomuceno 
São José, de Mayrinck Manfredo Leit~ 

º Exmo. Senhor Arcebhipo · fabn1'l d~ ·melhoP 
Censores: . y• ,gou para a.d:ministr~r o 1 - CL · · ·. 
Mons. Dr. José Procopio· dei Sa_nto Sacr~me_nto da Chnsma. l -CA9 IMin n_ / 

i\fagalhães · 1 nas Paroeluas. ~ 
Conego João Deusdedit:'. de/ Mons, Ernesto 9e Paula_ '-- 1 

Araujo ' l\i0;1-s. Dr.. Joao Bapt1s • .:. li 
C?nego Antonio Alves de Si-·, Martins Ladei.ra. . 

queira . 
Conego Dr.· Antonio _de Castro Oratio Impera ta: 
M-ayer O Senhor Arcebispo determi- 1 

Pe. Lindolpho Esteves nou que os Sacerdotes, a par-
Pe. Dr. Manuel Pedro Cin- tir deste dia, lessem, na Mis-

tra sa, a oração "Pro pace ". 
Pe. Dr. Carlos Marcondes 

Nitsch Adoração Perpetua: 
Frei DamaM Venker (Fran- O Exmo. Senhot· Arcebispo 

ciscano) fe-z ler, a seguir, o ultimo de-
Frei Baptista Blenk', (Carme- ereto elo Exmo. Senhor Dom 

Ht.a) Duarte, qU:e organizava a Ado-

1 
Dom Amaro vau Emelen. i·ação das Parocbias ao Santis

(Benedictino) simo Sacramento e que será 
I Frei Fidelis de Primier.o puqlipado pela imprensa. 

·
1

1 
(Capuchinho) Sua Exeia. Revma. termi-

1 Pe. Anastacio Vasqúez (~o- nou exhortando o Revmo. C1e 
1 roção .de Maria). ro secular. e regular a prosse
j i\1issionarios Diocesanos pa- guir ard-orosa.mente !Jª sua vo-
1 ra os Japonezes: . . · 1 cação, buscando a propria san-1'-l!!!l!ili!!í!í=tl!I!!! 

Pe. Guido del Toro CJesuita) 1 t1fica.cão e a das IIJ.maa conf.iA->-

i 
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· _:''Mais 
lÍunga.ro, t 

um 
da 

passo 
Obra 

de 
de 

aperfeiçoamento e progresso 
Adoração Perpetu ª" O gesto do G<>vúno 

condecorand1> S. Excia. R-evme.., 
o Sr. Dom Domi-ugos de Silos 
SohellhO'I'll, Abbade oo Moatei<ro _com gra11;!'l~ jubilo, foi rece-[ A Adoração collectiva das Parochias ao San- ri~ticà déverá f~zer-se ccPect!
de São Bento !lles<ta Capital, teve lnda a noticia de haver sido • • , • vamente , nos dias indicados, 
grata repercussão nos circulos instituida pelo Exmo. Revmo. tiss1mo Sacramento - Texto do recente Edital des 15 ás 16 horas, ou das 16 
ca.tboUcos. Sr. Arcebispo MetrGpolitano a da Curia Metrop·olitana ás 17, segundo escolheres os 

Aquelle insigne Prelado, que se Adoração Official das Pai'o- . Revmos. Srs. Parochos. de 2c-
item dtstinguid-0 .co'lil1Jtautemente chias da Archidiocese ao SSmo. No Brasil, a Obra da Adora- d.e comprehenderem melh-0r e MARÇO 

1
· cordo com o Revmo. Parocho 

~ sua ~edruie e -poP suas NU'Olil Sacra;mento, na Jgr-ej,a d:e Sta. ção Perpetua medrou tão ex- estimarem ainda mais este in- 3 Santa Rita de Santa Ephigenia. 
qua¼idrules, gosa de 'alll3. esüma Ephigenia. De ha algum tem- traordinariamente, que vwes éffav"8l dom do céu, o Exmo. 10 Villa Pompeia. 2 - Cada paro-cho escoiherii 
ie de um ires-peito geral, m-0tiva- po para cá viaha sendo aguar- autorizadas testemunharam ter Revmo. Sr. Arcebispo Metro- 17 Penha o pregador da Hora Santa. se 
Idos é()Or su:a alta. dig:nid&ie, e dada entre nós a Adoração col- sido nos Templos Eucharlsti- politan-0 houve por bem deter- 24 Guarulhos elle mesm-0 a não quizer fazer. 
ipelo veJor de sua pe:1m~iddl.l.e. lectiva das P-ar-ochfo,s, col'll;lgios cos de nossa Patria, onde a minar que, no de-correr do pro- 31 Sant'Anna Nos· domingos em qu-e duas ou 
Pelo que causou-,pronu.."lclana sa.- ·e outros institutos cathol-icos, :íns.p-ira.ção do Padre Eymard e ximo anno de 1940, as paro- ABRIL mais pe.rochi.as estão escala-
Jti,sfa.cção. v:er-se (Fle- a litmgr.!a. :o que já estava ·nas intenções · os votos da Santa lg:ré'ja obti- chias, os collegios cath-Olicos e 7 Santa Generosa das, entrem os respectivos pa-
isoube ireconhecer os ,se?-VtÇQs po:r -d:o saudoso e im,Iviclavel Sr. veram pela p-rimeir.a vez cabal outros institutos religiosos, em 14 Perdizes rochos em combinaÇ.,ão acerC'a 
,eile !PreS'ta,dos aos i~1-es\i@ es-· ·.D. Duarte Leopoldo e Silva. -e perf-eita reali!Zaç:ào. caracter collectivo, prestem a 21 Santa Ephigenia dos horarios, pregador, conduc-
oirituaes da co1on'ia . .hµlJ._g:ll-r;:i... A. 1'3 de Novembro tiltim-0, no E, com effeito, no Rio de Nosso Senhor Jesus Christo 28 vma Maria. ção, etc; 

. primeiro a:tmiVersaFio da mor• Janeiro, em BeYo Horizonte, Rei, com a solemne Hora San- MAtO _, ! 3 _;. As parochias que dese• 
••• ; te d-e D. Duarte, foi promulga- -em Fartaieza, como e;qu-i em ta Eucharistil!a, ci culto publi- 5 Jaçanã jarem o:rnamentar o altar do 

Consideramos dfo·"o de . t'- do. o se:gn-inte Edital oo Curia São Paulo, Nosso Se1:1:1lo:r Sa- co de suas adorações. 12 Moóca J Santíssimo, !Mlverão previa· 
... 

1 
. 

1 
.__ ..,... nos ~:.., · Metropolitana, que o LEGIO- cramentado desde que f.oi • ex- Será. mais um passo de aper- 19 Ypiranga mente avisar o parocho de 

~u = Teg ·s,.w O q:ue _;_:~ · NARIO tem -o . grato prazer <Ml _posto solemnem~nte p e-l as feiçoamento e progresso no 26 N assa Senhora de Sião Santa Ephigen:ià. 
mara.m telegra:mmas :proc.,.,.,,..,.," ta · · • • ._,_ -,._ l ..... E ""- "''º a-presen . r em primeira mao rnaos das Autori..,...d-es mcc e- sentiâo religioso e "imcial" da JUNHO 4 -'-' As parochias que esco-
,...,, uropa na ,semana .~,n=. 1 ·t · ·· · P · 
Segundo elles, na ipa.r.te do tdrr*- ,para os seus e1 ores. s1ast1~, jamais deseeu ~l! Obra da Adoração ~petua, 2 Santo Agostinho lherem ?hegar process1ona!-
!00ri-0 .polaco 0 ~ 00 .pela Alle- ~eu Throtw. seooo ado~do m- ora deftnitivament-e instalada 9 Lapa me1:te á 1greJ:, de sa1:ta Eph1• 
manha, 0 g<H~erno mtIDsta. o~<l<!-- "OBRA DA ADORAÇÃO Pl;'.R· rn~er-ruP:ament~, d:e dia e /e na Igreja Matriz de Santa 16 Freguezia do O' , ~e~,. poderao reumr-s~ na 
nou extensos ·e .systhema~:~os PET-IJA A NOSSO. SENHOR noite, nao só pelos sacerdo.es ~phigenia. 23 Limão : 1greJa de Nossa Senho1 a rlo 
conflscos de .prop.ri-edad-es inclivi- · SACRAMENTADO e_ r_e.ligiosos,, µ1,as tambem pelos A distribuição official das 30 Jardim America ; R,?Sario, no largo do P~ysan?ú; 
duaes, a titulo °'·:e beneficio '"'• ra fieis em ge1 al de todas as eras- parochias, pelos varios domin- JULHO nao esquecendo o previ o avisa 

u ,..... Inspirada por Deu!> ao Bem-
os interesses do Estado. aventurado Pedro Julião Ey- ses sociaes. gos de 1940 é a seguinte: 7 Bexiga ao Revmo. Capellão da mas• 

Não houve indemnlsacão aos mard e ractifioada pelas appro- Este magnifico reinado de 14 Immaculada Conceição ma igre~ do Rosario. 
i)roprletarios. · vações da Santa Sé Aposto:i:ica, Nosso Senhor Jesus Chris-to, JANEIRO 21 Jardim Paulista 5 - Pregue-se, preferlvel-

Chamamos a att-enção de nos
sos leitores para o ,edital da 
Curla Metropolitana, que, a prG
!JIOSito da rea!isa~o da "3ernann 
Operaria", mà.nd·a qu,:, se lance 
anão ,de todos os meios .para que 

(Conclue na za. pag.) 

·~-. 

a ol}ra da Adoração P~rpetua realmente presente no seu Sa- 7 Santa Cecilia 28 Barra Funda IP.~te, a Hora Santa Eucharis· 
é, na idade. oontempor.a.nea, cramento de amor, rep,resenta 14 Bella Vista AGOSTO tl<ia confm-me o methcxlo d() 
uma concretização admiravel imra nossa terra christã o ti- 21 Bom Retiro 4 Agua Branca Bem-aventurado Padre E.y-
do reinado de Nosso Senhor tulo da mais justa e santa ufa- 28 Sé 11 ... Belem mé.rd, percorrendo soooossl:va• 
Jesus Christo, não sómente so- nia. 18 Bosque da Sa.ude mente os quatro fins do Sacri• 
bre indivíduos e f::Í.milias, mas No intuito de expandir e in- FEVEREIRG 25 Cambucy . ficio Eucharistieo. · 
principaimente· sobre a socie- crementar este reinado social 4 · Aeclimação SETEMBRO 6 - Ül}pórtunanrente pabli· 

. dade, hoje mais do que nun- de Jesus Chr!sto, e ao mesmó 11 Consolação 1 ~a Verde cará a Curia M-etrep~ a. 
ca, trabalhad:a oor forças pa- tempo desejando proporcionar 18 Braz 8 Hygienopolis lista dos dias designe.dos peza 
gãs. aos fieis novas opportunidades 25 Parr 15 Jndianopolis os· collegios ca&altoos é lle-

22 Ibirapuera mais institutos. · 
29 Santo Amaro 7 - E' desejo de- S,, Ex:-eia:.·. 

OUTUBRO o sr. Areeb:i~, <Fiá Of! R~ 
r.o:idii;simos ,~ro<m,-os do- fn,fu-, 

6 Pinheiros. rior. premeYSm . ig;a,alment.9 
• 13 · Cal vario · 11:macpei~ de. sufÍ.li ~: 

. ' 

20 SauiHl {n.'!! S.ª) p~v.as imr-0e~ aô ~~ 
27 -Vi.~l!-f?l'~~ . ·p .· . ~•t~?,!W··::M'.t.~!\\ir~ 

d-ia á ~-~,,6-~l'tm~/ · · 

,dns Estados Unidos 
8 • e ,,/' ~ 

, Ôriido~ 
Kuhn, chefé' do• À~•n!! uermaífo-

. americano. 

Em 1933, as activldades de 

Fritz.' Kuhn f~ram seriamente 

Interrompidas · pela contra es-

plonagem franceza, que Fonse

guiu ,apoderar-se de preciosas 

Informações. Nellas, estavam 

lncluidos varios nomes de 

agentes da espionagem germa-

no-americana. 

Os Estados Unidos têm sido 

theatro de fortes campanhas 

nazistas. Sabe-se mesmo que 

por occasião da filmagem de 

"As confissões de um espiã<:l. 

nazista", um colla-borador de 

Fritz Kuhn chegou a offer~cer 

ao actor principal da pellicula, 

Edward G. Robinson, uma 

enorme somma de dinheiro 

com o fim de dissuacH1-o de 

continuar o seu trabalho. 

Conta-se, tarnbem, que o che

fe do Bund germano-america

no, gaba:va-se de po-der i-ncen

dia.r · ou fazer e~ptodk innume

ras usinas norte•amerieanas de 

de~ nacional, caso os Esta

dos U:nldos algum d-la entras· 

.sem em guerra contr.a a Alle

manha. 

Agora o sr. Fr-itz Kuhn ex

pia nas prisões dos Emdos 

Unidos as conseque!1clas de 

suas ameaças. 

{,/ 

A vida de hoje 
precisa do 

ENO 
• 

O edifício dos arch-ivos publ:lcos, em Washington, ve-ndo-se ao fundo o Capitoli1' e ã sua 
frente, hasteada a bancleil'a dos Estados lJnidos, symbolo do ~rlodo aureo das. demoera
clas, As estr8'1Ias do pavUhão norte-americano ainda brilham no crepusco-lo da.s d~moera
olaa lfber.aes, a-pesar das lnflltraç5es nazistas que Jâ começam a ser feitas na patria de 

floose~.elt: e-das t:end$nolaa· autorJ.tarlaa clQ aotual govar.ni- · 

Pirooho de Sailt& Epli:~;: 
24 Q>1a?'la. P.iradl\. A data fixada ;sm,:193!f.-@~ 

DEZEMBRO d-efiniti-v.àmeme 1iid;mli~ -,~: 
1 São Ra.phael A-d;o~ Officlal, im--~:i•' 
8 Tucuruvy e TNmiembé 1940 em diante. · · · , 

15 S. Caeta!!:o e Sto. André . 8 - Nus dlffi!. -:-~~: 
22 Villa California e Villa sa mql.utpn es Simt:\:tar~: 

Es.perança Igreja.a, Oapeiiru!, ~: 
29 Todos os sectores e, nu- etc. da cltcumsêl'i:pção. :~ 

cleos de acção ca-thol,ioa. chial corxes:pomlen~. · 

ADVERTENCIAS 
São Paulo, l'3 de Nov-élilb.~ 

de 1939. 
(a.) Pe. João Kalay, Cã:anl 

1 - A Hora Santa Eucha- celler interin:o dg ArGebispado." 

DECRET.O 
de Nomeação do Revmo. Mons. Albert:; 

Pequeno para Visitador Geral 
das Religiosas 

Publicamos hoje o texto integra.! c:b decret.o-de nomea,çã-0 do 
Exmo. Revmo. Monsenhor Albert.o Pet;fueno para Vigário Geral 
das Religiosas, conforme notioi.amGI:; no ultime numero. 

""Dom José ~ de Afosseca e Sl'lva por mercê de Deus 
e da. Santa Sê Apc:,stéiica. Arcebispo Metropolitano de Síi.o 
Paulo. 

AJJs que ~ Nc.ssa Provl.são cirem, saudação, paz e bêr.-;~Ãl 
no Senhor. 

Em vista ao acúmulo· de trabalhos reclamados p,e.'.lo betn 
espiritua'l desta vasta. Al'quidtocese, uSMldo do poder, que 1:-:i~ 
facUlta o Cocligo, ca.non 199 § 1, julg;a.mos acertado criar um 
delegado com o t1tuJ\o de Visita.dor, pa;ra; tlll,tar de todos oo ne
gocios concernentes ás religlasas, qller de votos simples, qU()í 

solenes. Consideramto outrossim, a.s ex<ieílent,es qu:rlíc!a4es rl0 
Exmo. Mons. Alberto Pequeno, que o ÚQ'mam digno da Nossa 
inteira ooniiança, em vi1'tud.e dessa Nossa Provisão lhe damos 
a lnvestctisur-a deste cal'-g'O. C>bseri'al'!do oom imeira c1.:1,tidão 
os c&10ne.s do Código e determinações partl.eulares desta m·. 
ch1d10res&, faxá exames e v:isttas canem.cas; receberá oo vo-to~ 
s!:mpie.s e ro1enes; apresentará ~1:ães, confeSS01'€S ordintrl<:s, 
espoolals e extmordmár:los par.a serem por Nhs provisi.Gm.d0/1: 
v~ ~la observancia de clallSUra, podendo dar as di.$eru;-:.u 
julgadas necessárias, de confQrmidade com o Cód:igG; 0or-rigir{t 
ab11ro&; resolverá ooIYRlltas; fl3callzará a admlnistraç.'.<J do.s 
bens-; em sum.a, a etle pertencerão os negocms de re-llgiooas, em 
<I® oompete ao Or<linârio prcwiáenciar, cabencll:> tambem sub
delegar esta.s facttldades ~,r:ais sempre que julgar mister. Man
da.mos, por conseguinte, a todas as rellgio.sas dest.a arquidiDcose, 
que recon~ ao Exmo, Mons. Alberto Pequeno como Nosso 
legitimo delegado e como tal o respeitem e lhe prest,3m ./', de
v;kla obediência. Antes de cozneç,ar a exercer o cargo filUa por 
esta N30sa Provisão !lhe confiamos, prestará em Nossas !-,'!:ãoo, 

· o jummem;o de estilo. -Dada e passada, em Nossa Cúria Me
troPQl:ltia.na de S. Paul.ó, sob Nosso Sinal e Selo de Noss~,5 Arw..as 
a,oo 13 dias do mês de novembro de 1939. E eu, Padre V. Gan
dara Mendee. oficlall. · interino da Cúria o escrevi. E eu, Padre 
João Kulay, chance;ler interino do Arcebispado a, e3C!,a·:~ (a) 
+ J~ Arceb. Metrop." 
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LEGIOXtUlW, i «·. CONTI• 

NUAÇÃO 

DA 1." 

SEMANARIO CATHOLICO COM 
APPROVAÇ,\0 ECCLESIASTIVA 

Direcção: 
Rua Quintino Bocayuva/ 54•_,:-, · 
Sala 323 - Pbo11'ª 2-7276 ,·. 
Re(lacção e administração:· :· : 

,}t1,1a 'lmmaculada Conceiç'ão, ·59 : 
,. Telephone 6, 1536 
f' Caixa Postal, 2849 

Assignat1,1ras; 
:A:imô: ' 15$000 

exterior .• • 2!>$000 
'Semestr-e • • $$000 

" · exterior 13$000 
NuméDO:: avu.fso • • • $200 

Flopmes aQS nossos assi g· 
:nantes ·'cominu~icare-m a m11-
·dafl9a:-.de .,seus eRdereços para 
iª -~~.,-~ost-el -2849. 

~ttniwc;ol, 
i~ .. ~. sem con:wtoíntsso 

~~DH-fR.~ te'm o ~o,-. 
~:P.l'.~ ~-:J1e~®er. v.isi-taiit-: 
as;'~~f.lÕe~f~"-· ~"~çã;o: ·· 
~:~iwi~.-ma.s:J:psd~-:.qµe- Hã<>. 
;sej~: eir Ulasínas· lff~it;ilS ll~ _ 
i~;~~:~;ie:,;4as~ t~s.iipoo; :axi~ : 
.g~ms:;~,=ser.n§O. ,, , -~ ,.,. , . , ., .. 
:::Não.;:putilfoaRtos.,col{a~açid.i ·, 

.. ~~:~a:!.ex&.anb~~~ ~~~:.: •. -! 

q~~ Afi':,!r~daq~~!, • · , · , , · 
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O RireONHECt.M ENTO D.E 
• . -~ff:iBD&0 • &6PtJ.1IIOS 

· E' Iammttav~1-,a tendeneia dê'· 
nosso chiunacto .. Direito So-. : 
cial-» de'-affr~, (fQanto pos
si?-el,-as-laços da famil~. prín-
cipa;lmente qean'do pPoeura . 
proteger· os filhos adulterllloS 
com too~ a sor.te de facllida- . 
eles; que tocam pelo vergonllo
so. Entretanto, ~ ptteciso reco- . 
~er que sem-elbante_ tellden
cla,. -é o-~traeto da ~idade 
;la;tiélica iielna.ilte ' entNi ' nós, 
men~co$tâ q11&~$1<l~ ; 
() DireRo como '·uma sequencia 
dé · formulas sohematlcas, que 
se artlelllam mechamcamente. 
Uma...1n:telligencia assim embo- . 
tada em ima a,cuidade natural, 
eerta.mente produzirá mons
trtrosroades, quando applicada 
:a. um nmterlal DObre e delica
do,-~ .a, sooied:ade humana, 

De m.fs de uma editora catholic.it., ~la reza e a orthodoxla , cio ponsa· 
recebeu o LEGIONARIO, ultimam~~.' · mento, e o tral;i.ilho inteiro, se con
te, a obra tra,;luiidll !to 6tm·,l'ic11tu, se11ue uma, v11z Qll outr;i toc;ir o lei• 
r.ida J..yi~ Mariit Grltnii>h Qe .M~Ji-. tor por ym 'artificio feliz de lin~IHI· 

. fo'rt1 s.obre'·a., ''Verd Hfêira ·'rfevó'ç~:~t''·. :11em, nãc;, deixa no fim uma unioa 
Santl1>tima '. Vir11em 11

•• ~n~re e'itai,; ·· canvioç.io solida e prof1.rnd&1, 1.1m11 
edi~ões,. ch_11ma JL .ittençã,:,por s.V.~§, ... ut1ica d<1quella1i i<té;is claras e subs· 
quálidadei;" 'a da'' 11 Vozes"; .:··de Petro-"'· ·tanciosu, capazes de guiar uma vi-

··polis, que teve a feliz ldia de tradu da e determinar uma reforma espi• 
zir, tambem, em appendice, as ora- ritual. 
g_ões que o Autor re<1ommenda no lil!U Nisto çomo em tudo, a sant.i 111re, 

.e; livro. ja deve ser nossa Mestra. Ninguem, 
As obr11s cio 8@ato Grlgnion de maii, do q1.1e ella, se esforça por P.S· 

Montfort já se impuzeram, no seio timular e formar a sensibilidade hu-
da Santa tgreja, por seu excepcional mana, nutrindo-a com todas as im· 
valor, e hoje em dia, o "Tratado da pressõ,;,i; capazes de lhe dar uma 
Verdadeira Devoção" é ger11lmonte verdadeira elevação, Pelas im,19,;,ns, 
reconhecido como um dos mi.\is im ;1eloii c,1ntic011, pola m1.11Jica, pelos 
portantes trabalhQ$ que Jamílis se te ei;plendores da Sagrílda Liturgia, a 
nham escripto sobre Nosca Senhora. Igreja fala incessantemente á sensi-
Dados os extremos de respeito e de bil-idade dos fieis, e, al!xialiada pela 
amor _para çom a SSma. Virgem, a gr.açB de Deus que nunca lhe falta, 
que a ol>ra d.o Beato Q:rignion de bem çomo pelos recurses de gran-
Montfort cofld-u:i: seus 1-oiiores, <\lar des talentos hum;inos, tem ella con• 
mou eHe aHiis sem o menor f"nda 
mento, alQitns pen,adore11 0;1tlwlf-ç9s, 
receiosas .de q\fe o· autor tivesee ~e, · 
gaqo ª e)<ag~N{r º culto de hfller Nini@. COIBIA DE OLIVEIRA 
~ulia que,;a Nossa. Senhora se deve, 
A Santa 86, a,tlm .de acalmilr o.s ea, 
piritos timo·rates,. e permittir ás ai· 

mas piedosas ql!e singrastem tem ·. g,· :1··,·.1t1. ,· :NO: N DB recei<> os oooa11os de ~lide c»nti~ 
dos no "·T~wd<> da Verdade'ir.- Do• 
~~", declaro11 -entr.etanto, de fórma 

· expr.esaa, e,c9licitll-'.•-e of-fid-1, nada·· · · 

·t:ter aquelle livfo, q-ue· cotHda com. e, 1·1 N T ' o B T 
·11ensamento da ltp'eja. i', pois, com .. . . :: ·. 

1
' . 

apoio nessa ga~antla de 11upremo va, 
for, que ee deve conai'<lerar e exami• 

rá re.al se se servir destas verdades 
como meio para disciplinar vigoro· 
sarnente a vontade, em um combate 
ardyo e durQ que, se pem Cj'.;e a ai• 
ma seja espiritual, com toda a pro• 
priegade ele e;q;1ress6ei. se poqe cha· 
ntllr de , sangrento. De nadi¼ vale a 
vida espiritual, se ella prescindir de 
1.1m;i im,trucção religiosa solida, e de 
uma lucta effectiva, di:,ciplin;1da, 
constante e intr;rnsigentti comno!ic;o, 
Um e)(emplo, que não me farto de 
repetir, e que alilíll é corriqueiro, ex
plicará tudo. Conheci uma pessca 
que vivia em estado de peccado mor· 
tal habitual, e que, entretanto, cada 
vez qye fazia uma Via S;icra, cho, 
rava copiosamente pelas dores de 
Nosso Senhor. Tentei mostrar a es
ta pessoa como deveria approveitar 
esta comp1.1ncção sensível para se 
afastar do pecca-do. Foi tudo inutil. 
A seni;ibilidade era viva, mas a von• 
tade não era recta, O epilogo de$ta 
situação foi uma decadencia moral 
que chegou até as ultimas raias do 
que pode um homem fazer. Sensibl~ 
lidatl.e, não faltava. Mas, e o· resto? 

* 
E' raro encontrar um livro que, de 

modo mais patente, tem os dois pre, 
dicados, o de esclarece-r a interngen• 
ela, e o de estimular a sensibilida· 
de, do que Q .do Beato Grlgnion de 
Montfort. 

Seu "Tratado" é uma verdadeira· 
theae, com lampejo de polemica. A 
;;irgumentação é solida,· substancial, 
profunda, Jamais se nota nelle que 

PAGL"i:.<\. 

os catholicos compreli~ndiim 2em
p-re mais e 1nais .a. imporL·.t~1<;l.'l 
ela questiio social em nossos cji·'l..,, 

1 

EssJ. sáb;a determinação ele S. 
lil,çcia. Revma., o S1·. A rceh,spo 

1 Jvretl'opolitano, implic,, na '.lffir
' mac.rio da um pl'incipio que sem-
pre dii'ig-iu e orifmtou ~s •,c:li\'i• 
dados desta folha. N:1() h:1. no 
Bwisil, <'m mater-i,1. dl• P,ctivida
cle apostolica, obr·..:.t rpniH f:ffh: .. Jz 
e n1ais ,oompt~nsa.clorn, do que t la
balhnr pa.ra q1* os ce1.tholicos se 
tor·nl'lm -sempre mais -conheco,io-
1·es elos ·problemtls da aç:'t\111.lid:t• 
ctt>, ele fo1·ma a so senU;·em ,tptu.~ 
a traduzir cm •attitu(l-es effi~azes; 
a,q oroens incessan'tes que ·a S{l.n. 
ta S(I dá oon.st11,11temante .i,os 
fieis, neste sentido. 1 -

Assim, além da organi:mção <1e:' 
fes'tiv1'l.es e ,collectas, m;i.ndou s. 
mi.eia Ravma, que ·se fizesse e.~:m 
trabalho de formação ela menta• 
lidade <lo laicato catll81ico. E d<'• 
terminou que a Acção Cath•)licai 
-trabalhasse para multiy,licar <>: 
mais ,possível os Ci.rr.1Jlos O.nerrl~.l 
rios. · .., 

nar a qrande obra daquelle grande 
Santo. , · · ·· · · · 

um arrQubo de amor venha pertur-
bar a indefectivel serenidade e jus- Tudo isto, entretanto. n<Js 0on-
teza do pensamento. Sua profundi- duz ª outra ordem de ieléan. :,;,, éi 

1 * * • ~-
Não tenho, evident-en,ente, êi pro

poai~ que, partido de mim seria des 
cabido e temerarlo, de produzir um 
commentarlo que apresente algo de 
novo ou original a respeito de Qbra 
de tão gr.aade importancia theotogi 
ca. O meu lnt'1ito, neste artigo, é 
apenu de apontar ao publico . a-lgu 
mas das qualidades daquella Óbn, 
,fue mais facilmente lhe possa'm fe. 
,ar a obt,ir leitores capazes de a ler 

clade chega a ser tal, que frequente- facto que, no terreno do :ipo.,ltl• 
seguido taes resultados neste terre• mente os leitores nãQ iniciados na lado, eS t e trabalho ele ale~tamrn• 

to da cultura ca.tholica ó fun-

· meditar e viver, 

* * • 

no, que bem se pode dizer que nin• TheQlogi;i - e é este meu caso -
- , f damental, o incomparavelment(! n1.1em, em toda a Historia, tem con• teem de fazer um ser1Q es orço de 

" • 11· · h mai-s expressivo elo que outr:is 
seguido propor ã sensibilidade huma• •nte 1ge11c1a, para o compre ender. objectivos apo

8
tolicos cujo ai· 

na themas tão attos e tão nobres, ao Mas em cpmpen!Sação não ha uma só . . . oonce certos espíritos percebem mesmo tempo tão fortes e tão sua• phrase 1nut1I ou !,em sentido em seu m-ais facilmente, do que valeri;i. ves, quanto eila, Ao par disto, nin• livrQ. Todas as palavras teem seu tudo isto s-em a formação? 
gue. m tem copsenuido, ao mesmo valor exacto e calculado, E. tQdos QS D 

., e facto, se os -espirito.;, não 
tempo, ·communicar a essas manlfes- conceitos geram convicções. claras e tiverem uma séria vida. <interior, 
tªA"e·• -ns-tvei., um c"nho tão apu· profundas,· que não desriertam ape-

Y" ... ~ ,. " " animada por uma piedade solida, 
radamente artistico quanto os gran• nas sobresaltos de i;ensibil idade em por uma· instruc1;ão _ relig-:osa, 
des tatentos inspirados pela Igreja, momentos em q1.1e npsso tempera- effectiva, e concretizada. por uma 

l.,()nge, e mu-ito longe de nós, por mento se mostra . propicio a isto, mas lucta incessante contra si nws-
. tanto,. es_ti a preoccupa"ão de igno· idéas luminosas e substanciosas, que mos, do que .poeler·>' valer 't\•,do Multo se tem eacrlpto, em nosaa ,.. - -• 

d 1 1 b I raro p. apel da sensibilidade na vida geram aquelle amor seriQ e solido, isto? ./1.s "'1~io.res. or_llanis<J.Qê,~s epoca, por.penna e ego, so re_ p e-. d b · h ,. - ,.,~ - · ' 
dade. Entretanto, cumpre observ11r" ·. da piedade. Deixemos esta triste ta• capaz e so reviver ero1camente as se esfarelariaf!l e elesapparec-;-
que raramente O$ li-Yl'<!!I deHa na.'- refa aós .prote11tantes, e contin1,1emos mais implacaveis. aridezes da vida riam em pouco tempo, se não ti-

a ·1 -'nc:eis aos · m.aravllhosos .ensiname_n• espirit!A;;il, .. . . . .· vessem por basa -0 -formaça·o. tureza, ao menos no . ra111 , apreaon, 'l'v E t ã · 1 = 
tam aqi:,ella solfdtn: do p&naamentcf . tos quei a· el!~e re1peito, !'OS. dá. a '' ntre anto, n o se. J_u ff~e }!.u~,. ~ Oµ, ó que é peior, se .transfo!'• 

1 led d Sahta:,·tgreja. . .. Trata!io da Ve.rdade1ro Oevoçao e ma,riam, c<:>mó' as:/irmandacles :::o,.~q: ~~f.v1aªf't/o/:~•~ft~~r~.,,,.f/~n't,!~~~1:ij~nio,q,YO,l!lm10~'"~0d~~-~~et~~~~~fÓ~i~"'f""':,,.,,-f_tf+t~.aMll'-!i ... ~,_~~a;··~s.,u~ca!!O:\"'.·~~oll'l·~~;~!>!é\~Ii~'.~--~:sll,slil,,ii'í;;j<í~-~:1'\,.<ôi-•""°, ""'~/• 
No fundo,· eNa deflc:1enola ·. decor, ilr om. nada O papel da sensibillda• nlon de r.'lontfo.rt deixou gotejantes dos os tempos incl;sive 

O 
nosso, 

re de uma concennã.o lneomplet. do de, iambem ei.tamoa multo longe de o· s"or de· s· 11a ln· tA11·1nencla:, e o san ,..,. Ih tt ib i ld d ledade mà " ., .,, ., em instrumentos ele guerra mais 
que seja a piedade. Racloqlnando de I e ª / ~ r na v 11ª eã P t u gue de i;eu coração, Su,1 argumentt:1. ou menos Hurda á Igreja. 
úm mcxlo simplista, pensa muitll mpor ancia. que e ~ n ° em. . ção, se é lucida, está- longe de ser 
gentt\ que como o anhelo 11upremo de Como. a vida de piedade s~ destina fleugmatica. Pelo contrario, é apai. 
toda a vida espll'itual deve Mr a ln. a aanot1floar o homem, a 1mportan· xonada, ardente, communlcativa. A 
tensiflcaçio do amor de Deus, e. CO• , ela que teem rei,peetlvamente a in• cada demonstração victoriosa, i;eu 
mo o amor que os Santos tiveram a telligenola, a vi;,ntade e a senslbill- eecrlpto toma acentos de (Íritos de 
Deus na vida te_rrona se manlfeiitou dade é p~oporcionada á magnitude triumpho e de Jubilo. suii linguagem 
por extraordlnar1as provas de eensl. das func~o&s de cada uma no ho- lembra a de São Paulo, E por isto 0 
biltdade affectiva, em ultima anel)'· mem. grande Faber disse da obra de Gria· 
se, o amor será tanto maior Q\lanto Ora, se o papel da sensibilidade é nion de Montfort que depois das E; 
mais aguçada e mais viva for a sen• grande, nlng11em poderá, por pouco cripturas Sagradas, nacla se escreveu 
slbfüdade. De sorte que a obra 'de que refile-ta, deixar de reconhecer de mais candente do que sua famosa 
um livro de piedade deve consistir que a acção da intelllgencia e da oração pedindo mission-arios de Ma-

·em despertar a maior sen,lbllidade vontade alnd11 é muito maior. ria, 
affectiva possivel, Quanto mais ter. Assim, poils, a verdadeira forma- Se ha um trabalho em que se com· 

'na a linguagem, quanto mah1 lmagf. ção de piedade nlo se deve conten• prehende aquella "luz intellectual 
nosa, quanto mais rica de adJectlvos, tar com ministrar á sensibilidade es· cheia de amor, de que fala Dante, e'>-
tanto ma.is efficaz. tlmulos sobre estlmulos. Elia só será se é. o de Grignlon 4e· Montfort. 

Com isto, evi_dentemente, toda a solida se se alicerçar sobre vereia- Lel-o, é facillta.r poderosamente o 
estructuração lloutrlnarla da <>bra des çlaras, substancios;;is e funda· progresso na vida espiritual. Oiffun-
soffre 11m .s~io preJulzo, A preoe• mentaea, mlnletradaa e aaslmilladas dil-o é accumula'r coroas de merito!: 
cupação .!iteraria predomina eobre a A fundo pela lntelllgencia. E só se• no Reino dos Céus. 

Ainda receatemente a "Re
"9'.i!it&.,da Associação dos .Ser
~os de JUBtiça." publi
cou mn parecer, em que se af
ftrma que os filhos · Blegittmos 
de-,um desquitado podem ser 
legitimados, desde que, falleci
:da.-a-. wa. -mulher, esM! desqu1-
ta~·-se eaae coip a pessoa de · 
fPl81D lmw.e os filhos illegiti
mós. Ora, aqui se est.atela uma 
destas contradicções sesquipe
daes. Afinal de contas, o des
Quttado -está ou não es-tá casa
&,? Se está, os fflhos que ti
-ver de outra pessoa, que não 
-mr na mwher., serão espurios 
e Jrreconh-eeiveis juridicamen
te. Se não está, então poderá. 
casar-se novamente, legitiman
do os fflhos do segundo leito, 
Mas até ahi o jurisconsulto 
nh qu-er chegar, por ser con
cl't!São manifestamente contra
ria ao nosso direito. Então,;. 
torce os seus ra.ciocinios, para 
ehegar a est.e. maravilha: o 
desquite ·é, mas tambem não é, 
dissolução do ~ento. 
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UMA OBSERVAÇÃO DO 
"OSSERV A TORE RO

MANO" EM TORNO D.é\ 
POLITICA EUROPÉA 
DOS ULTIMOS MEZES 

CATHOLICOS Por occa.sií>,o do dis'-urso do sr. 
Hitler no Reichstag logo após a 
Yictoria da Allem.anha na cam
panha poJoneza, o "Osservatore 
Romano" notou um facv-:> qi;c 
r.em evidencia a cooperação teu
to-russa, 

Comprem EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes na conhecida 
. - JOALHARIA 

CASA CASTRO O discurso do sr, Hitler abor
dando a victoria Allemã na. Po
lonia, ameaçando a Europa cte 
nma guerra rea!l e lançando na 
ciiplomaci,a a chamada "offensi• 

OFFICINAS PROPRIAS No fundo, o que ha nisso tu· 
do, é o desejo de solucionar R U A 
mechanicamente todas as diffi
culdades da vi<Ia social. Afora 
o divorcio, que é a consequen-

15 DE 
Unicos 

NO VEM B R O N.º 2 6 ·(Esquina da Rua Anchieta) 
eoncessicmarioa dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A ,: 

Ya da. paz", provocou, como era 
cfa natural do reconhecimento . 
dos filhos espurios de um des- mundo é essencialmente trag1-\ 
quitado, senão mesmo a couse- ca, isto é, composta de elemen
quencia pratica, existe o pre- tos que inexoravelmente se re- -~ 
conceito absolutamente falso I pugnam. Assim, querer resol-

VIGARJO DE Sua Sanfldade o Papa envia auxi-
:w.tural, grande effervescencia 
nos pai:;;es alliados e neutros. 

Emquanto isso a Russia iniciaTREMEMBE' t.. /los aos retug!!!ldos Polonezes .. "ª uma intensa actividade em to
tollco na Polonia, foi incumbi- d:;s as direcções: a campanh!!. 
do desta importante mis!!ão, na para incluir ~- Turquia na politi
qual foi <1uxiliaclo por Suas ca russa, 1Justeriormonte f~·acas
Exoiaa, Revmas, 0 Sr. Arce- sada; o auqmento da influencia 
bispo de B!lcarest e o Sr. Bis, r.os Balkans. a annexação mal 
po de Janl, a Communid.ide disfarçada da Lethonia e da Es~ 
,Religioaa ,;, numerosas familias thº11ia e fin.a.lmente, a "guerra 

Tomaré. paase. lloje, (Is 10 ho, A pressão ~ali for9as nazis, 
de que é injusto castigar nos ver certos conflictos, que se tas na Poloni,1 obrigou O exodo 
filhos a culpa elos paes, mar-; projectam na vida social, é fa- mi;, na ~Qohill. de Tremei;nbé da pop1.1litção poloneia, que em 
cando-os com o ferrete da bas- ·i' zer esta mesma vida social de- o :hevmo, Pe, .l\nton10 Trivlão lvtll• m1,1itos oal!os teve de i.e refu, 
tardia. Mas quem é que disse co,hii· de ,;eu plano authentlca, ~ina. s. R.evm.ii. rece'bt! a PIU'O• glar n11 RumMla, E' faoil de se 
que isto é castigo? Da mesma I mente humano, e por isso me;;, ,·nm d.!l<S ml\os do Revmo, :re av111iar o soffrlmen\P dpi, re-
forma, ha pessoas que nascem mo tragico, para um plano in, fuQlados, 
ricas e outras que nascem po- fra-humano, como o das soçie- i\nclré Ougue\ O Silnto Pitdre ' Informado 
bres, mais do d~ue _ishso, ha 

1
ª~ clades modernas, Não ha. solu, 1 'Q Revmo. l"El, Antonio Trlvtno da prc:cariA situ11ção du fàmi-

que nascem sa ias e a os o, e1· · · M - t" "ft 
jádos. Não se trata de castigo; ç~o, h~ amputação, ha_ uma fa\, , <lhnt_\, que,"" !>"'ffl pouco wmP'> llu poloneau que tão apreua, 
é um facto, um facto que pó- s1ficar;ao do homem, q:1e. ae j,\ orn QoatUuotor no l"aroQhla d11 damente d@ixuam i;eus lare11 
de ser doloroso não ha duvida .. não soffre as lnju(l1;9e!) pro, Bella V~ta;; será.- acompanhaclo e, em terra amiga, mas extra, 

t . - - prias á excellencia de sua na- ..,. . . . ;. h e t· privad " mas que é a con mgencia me, , , . • , ace , stiu · novo· pc.>ato poi• UlllA 00• 1 n ~· s ao os "'º neces, 
Jutavel do viver humano. Nem ture:i:a, 'tamhom Ja nao é capaz I V! d hl . ,. fl d 

1

. i.ar10 conforto e á@ meloi; .de 
tudo se solucio:,,.., e querer tu- senão de 1Jma feliclda(}e vura- m 'va. e p;u"Oo · a.nqs c.,e a .ª aubsh;tencia, enviQu-lhes um 
do solucionar 'é desconhecer meu.to animal, porq. ue já não éJ pelo Rcvmo. Conego ;Paµlo :Flc;i- valioso auxilio, Sua Emineri
aue a vida do homem nest capaz da h•w'lismo. . renclo da Sllvew C'11,m1ugo, .. eia Mon11, C.iteai, Nunc:io Ap01,1-

rumenas, ele nervos" com a Finlandia, 
o auxili<1 de Sua Santidade Coroando todas essas Rctivida• 

cies um pacto com a Allemanha. 
Pio XI! .ios refugi,1dos da Po- Essa politica de um fazer ba .. 
lonla martyrizada causou viva rulho emquanto outro assalta e 
e sympathlca Impressão na opl- age não passou porém desperce
pião publica e provou ainda bida ao "Osservatore R.omano". 

E ella aqui fica registada para 
mais o carinho especial de Sua· connecimento dos que ainda têm 
Santidade em reh\ção áquelle a veleidade de fanar em anta.go .. 
pai~ ))lsmo nazi-communista. 



\ .... 
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São Paulo, 26 de N ove1nbro de 1939 LEGIONARIO 

Assem~léa Geral ~a O~ra ~as :iVocaçõcs Sacer~otaes · 
: t ,. 

Sob a presidencia do Exmo. A todos empolgou a oração do dustrlas. Finalizcu com muitos 
applausos o :,eu discura:>, fazen
rio e.ppello cv1 clero qml, unirlo 
pela verdadeira e profunda cari
dade, cerrasse · ftlelr.as em torno 
do senhor Arcebispo, e ás fami
lias que propuzessem aos filhos o 
ideal sagra-d0 do S0.cerdocio. 

Os inimigo!! da Igreja podem 

-3 

Sr. Arcebispo Metropolitano. Dom Revmo. M,ms. Manfredo Leite. 
José Gaspar de Affonseca e Sil- que principiou considerando · a 
va, · que teve 0. seu lado o Exmo. escola apost,ol!ca de Nosso SC· 
Snr. Abbade de São Bento, Dom nhor, modelo perfeito de todos os 
Domingos ,ie Silos Schellho!'l1 Semlnarios. Desenvolveu o thema 
Mons. Alberto Pequeno, Visdtaàor que a nobre missão do clero 
Apostolico dos Sem!narios ct.J 00.nsiste em salvar as almas·, ser
Brasil e Mons. Manfredo Lel!;e, vir á Igreja e ser util á humani
orador da reunião, perante avnl . dade . Apontou como causas da 
tado numero de sacerdotes secu- escassez e discont!nuidade do cle
!ares e de religiosos, com assis- ro o cspii:ito aventureiro dos prl
tencia multo consideravel de ;;e.. melros colo11lzadorcs, a perscgui
ladores e associados da Obra das ção pombalir.a, a rlgorora restri
Vocações e de fieis, realizou-se cção do numero de sacerdotes e 
110 dià 13 de Novembro a assem- de seminarios, durante o Impe-
1.lléa annual da Obra das Voca- rio e a desestima das familias 
ções Sacerd,Jtaes no salão de para o estado sacerdol:ll. Ornan
actos do Gymr.asio de São Ben~::>. I do a rnda passo sua conferencia 

Foi CRcolhida essa data para c?m narrativas e cx:!mplos, as
significar que O Exmo. snr. Ar- swnalou_. tan,~<_:m que_ os recursos 
cebispo conti.nvava a Obra ence- 1 .. ecuniai1os 1iao _ estao nem ~e 
tada por seu õignissimo predeces- lcn~e em propo;çru:, com .ª _appli
rnr, 0 saudoso Dom DuaJ:te Leo-- caçao dos cl>p1taes l?ras1leiros e 
poldo e Silva, que nesse dia ter- paulistas no c;,ommerc10 e nas in-

O Exmo. Snr. Arcebispo encer
rou a 1-eunião, agradecendo as 
palavrn.s ardo1·osas do ornc·)l', a 
hospitalidade do Extn·'). Sr. AbbCl
de e do Revmo. Si·. Prior do MO&· 

teiro de São Bentn, a todos l)f, 

sacerdotes, ;,1,Jador~s, zc!adorc\8 e 
;nemht·os da Obra das Vocaçõe5 
e aos fieis o interesse que des
pert.a vam peit1 Obra das Voca
ções e propo:, com:> p1'0gramma 
de 1940, que o clero e os fieis 
unissem seus esforços para dar 
uma casa de campo ou c<Aonia 
dr. férias aos Seminaristas de S:í,.J 
Paulo, ;.,.ssim c;oir.o prescreve a 

se gabar de um talento raro de 
invenção e de uma fertilida
de assombrosa na creação de 
factos historicos que nunca 
a historia registrou. Quem 
ahi medianamente culto rião 
ouviu falar da Papisa Joanna, 

n papisa e a alma 
~as · mulheres .. D 

pena e gente se preoccupar 
com a refutação da lenda da 
Papisa Joanna. Elia não rc
si6te á mais e!emcntar critica 
historica. 

Só existe no cerebro exalta• 
do de alguns anticlericaes sem 

santa Sé. do Concilio de Macon, que 

1Jlinou sua Yiàa na tei-ra. ;;;;=============:;:;::=====:::;:=====:::::::::::: negou a alma das mulheres e dos terrores do 

A Schola Cantorum do Semi
riario Central do Ypiranga, ~01, 
a regencia elo maestro F. Fran
crnchlni abrilhantou a ses.são 
c,mlando varitis composlr;ões sa. 
eras. 

O Revmo. Conego Secretaril; 
. Geral apresentou o relator!o da 
Obra das Vornções em 1939. 

Os varios Centn:;s angariaram 
a importancia de cêrca de duzen .. 
tos e oito contos de reis; as cases 
l'E' lig iosa,s, os r.ollegios catho)!cos 
e pessoas piedosas offereceram 
ccrcD. ele cento e oitenta contos. 

Os Scmina:·istas da Arcl1idb
cesc cic Súo PaulJ são 152. dos 
c;n,i,cs 34 no 8eminario Prei;:1r;1-
torio, 68 cm Pirapóra, 47 n') Se
minario Central do Ypiranga e 3 
nc Collegio Pio Brasilr:iro. 

A ObrR das Vocações não cui(-

ºa•s~,-- aos Conareaados I am,o mil?_ E curioso .é que o~ famoso$ histo
llf"" l!lu Ui.'9 ai rladores · sao de uma 1gnoranc1a pasmosa. Af-

firmam sem provas, sem datas, sem doeu-
Meu Irmão, m"nto alg(!m. ·E nltíguem os pode contestar ... 

"A ninguem é permitt!do ser n<lgligente, c;m receber o Sacra-' Revolta'ÍYl'se 'contra a ltífalllbilidàde .do Pa-
mento da Extrema Uncçõ.ó", diz o Direi\).) Canotilco.' Pecca\:IO gra\re °' ,, · . · 
é desprezar esse Sàcr::imento ou recusai-o, com esbandalo dos fieis. pa, mas ai! de quem lh\:s conteetar a infalli· 
Quã,o temerario no emtanto se mostraria o chrilltã.o que, podendo, bilida de historica .•. , 
não fizesse caso de receber na hora extrema es,se sacramento 4ue Por ex~_mpló · affirmam a exlstencla da Pa· 
conforta quem parte deste mundo para a eternidade! pisa Joà~na e_ narram até com os pormenores 

A vida humana é mna provação continua e· o espírito !nfern.al 
não cessa de, no seu odio implac.avel mover guerra ao homem; aij toda a historia do celeberrimo pontificado 
tentações redobram de violencla nos ult!mos instantes de que de- feminino. Pergunta-se, porém: de q1,.1e nacio· 
pende a victoria final do demonlo. Estando em agonia, a.ss9,lt:1.d.8. t:alidade foi a Papisa f 
de tentações de deoo.nimo, opprim!da de indizi11eis soffrimentos ex• _ Allemã? lnglezat 
clamava Santa There:za do Menino Jesus: "Agora eu entendo quan
"o é nccc,;s!lrio rezar p€~os agtmi.2:antes!" Que temer!dade, poL~, meu 
Irmão, cmcrer enfrentar sózinho os combates decisl\',Js do fim dr 
vida. sem estar munido do auxilio de Deus, de M'Jlria e das graças 
efficazes dos ultimos Sacramentos! 

pe, Maria.no. 

Tudo incerto. 
Como se chamava aquella creatura extl'D.• 

ordinaria e rara? 
- Joan na? Gilberta? lgne:i:f 
Jã não são poucos os que neaam se cha-

ciou sómente das pensões dos . UffífJ 
alumnos, mas melhJrou o refel- J'oclsta Francez foi o 

m,eiro morto de Guerra 
1 ncerto o nome tai'ribem. 

prl•. masse Joanna. 

torio, a capelia, as aulas, o gabi-
r.0tc de physica e o recreio do· Quan?O subiu ao . th~ono pontlfició ~ 

Interessante e -cur.loàól Seminar!o de Pirapóra, e a Capei- os ultimes jqrnaes franoezes, Clément Sarahtyn era secretario. 
la e a bibl!otheca do Semlnar!o traduzindo. tµna · profunda emos- Portanto; a terrivel honra de dar Dizem ser facto hlstorlco e as datas variam 
Central. são, anntu1cianÍ.o nome do pri- á França o primeiro morto, coube spenas ... de 855 ao anno 1100. E nlnguem 

&guudo os dados d:> Exmo. meiro morto de: guerra. O pri- á Juventude Operaria. Catholica. sabe aó certó' quanto ,tempo ella reinou! 
Snr. Mons. Visitador dos S{)mina- melro soJd.ado. inor.to pela França Poder-se~ia vêr um signal, PO• . · ·. · . . . 
i:1os do Brasil, os_ 17 Arcebispa- foi O jovem sarg(l'Ilto Clément Sa- der.se-ia . vêr um symbolo. Si . E ainda ha quem ~c;red.•!e na Papisa! .Ne
aos de nossa Patrm têm ao todo rahtyn que contava vinte e nove r.enhum ge,sto é indifferente ; a nhum historiador se.rio . faz slquer uma refe-
5~ Semina.ri~. dos ~uaes 40 Me- annos 'de idade, inhumado a 26 Deus; si nenhuma folha cae da rencla a esta absurda a hypothetlca creatura. 
norcs ou Prei;arator1os, 13 Maio- de Seteml;,ro em Croix. arvore sem Sua permissão,· qua1 A 

I 
d. ·. · · . ·· · 

1 
XIII dl .· · 

1
_ 

res (3. Centt·aés) .. o numero .de . . . . .. . . . • .. não teria sido o testemunho destn-1 en a 11pparece~. no secu o . , zem. ~ 
.. . º-~·· . ·!·-··" M. r- .,__d, • º"1. As.suas.exeoQ.tâs.realizads.s.n.· .. ''"'--' ·., . . . .,...,ns """'"H'i:.t:a·s No' secu•1o··xt•1--·au··~,,l'e" se• ~r '4

;"d;
1

':~;::;:·a:~°t~ta~;J~t'"' : Igreja ,sàirit1~1d.~raiêv: e:l~éoclhpr~!~pe·,cel:: !P-'gtf ~s~;;;r ;~;;_-~·;;;~~1~: :;1:;· -:~::;;;~v~i.· a ~nteat~ra;;: :~·,t·,~"'ia~: 
P~ r·a o un· men°0 tern·tor1·0 c'o ceu uma consi e = · i · · · · b t te d · ' · · · · 
~ ~ · ltidãó ' lall se vict ma um com a en. , e com• de quàndo a tentaram reetabel,,cer foi: ella 

Brasil .e seus mais de quarenta : s!a mu ' na q u · ção puro; que desejava a paz ·de ' · ' . · · . . . . .- · . , . . . .· · . · 
milhões de . catho'licos, apena..~ aestacavam numerosas delegações Christo para 

O 
mundo, e cujo refutada energicamente at6 m~l'rlo pelos hls· 

2.512 padres &culares, numere militares, representantes das au- ideal estava dirigido para Elle. torladores proteatantn. Portanto, não vate a 
que arrancou dolorosos e sentidos toridades civis, e uma grande rcs É celebre a phrase de Badur 

cultura. Hoje um homem de 
mediana cultura 

mesmo inimlf;!i>, da Igreja não é 

êlffirmar um ~bsurdo .destes. 

historica, 
capaz de 

De outras,:: "'"coisas edificantes" da lenda 
não devo e_,. nem é preciso dizer aqui coisa 
alguma. ,. ~ :1~i~. ·''j_~, -! n 

São bai;étlí's que· 'rlão precisam menção, 
ouanto maf~. :r,efutaçãot;: 

E o celebre Concilio de Macon, reunido es• 
pecia1mente para tratar da alma das mu• 
lhereá? 

E sabem que entre n6s até um escriptor 
ahl famoso, o sr. Monteiro Lobato, num doa 
seus livros de uma .mediocridade desolada, o 
"Mundo da Lua" se refere ao celebre concilio 
com ares de quem acrlldita pfamente na len
da? O Concilio de Macon se reuniu ·em 555 •. 
Nas Actas do Concílio ninguem ac;harã si•. 
quer úma referencia ao caso. 

O que houve foi uma questão ae gramma-l 
tlca. Um bispo contestou que se pudesse 
chamar á mulher em latim pelo genero: ....., 
homo. Vencido, porém, pelos argumentos doa 
outros, ced.eu e não insistiu mais, 

IÍlo la.tlm clasalco a expressão homo d~· 
slgna o individuo humano ,... homem · ou. 
mulher. 

Pois bem. ~ma questiurici:tla grammàtfcal: 
e lin~ul-$tica de uma ~iscussão ligeira do•,Con
ctlio· de-:Mat:on, velu-,tr.azei' Q-<i)hantastlea tenda: 

de que àê reun.iu em 555- o CortciHo ~ .Bispos: . 
··éia.'"iü~eja· :oat11ot,ê~ ,,,~rã . êi~Hberai~_i:à1, a:· 
. mul~'r t•m ou nãÓ terri àfmaf., Ve;Jaei::!á,,ffllo;. 

ntÍa g~~te! Os inimigos da 1ere-Ja-··-i0:- r.P.~ 
mo uns "bichos" em .. crittea hlatól'lcal,;-; / 

·. ~ 

gemidos do S. Padre Pio XI. presentação da J. O. e .. da qual rnn Sch!rech, chefe da juventu- 1JI.. 
de hitlerista; "Só os movimen-

P e. Ascanlo B R A N:D Â 0\,- ;jt 
tos catholicos marcaram profun-
damente a juventude franceza ". =;r=--~====:~==="'-~-:,,.===========1===========::::::::=====::;;::;:;;i::::za,. 1-. Ao Dragão de Indianopolig 

Sob a gerencia de ERNESTO CINQUETTI 

V. s. ãeseja ser Oem servido? Procure conhecer a nossa casa. 
onde v'. S. encontrará :1rtlgos domesticas, artigos para pre

. sentes, matenacs parn construcc;ões e artigos para pintores. 
· u mais barateiro do bairro 
Av. Cons. Rodrig·ues Alves, 376-B INDIANOPOLIS 

Aos 150 .000 mortos da Acção 
Catholica Franceza, Juventud<! 
Operaria Catholica accrescenl:6 
t.ma nova promoção. Ainda uma 
vez a juventude ca.tholica marca 
c.om sangue, o mais generoso, sua 
dedicação á causa da Igreja. 

-==========-:::;;;..:--.========================::::=1:======::c:::s::======i 
MANDAMENTOS 

CONS. - Ha na Bíblia no 1.ivro Deutero
nomio, cap. 5 v. 6 os dez maP.damentos da 
Lei. Porque razão a Igreja ensina different:. 
os dez mandamentos do que os que se acham 
na Biblia? (N. N. SÃO PAULO, CAPITAL). 

RE8P. - N'fto é uma vez só, como parece 
tlar a entender o Consulente. q11e os l\hnda
mentos appareccm escriptos na Bihlia. Temol
os uma m·imeira vóz, no livro Exorlc, XX, 1-17 
quando Jáhve os promulg,J. do a!lo elo monte 
Sinai. São 17 versículos. Isto. se n63 olhar
mos a exposição ein conjuncto, destes man
damentos, porque se os olharmos cada qual 
em separado, são muitas, as vezes que elles 
apparecem em diversos lngm·es da Bihlia. 
Estas dez prescripções moraes. eharn:>.elas 
Manclamentos em Latim. "ascreth addba
rím'', cm hebraico ou "oi dék.t logoi" "as 
dc:r. palavras'', em grego, exprimem as 
vontade,; divinas sob forma de discurso 
directo de Deus a Israel. AutP.s, por(,m, qne 
uma escolha de preceitos, são mais, um todo 
organico. comprehendendo •.wdens 1msitin,s e 
prollibições. algumas das quaé<l acompanha
das dos úroprios motivos ou da prnpria Hanc
ção. 

Ora hem. E' justanwnle este ar:crescimo 
de motivos ou da sancção, qlle far. pa1·0ce1· 
éliverso, apparenlemente, o cab1logo dos :Yl.:i,n
damentos no Antigo e no Novo Testam!'l1to. 
E senão, cotejemos o enntt11ciado dos l\fan
damentos. Comecemos pelos 4 que têm o 
ennunciado complete.mente igual: 

5) Não matarás (A. T.): I'~ão nutlíi.i' (N. 
. T.). 

6) Não commetterás adultcrio (A. T.): 
Não pecaráB c-0ntra a cMtitlade (N. T. ). 

7) Não roubarás (A. T.); Nãô roubar 
{N. T.). 
· 8) Não levantarás falso testBmunho c<'m
'l:ra teu proximo (A. T.): Não lev"-ntarás f!l-1• 
'8..Q. .t~te.~uti~,2-: _(~ •. 1.,h 

\ ~~.:.:-~ . .,;-'=-:-~~.:..:i. 

Radio Consultas 
Passemos agoi·a aos 6 Mandaméntos res· 

tantes que appresentam de facto uma ex
pressão graphica diversa da expressão actue.l, 
tendo esta porém conservado o sentido esscn
ciallflentc identico: 

1) .Eu sou o Senhor teu Deus. que te ti
rei da terra d·o Egypto, da cása da servidão. 
Não terás cm minha presença deuses extra
nhos. Não farás piara ti Imagens de escul
!ltura 11~111 figura alguma. de tudo o <tUe ha 
no alto do céu ou em baixo na terra ou Q\te 
está debaixo da terra nas aguas. Não as 
adora.rái; e nem lhes darás culto, 1}0rqne eu 
sou o Senhor teu b<'ms, Deus zeloso, tttte cas
tigo a iniquidade dos paes s-0bre os filhos 
até a terceira e quarta geração daqt1elle11 que 
me aborrecem, e que faço miserlcordla por 
muitos mllha1·es dos que me anrnm e guardam 
os m~us 1H·eceitos (A. T. ). 

1) Amar a Deus sobre todas as cousas 
(N. T.). 

Nãn ha negar que a expresf'ão do N. T. 
l muito concisa. Ma~ ao leitor attento e sem 
1,reconceitos pat·:.i. logo salta aos olhos a 
igualdade ele sentido s-ob a diYersidade da 
formá. Quanto áS palavras :,Não farás para 
ti imagem de esculptura nem figura algu
ma ... " etc .. que certamente são o ponto onde 
terá chegITTtb o nosso prezado Consulente. não 
teem ellas o l3entido exclUslV-ô qtte algmti:l lll.ês 
(illí:lt'elll dat•, De tcito, si não fora como aco.
bamos dê tl!i!êl·, couio se explicaria (j\le o 

. 11roprlo J)tOfüUJgâdor da Lei, l\ioysés, não se 
peJassé tlé 111andal· fazer Cherubins pa.ra co\
loca\-o~ Sobre a Arca da AIIUUiçà, qu1i Salo
mão, nos primelrl'ls tí!lthJ)oS de r.ert reinado, 
quàndo era, ãlUda exacto observador da Lei, 
~iy_éssj, ~~!hl)~ .clllloc~dQ ~he_rup~ ~-1:.ê.~· 

pló de Jerusalem, no Oraculó e pelas ·pare
des, assim como 12, bois de bronze e leões 
sustentando aqueUa gr.ande bacia de bronze 
chamada: "o mar de fundição". (III Reg. 
VI, 23; VII, 29, 44), . 

As palavras: "Não fànls para ti ima
gens ... " etc., não significam, portanto, senão 
a prohibição de fazer esculpturas, imâgens, 
para adorai-as como ao verdadeiro Deus, pec
cado ao qual eí-aru. hlüito propensos os He
breus po1· estar~nt circumdados de povos e 
nações polytheistas. E' is<io o tine tambem 
ee .deprehende da leitura do ve1·slculo imme
diatamente anterior ás já citaelas palavra~. 

2) Não tomar o Seu santo nome em vão 
(Novo 'testaiuenlo). 

l!) Não tomaí'ás o non1e ilo :senhor teu 
neus em \'ão. porqu~ nàió ficará. sertt cai.tlir;o 
aqttelle que tomar o snu nome sobre uma 
<:ousa vã. 

3) Guardar os Domingos e Festas (~ovo 
Testamento). 

3) Observa o dia <' - Sahbado, pára o 
Fíi.crificat•es. como ô 13ell-', i tea Deus te man
c!o\i. Seis dia!; trabo,l11at'a:l e fa!'ás todas as 
tuas obras. Mas o !lia setimo é do sabbado, 
tsto é, o dia do descanso do Senhor teu Deus. 
Não farás nelle algum trabaiho, nem tu. nem 
ttái éâcrávo, neh1 tha _êSêfãvâ. l!ein -0 lêtt boi. 
nem o téu jUll1êlHo, ne\n anilfüH àlgmü leu. 
l\eÍll' O ÍOl'ásteiro que VIVe das ttiiiS POrtHS a 
denh-u; para. que de~óansn 'o thu csc!'ã.Ílo e a 
tua .• ,escrava coilto ti.\ ,1.fambeni dêstáhsas . 
Lêiftbtã-te q\ie tambem tu . .servlslt' · Ji<Í Egypto 
e que tle lá te tlrott o Senhor tett Deus com 
uma mão podéroM. é com í.ttn bràço estendido. 
Por isso te mandei que obse1·vasses o dia tio 
~~.bb,li.d~ • 

4) Honrar pae e mã~ (Novo Testa
mento). 

4) Ho111·a ~ teu' pae e a tua mãe, eomo 
te mandou o Senhor teu Deus, para v.i:veres 
largo tempo, e para seres bem suocedido na 
terra, que o Senhor teu Deus está para te 
dar (A. 1'.). 

9) Não desejar a mulher do Pl.'oximo 
(N. T.) 
· 10) Não cubiçar as cousas all«lias (N, 
T.). 

9) e 10) . Não cubiçarás a mulher de teu 
,1n·oximo, n~m .a sua casa, nem o se.u campo, 
nem o seu ser'\To, nem a sua serva, nem o seu 
boi, netn o seu jUtnento, nem cousa alguma 
que lhe pertença (A. T. ). 

Concluindo: Parece-me que depofs desse 
cotejo, instituiclo ponto por ponto, temo.s as 
seguintes conclusões: 

A) Dos 10 :\-!andamentos da Lei Antiga, 
4 são nn sentielo e na graphie. ou expressão 
rigorosamente lgüaes aos correspondentes da 
Lei Nova (Mand. 5, 6. 7 e 8). 

B) Dos 6 mandamentos que sobram ela 
Lei Antiga, 5 ,são iguaes no sentid-0, (ainda 
que com expressão gral)hic.a diversa) aos 5 
correspondentes da Lei Nova (Mand, 2, 3 4 
e 10). ' 

C) Quanto ao 1.0 Mandameiüo da Lei 
Antiga, alêtu de uma expressão gra-phica <1l
ve1·sa. ha ttelle tambem ume. ordem positiva 
a mais do que no 1.0 Manel .. da Lei Nova. 

D) Considerada porém na realização pra
tiea e no contexto da Biblia é evidente qn~ 
esta prohibição não deve ser e rtão foi de 
facto élltel\dida, Sirtão no sentido de fazer 
ídolos de elcuses extranhos. que fossem ado
rados em lugar do verdadeiro Deus. 

Logél, sl:!gue-se, 0111 luz meridiana, pll.':'!l 
quem quer ttue estiver livre de preco11co.it-Os 
que 

A IGREJA ENSINA HOJE OS MESMO,S 
MANDAMENTOS QUE SE ACHAM N:A. 
BIBLIA. 

,(LiAA J~º--~.ic.i.:op!l,g_n~_ AA:~~,;@;.~,-E!.,~·-t\!t,~t!Á .. ! 
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BEM VESTIDA 
REFLECTE O 

BOM GOSTO MATERNO 

O Para vestir seus filhos 

com elegancia, visite a nossa 

Secção de Creanças. Estamos 

agora offerecendo um lindo 

sortimento de roupinhas de 

linho superior, em,~styloe 

distinctos e modernos. 

Aea_ ·, •. 
K_U~ 

A CASA .N.o i NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

,. ,.,r 1,,/'.-/ ~ .. "--~~ "'C:'-ª.· "'º·'\~-~pr~-. . . , ,. .. ., 
Santó André, Ã'pôsfólo 

André foi um dos primeiros em todo o Antigo Testam~nto 
Apostolas escolhidos por :r-fosso alguem teve assim o seu nome 

. Senhor. E·ra irmão de São Pe- tra.cado, e sempre por motivos 
dro, e, aom-0 elle, pescador. elevadissimos. 

DisciJ)ulo de João Baptista, Apesar disso, não ficou· ·-arn-
elle ouviu quando o Precursor da -com Jesus e só um anno 
disse: "Eis ahi o Cordeiro de mais tarde abandonaram as rê
Deus, que -tira os peccados do des, por terem sido feitos pes
mundo." Comprehendo o sen- cadores de homens. 
tido destas palavras, André se- Quando Nosso SenhÕr;-de
guiu a Jesus, e á pergunta: pois de ter passado uma noite 
"Que desejaes?" Respondeu: em oração, nomeou 12 Aposto
"Mestre, onde inoras?", ao que: los dentre 77 discípulos, André 
Jesus respondeu: "Vind·e e vê-1 foi o segundo escolhido, segun
de.~ Elle foi, e passaram jun-1 d_? a ordem em que elles es
tas o dia inteiro. Encontrando-' tao nomeados no Evangelho. 
se com o seu irmão Simão, A respeito de Santo André, 
disse-lhe: "Encontramos o os Evangelhos são muito laco-
Messias, que é o Christo." nicos, aliás, como tambem o 

Indo com André ter com Je- são a respeito dos outros. 

do-q a Igreja de Taras, na 
Achaia, que foi uma das mais 
florescentes dos tempos apos-
tolicos. · 

O governador romano dessa 
região, ,entretanto, muito dedi
cado ao serviço de seu deus, o 
imperador, cuja "providencia" 
era brutal e cuj-o braço era 
longo, tudo fez para impedir o 
progresso do catholicismo nas
cente. Santo André viu que ou 
as almas seriam salvas por. 
uma grande d·edicação de seu 
Pastor, ou correriam grande 
perigo. 

Apresentou-se, pois, diante 
do tyranno Egéas, e sereno 
affrontou a sua ironia e a sua 
colera. Disse em Nome de 
Quem pregave., e porlft].e não 
poderia calar-se. E como Egéas 
se irritasse cada vez mais com 
as verdades que ouvia, acabou 
mandando lançal-o numa mas-

tlTURGIA 

TE IGITUR 
·.1.·e tgttUr. A vos, pois roga

mos ó . clementismmo Pae, -por 
Jesus UJU'isto V osso 1, uno e 
.Nosso :sennor, que estes dons, 
estas orrertas, estes sacrtUcios 
santos e 1mmacur.a11os, vos se
Jam agrae1ave1s e os abençoeis, 
os quaes antes de tudo vos otre
recemos pela nossa :san\1, Igre;ja 
t,;atnouca: 111gnae-vos conced.er-
1nc a paz, guarc1a1-a, unn-a e 
governai-a pol' tocta a terra, em 
communnao r.om o vosso servo, 
nosso .l'apa ... com o nosso JSis
po. . . e com todos os orthodOxos 
e os que proressam a te catnou
ca e apo:,,;ouca. 

No Te igitur o Padre reza pela 
santificação sempre mais com
pleta dos dons offerecidos e pede 
a Deus a concessão dos fructos 
de sacrificio, que é reservado â 
Igreja inteira. El'le se dirige a 
Deus por Jesus Christo seu Fi
lho Nosso Senhor, de cujos me
ritos nos vem toda a efficacia de 
nossas orações. 

O celebrante pede a Deus em 
primeiro lugar que acceite e 
s.·mtifique os dons offerecidos. 
A bem dize:·, essas expressões 
suppõem quasl a consagração e 
provam que e,ssa formula poude 
cutrora ser l'< .. zada depois da c~
lebração do mysterio como no 
começo da Intercessão roma.na. 
Em qualquer hypothese, podemos 
dizer que a oração consacratoría 
não é sinão um todo e deveria 
ser considerada como um 1:tcto e 
um momento unkos. Como na& 
palavras do Offertlorlo: imma
culata hostia, haveria aqui tam
bem dramatic,a antecipação. 

a mesma cousa, pois designam 
em geral, os elementos da Eu·· 
charistla . 

Em seguida o celebrante. reza 
por toda a Igreja de Deus, santa 
e ca_thOilic,a,, isto é, espalhada no 
Universo inteiro. Toda a Igreja 
recebe uma parte do fructo etc 
todos os s,.crificios que · se cele
bram. Os fieis em estado de 
graça participam pois da influen
cia salumr dessas milhares de 
Missas, rezadas cada dia no Uni
verso. E' o que se chama o 
fructo geral do Santo Sacrificio. 

Eis a grande devoção da Litur
gia: rezar pela Santa Igreja! 

A graça que quer a Igreja é a 
p&z: Quam pacificare... digne
ris. E' essa paz que guarda, ure 
e dirige as ~!mas ao porto da 
salvação, sob e cajado do Pastor· 
Supremo, o Vlgario de Christo na 
terra. 

Eis porque depois da devoção 
á Igreja, corpo mystico de Jeâus, 
vem a devoção ao Soberano' Pon
tífice. 

D.esde o se('ulo V se menciona 

11a Missa o nome ao Pai,& l'el• 
nante. Os concfilos faziam.~ 
um rigoroso preceito. 

Quando o Papa. celebre. elle se 
r,omeia a si mesmo dizendo: Eu, 
vosso indigno servo. 

o Bispo da Diocese deve set 
nomeado em seguida, diz Inno•. 
cencio III. 

~ntes d,J, reforma, do Missal 
Romano na oração Te igitur no• 
meava-se tambem o principe ou 
imperador reir.ant.e. 

Por ultimo, numa formula ge .. 
ral o ministro de ~us meneio .. · 
na todos aquelles que professam 
a fé orthodoxa, isto é, a verda• 
deira doutrina cathoUca e apos• 
tolica. 

• • 
Varios liturgistas não puderam 

conter sua admiração pela logi
ca maravilhosa contida nessa 
palavra igitur - portanto. E' 
como se elle dissesse a Deus: .Eu 
vos offereço o sacrifício do Cor
po e do Sangue do Vosso Filho: 
portanto tenho o direito de pe• 
dir e de ser attendido. 

Visitas ao -LEGIONARIO 
S. Excia. Revma. 

Mons. Ramon 
Ortiz 

Revmo. Pe. AscaniQ 
Brandão 

Segunda-feira p. p. estlwe em 
visita á nossa Redacção o Revmo. 

Qu.artà-feira p. p. a 1'edacção de Pe. Ascanio Brandão. Sua Re• 
LEGIONARIO foi honrada com "· verendissima tomou parte na reu
visita de s. Excia. Revma. Mons. nião dos redactores dest.a folha, 
Ramon Ortiz, Vigario Geral da tendo a gentileza de d!Yigir al
dfocese de Taubaté. gumas palavras aos mesmos. 

Um signal da cruz é feito ao 
:nesmo tempo que o padre reza: 
benedicas. . . . E o signal da cruz 
é feito tres vezes, ás palavras 

: dona, munera e sa~rificfa. o illustre .visitante · 'foi sanda· Abordando os trabalhos da Acção 
Alguns liturglstas dão a esta cli'.J pelo Dr. l'linio corrêa de OH· Catholica, o Revmo. Pe. Ascani'l 

: repetição do signa:l da cruz a se- veira, nosso direcfur, que em Brandão revelou aspectos interes-
guinte razão: antigamente as breves pa'lavms relembrou afigura santesi das diversas secções de. 
oblações eram collocadl:ts á direi-· P .. postolica de s. Excia. Revm,a. Acção Catholica nos paizes da. 
ta e á esqueida daquella que era! I) Epaminondas Nunes deAvilla. Eul'()pa. 
de,tinada á communhão do ceie- salientaRdo que S. Excia. Mon- Falando sobre O papel da im .. 
brante. Por isso abençoava tres senhor Ortiz é bem. um. discípulo prensa na Acção cathOilica, . re
vezes as oblações. Sabe-se tam- do saudoso bispo, quer pelas suas cordou a. phrase de um theoiogo 
bem que os padres, cardeaes côn- virt;ictes .. que: P<>r·-.. sua· gmndé eminente que affirI!lara qµe_ si 
celebrando com .o Pontl!ice, man- apçao apostol1ca, ,_ . s.ão. Paulo: voltasse ·li(). mundo se
-~ham~sé .de· um, e .. de ld1,1tr9. la,.do ,.,,.~ , ~!\l,r;;;;,ª,,_;;,~1"'!.f~~~~;rJ.a':,.iôr~t-ª'.: li!n-1,.,""""í;éiâ ,ó' exi-~~:.: .;r.~ =-'?I~,}t;{§!'ltf ~~ 

Notamos ainda que antigamen- do LEGIONARIO. · Frisou que prol J.b . jornal catholico, pois, 
t,e o numero de pessoas ou de guand0 estu~ant.e em Roma, um assim fazendo, desempenhal1lam 
objectos a benzer reclamava essa dos seus maiores prazer e':8' ler o papel mais ,arduo e talvez o. 
triplice ben10,m, aliás frequente O LEGIONARIO, 0 que fazi.a re- mais proveitoll:>, dentre os di
na liturgia. :r-ios officios solem- gularmente. versos sectores da Acção Catho
nes, em que os fieis rode,avam Nota a necessidade _d~ escolas lica. 
o altar de todos os lados, termi- de jorna!lismo no Basil, e se Encerrando sua palestra o Pe. 
nada a funcção, o pontifice dava Gfnte satisfeito por constat.ar que Ascanio Brandão, accentuou o 
a triplice bencam. 0 LEGIONARIO, ª seu ver ad- papel difficil, mas de absoluta. 

, - . miravel escola de trabalho, vem 
. Jl; de suppor amda _que ª. Igre- mantendo com regularidade um necessidade, de termos a · nossa 
Ja quer com estes tres s'.gnaes curso . de jornalismo para os seus imprensa, e apresenta a figura, 
da. cruz gloriftc.ar a sa1:tJSSima redactores.' de Luiz Veuillot, modelo de jor
Trmdade. Essas offertas sao cha- Accentuou S. Excia. Revma. i:alista e de catholico perfeito, e 
madas dons por serem v<Ylunta- que, COmJ} já houve quem O affir- c,ue devera ser para todos· os jor
rias, presentes, porque com ellas na!listas catholicos estimulo e 

º
·amos graças ou un· pioramos fa· • musse que, si São Paulo vel- exemplo. 

tasse ao mundc emprehenderia e 1 

vores, sacrificiOs, porque a pal'l.- Cruzada da imprensa, deveri&mo~ A seguir · o nosso director, . Dr. 
vra do padre vae consagrai-as. assim empregar todos os nossos Plinio Correa de Oliveira, agra. 

Essas tres palavras significe.m esforços para manejarmos com deceu as palavras de amizade e 
sob pontos de vista differentes, ãenôdo essa, arma poderosa. estimulo do nosso illustre visi• 

t.ante. 

1us, Simão teve a alegria de I Sabe-se entretanto, pela tra
ouvtr as primeiras e as mais dição, que depois da descida 
consoladoras palavras da boc- do Espírito Santo, elle partiu 
00 do Mestre: "Tu és Simão~ para a Sythi-a, paiz ao norte 
filho de João, mas de agora em_ do Mar Negro, e habitado por 
diante te chamarás Aphait ,(*, trj'l:Ws barbaras. . Depois de 
·dra)." Só uma ou duas vez~s:; ~rpgrr.er outras regiões, fun-

morra. André . significa "cora
joso" e sua virtude de coragem .. 
elle a teve em gráu requintado. 

O camarada Geza Wein
berger en~viado á· Polonia 

Geza Weinberge1· foi enviad:o il ciosamente el!e oonsegum aaptar 
cida. cl!e Swow, para.executar um as sympathias de Stalin, e este 
programma de bolchevisações. o acceitou porque precisava de 
Esta decisão de Stalin tem sua seus serviços, de sua habilidade 
significação e é bastante tragica cm extorquir <.• assassinar. 

Despedindo-se, S. Revma. nos 
deixou a grata satisfaçã,o de uma 
promessa de para. breve fazer 

uma pa~est,·a sol;>re a persona.li · 
ãade de Luiz Veui1lot. 

Sr. Montezuma 

o 
Camiseiro 
da Elite 

Par-a: as festas recebeu lindas 
gravatas, meias e lenços 

Especialidade em enxovaes sob medida 

Só nv Brio. luIB Bntunio, 143 
Phone 2-6075 ·-· . . S. Paulo 

Não temia deixar a sua grei, 
pois o exemplo de seu marty-

1 

rio fortifical-a-ia na fé, e o s_eu 
sangue fecundaria a obra de 

i seu successor. 

1

1 Morreu na Cruz, pela qual 
eUe tinha uma veneração es

: pecial. Nella permaneceu dois 
1 

dias, e no momento em que os 
christãos horrorizados tenta
ram um golpe para salval-o, el
le expirou, tendo o seu corpo 
illumínado por clarões de glo-

1 ria. 
j No mesmo instante, Egéas 
; entrava em furias, e pouco de
i pois morria victima dos demo
! nios a que tão bem servira. , 

Esteve tamhem em visita a està: 
folha o Sr. Mont.ezuma, Presiden
te da Juventnde Catholica. Bra• 

para a Polonia. A explicação da Hoje Stalin envia Weinberg1cr 
escolha do camarada Geza Wein- a Swow. Certamente este não 
berger está em seu passado, em desapontará ao dictador, e fará sileire., e, como tal, ellement.o che-. 

gado á Junta Nacional da Acção 
sua pernonal!dade. Quando Bela o que Stalin dellle espera, Cathol!ca do Rio de Janeiro. 
Kun dirigiu a revolução commu- Apenas chegado a Swow, Wein--
n1sta da Hungria, o camarada berger dá diversas !ru;trucções: vi~la di~~~~:n;~:an;Ío q~~- ~~ 
Weinberger era seu tenente, ou reforçar a pr-.>paganda e punir de l~lceu Amor;iso Lima, President.d 
melhor, o carrasco official da re- ;norte a quem fizer a mínima da Acção Catholica, fui .recebh() 
volução. O nome de Weinberger c.pposição a ella, obter o maior pelo Revmo. Conego ·Antonio ·de 
ficou para sempre na consciencia r.?mero possivel d~ ~enuncias,_ ba- Castro Mayer, pelo direetor--e -~ 
angustiosa dos burguezes hunga- :11' todo culto religioso das 1gre- mentos da xedacção desta 'folha · 
ros, após as 200 pessôas que Jas, prender a~ ~ôas_ perte1:cen. 1 oue se encontravam ·presente; 
elle proprio assassinou cruelmen- tes a ordens religiosas, pumr de j · to' 
te. morte a toda pessôa que, destruir no momt:n · 

Abafada a revolução, Geza retratos de Stalin ou qualquer Percorreu o Sr. M.ontezuma. · 
Weinberger abalou para a Russia material de propaganda bolch<>- acompanhado por noS!D ·d.lrector. 
e em breve era o homem de con- vista, etc. todas as installações redacto:riac:s 
fiança de Trotsky. Mas Trotsky Em seguida Weinberger orgar.!- f, graphicas do LEGIONARIO, 
cahia e Welnberger não. Astu- sa um comicio na cathedral, de

1 ................. "·"···••+••• ........................... ".~ ............................................................... -:' 
1i Livrari.a Acadêmica i 

onde :floram retiradas as imagens 
mantendo, em seguida, animadA 
pal~tra sobre os a3Stimptos de 

e colkx:ado 9 retrato de stalin. maior actualid~ para O movi-

!I ~-ARAIVA'.J ~ ·. CIA. f 
1

, . LIVREIROS EDITORES l 

Findo o discurso de Weinberger 
fo1·am identificados todos . os pre
i,entes e os que não possuíam do~ 
cumentos de identificação foram 

mente cathoUco no Brasil. 
Do .distlncto visitante, recebeu 

o director do L'EGIONARIO utB 

executados. attenc!.ooo telegramma de· despe .. 
A população civil, a bem d1· 

zer, está es0ravisada e.o soldado dlda, cujos dizeres não eram 81!-, 1 ~~~~: ~~1~~vidor, 15, ~~~\':~.s;~~C~~~MICA" r 
l: SÃO PAULO · + 
-~~ .. ~~!f:!~~~·/lf!~!'.!,~111~,t 

invasor, tendo sido expoliaól:\ nfuo o refllexo da grat.a impressão 

~~AWPte ~.~,~- -~:-.:e~:~._:,~.::~ 

'-. , .. : 1 .' -'> " 1, 
I ',, ., .-

,1j .. _,1,,.-...,, .. ,"',\ ,...- ...._~-· 4111,,r .. ..._._ .. ,~t.•i.1 
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' No Palacio São Luiz EVANGELHO 

A Destruição -de·-·Jerusalem 
e o Fim do Mundo 

Prosseguem as homenagens das 
corporaçãe's de classes e associações 
CU!lturaes de São Paulo a Sua 
Exeia. Revlll3., Sr. D. José Gas
par de Affonseea e Silva, pela 
sua elevação á ca.theàra archie
riscopal de São Paulo. 

direct.oria do Instituto · Historlco zação dessa homenagem a s. 
Geographieo de São Plaulo do Excia. Revma. as adhesões foram 
qual S.. Excia. Revma. é socio numerosisslmas reunindo o que 
honorario. ) d.e mais brilhante e significativo 

A visita dos medicos paulistas conta a classe medica desta ca- Depois de varios ULTIMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES Nesta nova era~ 
que ha de durar até 
o fiI!l dos seculos, 
hão de surgir mui, 
tos falsos chr!stos e 
f a I s o s :prophetas 
que, com pretenções 
de reformar a so
ciedade, Invocando 
abusivamente o no
me de Christo, afas• 
tam o homem de 
seu Salvador, para 
encaminhal-o n a s -
vias do erro e da , 
condemnação. P o r · 
isso, a a-éivertencia 
amiga do Mestre: ; 
"_Não lhes :d-eis cre
-dito." A doutrina 
divina, a doutrina 
da salvação ensina· 
da por Jesus Chris• 
to é a Doutrina da. 
Igreja, toda ·a Dou
trina da. Igreja, é sõ 
a Doutrina da Igre• 
ja, "columna e fun• 
<lamento da verda• 
de" (São Paulo). 
Têm, pois, os ho• 
roens os meios ne
ceSl:larios para bem 
conhecel-a e prat!· 
cal-a. Si alguem 
agora vier com en
sinamentos outros 
que não esses, ain• 
da que seja um an• 
jo do céu, não me• 
rece credito. 

ao Palaclo São Luiz revestiu-se pital. dias occupados no 
São Matheus, XXIV, 15-35 

Na sema,na finài3., destacararu. 
se as homenagens prestadas pela 
CLa~ Medica Pat.IListQ e pe!la 

de 1.."lll carinho verdadeiramente: Noticiados pela imprensa dia e ministerto, retirava. 
ei;pontaneo, pois não• tendo sido' hora màrcados para a cerimonia se Jesus, com 011 
constituído nênhuma commissão comparecerem ao Palacio archie- seus, de Jerusalem 
executiva enc~rreg-a,da da organi- piscopal cerca de duzentos medi- para Bethania. Os 

Naquelle tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
Quando virdes, a abominação da desolação pre
dicta pelo propheta Daniel reinando no Jogar san
to (aquelle que lê, entenda), então os que estão 
na Judéa rujam para os montes; os que estão no 
terraço não desçam a tomar a sua tunica. Ai! 
das mulheres que estiverem proximas a ser mães, 
ou estiverem amamentando nesses dias. Rogae 
para que a vossa fuga não aconteça em tempo de 
inverno, ou em dia de sabbado. Nesses dias ha· 
verá tribufações quaes nunca houve, desde o co• 
meço do mundo até hoje, nem haverá jamais. De 
sorte que si o Senhor não abreviasse esses dias, 
ninguem s,e salvaria, mas ·e11e os abreviou por 

As senhoras não 
deve.m soffrer ! 

A Exma. Sra. D. Corcina d'Avila de Bittcncourt 
111:eirelles, dedicada Esposa do sr. Alipio de Bittencourt 
Meirelles, muito conhecida e considerada no mm1icipio 
de Piratiny, Rio Grande do Sul, nos penhorou com o 
seguinte valioso attestado: · 

cos entre os quaes pudemos no- discipuios, maravi
tar a quase totalidade das Con- lbados com a gran
gregações das duas Escolas de deza, magnificencia, 
Medicina da capital, as Corpos e m a j e s rode do 
Medicos, das Casas de saúde e Templo, chamaram 
Bospitaes; componentes da SO- a attenção do Mes
ciedade de Medicina estes for- tre para a solidez 

'mando um grupo numeroso e daquelia sob e r ba 
brilhanw. construcçâo. - "Na 

causa dos eleitos. · ·' 

* * *>· 
Então si alguem vos disser: Eis aqui está 

o Christo, ou acolá não l_he .deis credito, porque 
surgirão falsos christos :~ •;''falsos ;prophetas que 
farão grandes prodigios:.;~;ói>us,,s- l~o admiraveis 
que, si fosse possível, ~.fp~iet#( seriam enga-
nados. Eis que eu vás':'.:P:r~t 'Si, pois, vos 

"Ha muito vinha cruelmente soffrendo de inflam
mação do utero e do fígado, sem esperanças de ficar 
boa, pois, já havia recorrido, sem resultado algum, á 
quantos preparados andavam annunciados, .porém, nada 
poderam fazer para alliviar-me. Informada dos succes
sos extraordinarios elo "GALENOGAL", apregoados por 
tantas amigas e a cada instante, resolvi experimental-o, 
mais para satisfazer a meu marido. Sentindo melhoras 
apreciaveis, logo aos primeiros frascos, continuei a 
uzal-o .e hoje, posso affirmar, estou completamente livre 
ele tão crueis soffrimentos, com 8 frascos apenas desse 
bemdito remedio. Acho necessario publicar o presente, 
em beneficio de tantas senhoras que por ahi soffrem 
dos mesmos males." 

Attenàidos pelos secretarios de verdade eu vos digo 
nua Excia.~v)na.os Revmos. Co- não ficará pedra so-
1iegos Paulo Soureiro e Sylvio cte hre pedra" foi a 
Mattos, os illustres visitantes f-o- resposia breve e. 
ram recebidos pouco depois por paradoxal do Salva
Sua Excia. fl'"vma. Sr. Arcebispo, dor. na qual repetia 
tendo após as saudações habi- apenas uma predi
tuaes falado em nome da c:Iasse ção já feita,~ dias 
medica o Prof. Dr. Celestino Bow:- antes, no domingo 
rou'l, cathedratico da F'act;ldacte de Ramos. Conti• 
de Medicina da Universidade do 

I 
nuando a caminha

São Paulo. da, quando fóra da 
Abordou o Prof. Bourroul a mis- ddacle, já sós sobrP 

são do medieo na sociedade, sa- 0 monte das olivef·. 
cerdocio irmão do sacerdocio ras; os apostolas. 

~ catholico com o qual se une, á perguntaram a Nos
- c-abeceira do enfermo; um curan- so Senhor o tempo 

do corpo, outro curando a alm.\l, daquelies ;acontec!-

disser alguem: Eil-o af{.yl,\'ri'o·/ • , não deveis 
sahir; Eil-o aqui no int~or (la eás não lhe deis 
credito. Assim como 6 '(4,Iampago sae do oriente 
e apparece até no occiélên~e. assim será o advento 
do Filho do Homem. Em· toda a parte, onde es
tiver o corpo, ahi se reunirão tambem as aguias, 

~ * * 

Para inflammações ou corrimentos do utero, mo
lestias dos ovarios, flores brancas, -emfim, todos e tão 
variados incommodoz das senhoras, o depurador tonico 
"GALENOGAL" é de surprehendente e rapido effeito, 
como demonstra o attestado acima. Nenhum outro 
medicamento, até hoje, o poud-e vencer. 

Foi o UNICO classificado - PREPARADO SCIEN
TIFICO - e premiado com - Diploma de Honra - na. 
Exposição Internacional do Centenario, em 1922 no Rio 
de ,Janeiro - distincções que nenhum outro similar 
mereceu. 

Encontra-se em todas as Pharmacias e Drogarias 
do Brasil e Republicas,. Sul-Americanas. 
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mas ambos devendo estaJ: sempre m-entos; e, servindo
unidos, para servirem os ideae,s se ela occasláo, per• 
catholicos. Prosseguiu o Dr. ce- gunmram tambem 
lestin;;> Bourroul, dizendo da ale- quaes os slgnaes 
gria de todos os presentes pela que denunciariam a 
elevação d Sua Excia. Rvma. ao consummação d o s 
arcebispado, pois era conhecida seculos: dois pro
de todos a sua vida de perfeito blemas que muito 
apostolo da fé ca;tho!ica. OR preoccupavam. O 

Terminad'.1 a saudação do Prof. 
Dr. CeilestinK> Bourroul tomou a 
palavra S. Excia. que agradeceu 
commovido a bella esigniflcativa 
manifesta.ção elogiando a acção 
cl:os medioos paulistas notada.men
te entre os pobres. 

INSTITUTO HISTORICO GEO
GRAPHICO 

Divino iviestre res
pondeu com o ser
mão apresentado no 
Evangelho deste do-
mingo. 

* * * 
Este discurso de 

Jesus . Christo pre· 
diz, primeiramente, 
os factos que pre
para,ram e acompa-

lmmediatamente depois da afflicção destes 
dias, o sol se ha de escurecer, e a lua não dará 
a sua claridade; as estrellas cahirão do céu e 
as virtudes dos céus serão al;la~adas. Então ap· 
parecerá o signal do Filho do Homem no céu, e 
todo:: os povos da terra derramarão lagrimas de 
dôr, e verão o Filho do Homem que vem sobre 
as nuvens ào céu, com grande poder e majestade. 
E enviará os anjos para ajuntar, ao som de trom
beta e em vez alta, os seus eleitos dos quatro ven
tos da terra, ào mais alto dos céus até as suas 
extremidades. Da arvore do figo tomae a seme• 
lhança. Qu ando já os seus ramos se acham ten
ros, _e começam as folhas a nascer, sabeis que 
está proximo o estio. Assim vós, quando virdes 
todas estas cousas, sabeis que o Filho do Homem 
está proximo, já á porta . . Na verdade vos digo 
que esta geração não passará sem qu·e se cum
pram toâas aqueiias cousas. O céu e a terra pas
sarão, mas não passarão as minhas palavras. 

nharam a ,destrui
Representada pelos srs. dr. ~ão, de Jerusalem, ao tempo dq )mperador- ro. 

* "' * 
Vem -aqui, a pro-

posito das maravi
lhas q u e possam 
operar o s falsos 
doutores, uma con• 
sideração sobre as 
diversas phàses cio 
milagre, sello divino 
que justifica nosso 
assentimento rae10-
nal ás verdades por 
elle ratificadas. O 

~,:~,-Semanas 'dé esfodôs p;rômovidâf.péiâ 
demia Pontificia de Sciencias 

José Torres de Oliveh\a., resi- n)ano Tito; e, como -a ruina âa cidade santa 
dente perpetuo. dr. Alvaro de Sal-- . seria, nos designios da Providencia,, a figura 
Ies 'Oliveira, 1.o vice-presidente, da Catastrophe final do mundo, accrescenta o 
dr. Frederico Brottro, 2.a vice Mestre, _n~ma _coordenação logica, e para· s'a• 

. . · pretsidehte, dr•. "Carlos. da Silveira Usf-azer. ·.á ségundá ''i;l'érgunta dos discipulos,' 

AC. · ·2° secretario <~ prof. David Pires uma noticia sobre os s_ignaes preliminares ima- 1 Correia, thesoureiro, e acompa- mediatos do termo d€ste universo. - A deso
, nhada por um grupo de socios lação predita por Daniel, como signal do es

milagre. por. isso que insolito, attrahe a at
tenção; depois, é garantia da doutrina. com 
·elle justificada, - serve de credencial aos em• 
baix,adores de· Deus, e demonstra a verdade 
üe_ 11qa,s palavras. ---- Mas, chegada a }lora .em 
que· -esta doutrina está plenamente compro
vada pela força mesma dos milagres: opera• 
cios em seu favor; hora, em que todos têm 
os meios para recolhecel-a e admittil-a em 
nome de Deus; desde esse tempo, começa a 
doutrina assim reconhecida a ser criterio de 
verde.de, de sorte que se devem rejeitar quan- · 
tas pregações appareçam que lhe sejam con•· 
trarias, ainda quando viessem acompanhadas 
dos maiores prodígios. - "Si nós ou alguem, 
ainda que seja um anjo, do céu, vos evange
lizar diversamente do que vos pregamos, seja 
maldito" (aos Gal. I, 8). - Por isso, nos põe 
o Senhor de sobreaviso: "Não lhes deis cre
dito - Eis que vos predisse." 

Communicação feita pela Embaixada do Brasil 
junto á Santa l•'é 

(Agencia Spes. Via aérea) -
O Ministro da Educação recebeu 
do seu collega das. Relações Exte
riores copia do officio da nossa 
embaixada jur,to á Santa Sé, re
lativo a semanas de estudos, pro
movidas pela Academia Pontifi
cia de Sciencias, que funcciona 
sob os auspícios da Santa Sé, no 
Pal.acio Pio IV, da cidade do Vati
cano, resolvendo convidar annual
mente a se reunirem em sua séde 
alguns scientistas estrangeiros que 
tenham aprofundado certos pro

A dita nota poderá ser a.compa
nhacta de observações pessoaes. 

Como se vê, a ' obra que 
a Academia Bontificia procura 
realizar é das mais interessantes 
para o progresso das sciencias. 

A prinyeira das seman,as de 
estudos projectadas já foi mar
cada para Dezembro proximo. 
entre os dias 10 e 16, e será de
ôicada ao seguinte thema: "O 
problema da idade do mundo", 
stgundo investigações baseadas 
em varios dados astronomicos co-

blemas scientificos, afim de os nhecidos ". 
pôr em contacto I mutuo e lhes Para essa reunião foram con
permittir um debate franco, em vidados os ;;eguintes professo1-eia: 
commum, sobre -taes problemas, aDr. H. N. Russel, director do 
fóra de quaesquer outras preoc- Observatorio da Universidade Na
cupações. ciona.l de Princenton (E. U. da 

O principal objectivo de sem~- America) ; Dr. H. Mineur, dQ 
lhantes debates é O de esclarece- Observatorio Nacional de Paris 
rem precisam~nte os motivos das (França); Dr. F. A. Paueth, dv, 
divergencias de opiniões de modo Universidade de Dur:bam; Dr. 
que se tome possível a solução H. Jeffreys, do St .. J-Ohns Col
cie muita controversia scientifia. lege", de Cambridge; Dr. J. Jearu,, 

Assim, os scientistas reunidos ou de Dorking (Inglaterra) ; e Dr. 
chegarão a um accôrdo sôbre de- K. G. Mah:p.quist, do Observatorio 

de Estocolmo (Suecia). 
terminada solt:ção, ou verificarão Aproveito o ensejo para reiterar 
c;ue, no momento, devido ao es
tadq actual dos conhecimentos ª V. Excia. os protestos da mi
humanos, serii Impossível estabe- nha respeitosa consideração. a) 
lecer-se uma unidade de doutri- Hide!brando Accioly. 

da\ mesrr.11 sociedade r1ntre os facelamento do povo judaico, provavelmente 
quaes as srs. drs. Affonso José realizou-se no anno 66, quando Cestio Gall~ 
de carvalho, Potinio de Barros cercou e profanou a cidade santa. Os fieis 
Monteiro, Dimingos Laur!to, Bue- fugiram e o Templo fi<;iOU abandonado. Seguiu, 
no Azevedo Filho, Alvaro Soares para a Palestina, uma serie de revezes que 
de Oliveira e Feliz Soares de Me'i- culminou na desesperada, horrenda, e desas. 
lo; a directoria do InSt ituto Ris- trosa guerra dos Judeus contra Roma, na qual 
torico e Geographico de São Jerusalem sitiada foi theatro das scenas mais 
Paulo fez no dia 2º do corrente barbaras e horripilantes, pois que as mães se 
uma visita de homenagem ª · Sua alimentaram com as carnes de seus filhos. In
Excia. Revma. 0 Sr. Arcebispo cendiado o Templo, destruída a cidade, o judeu 
tendo falado em nome dos orne- ficou sem patria, errante pelo mundo, a car
nageantes O Dr. Torres de Clivei- regar a maldição divina, num testemunho vivo 
veira que pondo em relevo os ai- da divindade do Messias por elle rejeitado. 
tos dotes intellectuaes e moraes 
de S. Excia. Revma. accentuou o 
justo orgulho de todos os seus con
frades pela elevação de um dos 
consocios á mais alta dignidade 
ào clero catholico paulista. 

Agradecendo a homenagem 

* * * 
~uéda de Jerusalem e a dispersão de Is

rael fecham a epoca do povo escolhido. En
tra na sua plenitude o Christianisruo, a idade 
nova de Christo e sua Igreja. 

* * 

* * * 
Finalmente, passadas as tribulações desta 

vida, e os dias teiTiyeis do final dos tempog, 
apparecerá no céu o signal do Filho do Ho
mem, a cruz da Redempção, para segurança 
dos eleitos e confusão . dos reprobos. Come• 
çará para os fieis servidores do Christo, a 
era nova da Etern!cle.de na gloria de Deus e 
de Nosso Senhor Jesus Christo. Ouçamos, 
pois, a exhortação do Apostolo, vivendo nesta 
bemaventurada esperança da gloria ele Deus. Sua Exci.a. Revma. D. José Gaspar 

aproveitou o ensejo par.a agrade
cer pulil!camente a dadiva feita 
recentemente por aquelle Instituto 
á Curia Metropolitana de objec
tos que haviam pertencido t 
Igreja de S, Miguel onde ha mai.;; 
de tres seculos o Padre Belchior 
de Pontes exercem a catheches'" 
entre os Guayanazes. 

Noticias do Interior I 
Evandro de Campos, presidente da, 
I· ederação das Congregações Ma
lianas da Diocese de Taubaté e 
director de "O Labaro", orgão 
cfficial dessa Diocese. 'O visitante 
foi saudado pelo secretario da. 
Congregação M. de Moços. 

Antes de se despedirem os rrm
nifestantes, o sr. Feliz Soares de 
Mello offertou á Sua Excia. uro::: 
artística reprodução photographi 
ca de um .is1)ecto de São Paulo 
em 1822 

CATANDUVA 
(Do nosso correspondente) 

CONGREGAÇÃO MARIANA. 

1 
procissão e Vesperas muito con
corridas. Por outro lado, o movi
mento da matriz foi o seguinte; 
35 casamentos, 7 . 482 Commu-

na a respeito da questão em ============================= 
o sodalicio mariano local commc
morou o seu clec!mo primeiro ani
Yersario, este mez. O funda~01· 
da congregação foi o Revmo. Pc. 
Victor Coelho de Almeida, missio-
11ario redemptorista, e seu actua! 

rhões, 16 Extremas Unções, 13 
Viaticos, 172 Baptizados e 23 Er.
commendaçõ:•s, mostra.ndo a in
tensa activictade da paroch!a. 

PRIMEIRA COMMUNHÃO: na 
matriz da villa de Embahuy, nesta. 
parochia, realizou-se a primeira 
Communhão das creanças do ca
tecismo e· escolas dessa !localida
de. O nosso Vigario, o Revmo. 
Pe. José Francisco Von Atizln
gen, que celebrou ll. Missa, diri
giu palavras de incentivo e agra
decimento ás professoras q u e 
prepararam os néo-commungan• 
tes. 

exame. .Bndficador 
Nessas reumões, que durarão 

uma semana, as discussões terão 
caracter estrictamente privado e 
a ellas assistirão . apenas, alem 
elos sabios convida-dos, alguns 

ACCESSOJttOS 
pf automoveis 

Commerclal 
BICYCLETAS . 

'l'OD-OS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & ClA. 
dos membros da Academia par
ticularment.e competentes na ma
teria. Como tomarão parte nas O 
:mesmas scientistas de lingua.s 
differentes, ,a Academia porá á 

SORTLMENTO 

sua disposição os interpretes ne-
cessa.rios. 

J..mpo~ção Dkecta 

ISN ARD & CIA, 

AVIAMENTOS 
PI alfaiates 

sroc.K COIIIPL.1-TO 
Consultem a 

CASA ALBERTO 

As conclusões alcançadas serão 
publicadas sob a fórma . de uma 
nota c<11lectiva, na qual serão in
dicados os pontos sobre que se, ti . 
verero. chegado a accôrdo e os 
sobre os quaes este não . tenlla 
s:do ·possivel, bem como, nesta 

1 
llypothese, os motivos de desar
côrdo, e as eventuaes suggestõe~ 

1l~- ~- res~~~r, .~ _ ~!~~~: :::. LA~~af.:t,~•; _B,~I~t.;til;:~--

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISS!MC 

Importação Directa 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO 'N.0 10 

--------------CASIMIRAS 
AarorC - Prlntex - Plrltubl 

Nac1onaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

--;..~:.,...~..!~.~EN';l:~-' ~.,:._1~~--i,'--

:; ' (• ·... 1· \, ,,' 

AMERICANA 
õirector, é o Revmo. Mons. Allbino (Do nosso correspondente) 
Silva, Vigario da Parochia. f: de se PRià\1.EIRA COMMUNHÃO: 
i.otar a 10,l\·avel obra realizada realizou-se na fazenda Sta. Lu
pelos congre~a-dos no combate á · eia, a· prime!~a Communhão de 
ignorancia i.-eligiosa: os marianos cerca de oitenta creanças da es
organizaram oito centros de cate- cola nella localizada. Preparou
c,ismo, espalhados pelo sitio, <ic• as a exma. profa. dn,a. Laura 
modo a levar a palavra de Deus Fonnanovitc~. Digno de· todo 
aos. lavrador~s. retirados da ci- louvor o actual movimento que se 
rlade. O numero de creanças que r.-ota nas es!:<Ylas primarias desta 
frequentam as aulas de catecis- cidade no sentido de realizar a 
mo é de 600. primeira Communhão das crean-

ças que as frequentam. 

CACHOEIRA 

JABOTICABAL 
(Do nosso correspondente) 

MOVIMENlO PAROCHIAL: <' 
mez de Out.ubro, mez do Rosario 
e das 'l\füsé)ês, foi SQle$e
mente commemorado em ··nóssa 
paroch!a. Seu brilhante ence,. 
ramenLo se deu no dia 29, ha · 
vendo missa evm Communhão ge
ral. da qual participaram cerca 
de· mil pessoas, e á tarde sglemne 

CAMPANHA MISSIONARIA! 
graças aos congregados, teve ple
no exito a campanha missionaria. 
Os marianos não pouparam es
forços nesse sentido . Na parte 
espiritual, f;,zeram Communhiio 
Geral e Hora, Santa no dia das 
Missões, o qual foi precedido de 
um tríduo preparatorio. Nocam
po material, organizaram, dia 8 
de Novembro, um festiva'! em be-

(Do nosso correspondente) nefició da obra missionaria.. 
VISITA: rsteve em nossa ci- Assim contrlbulram eom sua par

dade, onde rf'allzou uma confe- te para o universal moviment.o 
tencia sobre a Bôa Imprensa e em favor das missões realizada 
i:,residiu uma !'eunião elas Congrc- pelos ca,l;l.olicos, no mez lie Ou,. µ• ma~ia~ . ~- "~ si:.1- ™Qr.Q.._ · · · - · · · · - · · '. 

.. 
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'As promoções 
nas ./!.,'se o las 

Superiores 

Conferencia Cafeel.ra de BOgQtá, 
ua Collombia. 

3 MATíl.ICULAS-0 gover-
• no bta.Sllei.ro offereceu ao 

governo da Colomb!a, varias ma
triculas nas nossas escolas mill• 

,_, D-epartamento Nacional dt· · a w 4 FOI A PIQUE - O vapor 
Educação baix-0.u instrucção i!Bff....W.W i¼WS ,;:; 91Mifi3911i, aa S MINISTRO _ Deverá vi- • italia1.o "Fianona", nave .. 

tar e ria val. 

para observanci.as dos decre- avião de carreira do dia 21, da D_ R A s I L • sitar este Estado, para cú gando nas coel;as da Inglaterra, 
tos-leis sobre approvação de Pan Americ,.ll::: Airways para i;;e,J J!J · cmbi1rcando 'lo proximo dia 

29
, explodiu ao encontro duma mins. 

alumnos dos cursos superiores. paiz . 
0 

rnlnistro do Trabalho. ailemã. 
Segundo essas instrucções, • Dia 17, ·viajando pelo aviS.<J 

d D . 't PI ·1 " • ·1·t d t d d 24 6 PARQnE - o presidente 5. BLOQUEIO - Os_ j_ornaes nos cursos e irei o e 11 o- "Cumpira , a m.issao m; 1 ar ·o· lamento e q~:i.,:a e~ varios can-os ra uma amos ra e <mro e t 
·sopJüa :a verificação da habili- .Chile, de reg1esso a sua patr)..!, de passageims. kilates retirada de mina recente- • da. Re·mblica assio-nou de- . de 1-'?nd1:s no iciam a 
.ta<;;ão se fará por provas par- .chegou a 5unws, onde .após va- Em Virtud~ do accldente houve mente descoberta naquelle Esta-• ereto-lei para tlekaprnp11açao d.<? t d 

I 
d mai·s 

O 1
.
1
·go" ' . ,": · 1 p1-ox1m11 publ'llflçao dum decre1f), 

· · · - d augmen an o a n a • :ciaes e finaes. O (llumno que rias llomenngens, emb,a.rcou uu um morto e numerosos feridos, do, e na qual este titular man- _ terras situadas a margem a es-
1 
d bl . 

. ' não tiver obtido média 5 fica- ·:2.por "B1-as1l' • pros:,eguindo su'.:I dos quaes 33 foram hospitaliia- · , trada Rio-Petropolis na altw·a O oqueio. 
· dou um techr:!co do Departamen- . ' . • 

'rá o.brig;:tdo á prova ora( ti- ,·iagem. dos to da Prodtu.ção Mineral faze: cto k1lometro 47, para constitmç~ 6. KAISER - Os jornaes da. 
_<rando-se a média arithmetica o desàstr.') occorreu entre Bo?, pesquizas. de um Parque Nacional, aprove,- Eurou:. commentam a tro-

UJüe as medias das duas p,,i,;•.. As provas oraes Sorte e Cadeade. tundo as f!o;-estas ahi existentes. e-a de telegrammas entre o sr. 
ciaes e (l nota da prova oral. 4. FRUCTAS _ A exporta-

7 
NEUTRALIDADE _ o em- Hitler e o Kaiser. É "previsto 

Se houver obtido na$ duas nos (,'ursos M o d i f i e a ç· a o ção de fructas pelo porto • baixa<lor Afranio, de Me:to para breve a Vôl4 do antigo iln-
. parciaes mé.dia superior ,a 

3 
e 1· de Santos, em Outubro ultimo, Frar,co acctlitcu o convite para perador allemão para O territor!o 

;_;inferior a 
5 

deverá fazer exa- Secup,darios d O ff y m n O foi de 763.542 cachos de bananas,! presidir a C:w1missão de Neutra-- de Sua patrla. 
/,:xe completo. Nesse caso para i 863 caixas de 1aranjas e 89:í l\dade instituída pela Conferen- 7 CONTRABANDO - '.t 
·ª approvação despreza-se a~ LV a C i O n a l caixas de abacaxis. c;ia do Panamá. • cada vez mais intenso O 
notas das provas parciaes. O Diretor <lo Di>parlam-:?nto cont.raoo.ndo de café, na fronteira 

Nos cursos àe Medicina, Pha'.·~ Nacio1~1 de Edúcação regu!o~ as germano-holiandeza. O café é 
macia e Odontologia os alumnos modifi,<:ações claJe&:iS'.lação do cn- A comini."l"ão encarregada tio 

DiOMEOPJlTDIA ·s,ão poderão ser promovidos in- sino ~~undario 'pa\>a execução do estudo pa.ra modificação do Hym-
0 'cJependente de exame sem me- decreijSt/íi{iO de ;a:;~:i, corrent~. no Nacional apl-esentou seu re
. :eia 7. Os oue obtiveram media ~e· ;~fC,?PO <X?ro: suas insti·u- latorio, que, ao que foi noticiado, 

6 ,ou 6 estarão obrigados a prov<'. <'Ç°:5 l'ljf -~~º''.~,t.~r11es e praticas aboliu a segunda pa-i'te da letra, 
/l•ral , os que só tiverem obtido ser~,:,1J!:i~i,\alf;, ~ed.iatame-;1t'-', c,ue obrigava t. repetições succes
:: media 3 ficam aujeitos a exame depo~;crfª ·,·Ultlma , prova parcw.l, ~:vas na ex'lctoção da musica. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

\:completo. obedtt~do os dispositivos em vi- Quanto á instrumentài;ão para 
d E ,.~-, gor. .JilsS!ls provas poderão sc.r Os alum11os e ngen,uw.,s., f it ,,. '1m 

1
• te oo:chestra e t>ande., jUlgou dispen-

i,Be'llas Artes e Chlmica serão d.is- e as,_.s. ~ ,a.neame':1 para va- savel concurso para sua escolha, 
.. :.rensados dai; provas oraes se rJ.as dL$CJPl~s .e _set'l~s, .ctestle quP por serem Ratif,factorlas as do 
'.Obtivel'em m<'di.a 7 nas provas i.1.ssegurad.a ,f,scoJ~ao efficienc~. maestro Assis Republicano e An
: pa.roi~s, trabalhos, e project.os. mas cada a .. ~Tino nao poderá fa- tonio Pinto Junior, maestro da 
Se obtiv{'rem media 7 geral, ma:; ~r m~is de. mias provas 1~0 roes- ha.nda do Corpo de Bombeiros. 
media 5 num2. daquellas pro,vas, mo .dia. A arguição sera sobre 

.. · farão ex~e oral. Se obtiverem i:,onto SC'rteac'o na ho1·a, de :JO or- Regi t.•tro de J orna-
·-i•ota inferior a 5 . e não inferior ganizados anteriormente. .., 
n 3. s·epara1amente, em PrQ.Yas 

. parciaes e ·. tra):>alhos . escolares, 
: farão exame completo. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME Sô 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

As notas não poderão ser mo
õificadas pe)? inspector, que r;,-
1:ltar, as .oc=rencias que possam 
vir a annu1lar as provas. 

As instrueçõ6i:; estudam aind;;t 
os casos cm que .são . permittidas 
segundas chamadas, suas conse
quencias, e . os exames de 2?· 
epoca, 

Final.mente, estabelece a for
mula para o computo da nota 
final do alu:nm>, que será a ~ , 
guinte: 

MA + MI a PP + M2a PP 
+ M3a PP X 2 + M4a PP 

xa+MPOX2 

listas 

O Ministro do Trabalho balxoi. 
uma portaria regulando a forma 
de registro dos jornalistas ná'.' 
profissionaes. 

Para eSS:t regfat11) é CXigidc. 
prova de nacionalidade, folha 
corrida, ..certidão negativa do Tri
buna.[ de Segurança, attestado.i 
dos objectl.vos visa.dos pelo requr.
rente, e do ei<ercicio de activida-. 
de jorna!isticà não 1-emunerada. 

Se?ão .admittidos ao registro 
directores, redact.orets, colla-bora
dores effectivos; repart.ers, photo-

':.+i ' graphos e 10,.-útores. 

,< ,:!.~.'. :.~.,.·· fi .. 1/. -~.Jfl.';/(i_·,.t,ª.~ ... ·res .. _A. fo~~'I";, a_c;., .. sign. ifica. ; ~e.- 0 registro SÓ dàrá direito a col~ 
~ dia d ~ Media d labo!açãc a jorna.es; revistas é 

gqlÚ qÚ1rifa_:feira de l'egreBSO . . e IÇ3.0 .-t· ~ prl- boletins que tenham objectiv''S 
•:~ao"l!·Esta-ctos Unidos a Missão Mi- meu-a .Prova Parcial.+ Mecha :ia. scienUficos, cultwàes ou re:ligios 

·, Íitâr Americana, que a bordo das -segun-da _Prov~ Parcial ,+ M~la sos, ou publicados ·por associe
'!Fortallezas Voo.doras" esteve na o.a tercerra P1ova. Parcial :mu:lti-
·capital Fede2·al. , ' · pliQado por 2 + Me_dia da quarta ções visando t.aes fins e reputa-

P 1 1 ult u d :3 tie.s idoneas, a juizo cio mi>1i1<tro â. viagem, que fôra marcada Prova , are ª· m · ip ca O por . · do Trabalho. Dedkando-se o ir.-
para o dia 20, foi adiada em vir- +. Media da Prova Oral mult~- teressado a outras activida.drs 

. tude das homenagens projectadas J:~lcado por .l, sendo O to~! div.- jornalisUcas' :rerá 
O 

registro ca.'>-
aos membros da Missão. mdo por 10. 

Com ella segtliram para os Es- ' sado, 
1t.ados Unidos varfüs officiaes bra- 1Jesasft•e em J' er
. sileiros que vão fazer estagios de 
ob$ervação nos corpos do exercito 
e t>ursos nas escolas supertores do 

· E.xercito norte-americano. 
• A delegação militar da Co

' lomb!a. chefiada pelo general Ri
; ~as. regressou anteriormente, pelo 
, . .., 

nambuco 

Verificou-se grave d~sastre com 
um comboio da ninha fenea entre 
Recife e Maceió, com o descs.rrl-

APJlE:S-ENT A AGO.RA 
. t'Q .INYE~CIVELº·· 

LV oficias Militares 
Pelo Ministro da Guen·.a foram 

derignactos para. faze1·em um es
tagio de observação e estudos 
n/~s Estados Unidos, nos rliffe
rentes ·orgãos do Exercito ameri
c-ano, o cornr:el aviador Amilcar 
Eergio Venoso Pederneira$; ma. 
jores ,José Sampaio de Macedo, 
da aviação, e Ary Maurell Lobo. 
dD. artilharia; capitães Victor 
Gama Barcellos, Renato de Imbi
rituba Guerf!'iro, José Vuronil cte 
Albuquerque Lima, Haroldo Ta
vares da Gama, Luiz Bitt~nroul't, 
Ary Prestes Eello, Rubens Cana · 
barro Lucas, Manoel Vinhaes e 
Adamastor EE'4trão Carttalici, se -
guindo elles nas "Fortalezas Voa
doras" .. 

• o Ministro da "Mnrin~:;i 
offereceu um almoç<' aios inter
ventores na Ilha das Cobras, po:· 
c:.casião da •/!sita por elles feita 
ao Arsenal da Marinha. 

e Veiu an Rio de Jah~irô, a 
. cha..aad!:i, do sr. Mil'lish·o.tla Guei--
t ra, pa.ra tratar de assumpt.os dP. 
/ !nte"N:sse da 7 ª R,eigHlo Militar, 
ti seu, commandante, General Fir-· 
mo Freil~. 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 42-lil 
SÃO PAULO 

TO),{EM j 
, VINHO , 

CREOSOTADOI 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

Inexistente no Relch e está sendc, 
comprado a ~1bra por dez marcos. 
8 TAMBI':M NO ORIENTE 

º - A viões de bombardeio 
do governo ni}6ponico sobrevoa
ram Nau-Ninr, lançarido boletins 
de· propaganc1a política, 

EXTERirOR 9 VIOLAÇÕES - A aviação 
• allcrnã tem por diversaa 

yczes · violado o te:'ritorio dos PC• 

JJi.sturbios nos pro
tectorados 

·qucr.:is paizcs neutros. 
e,sses inglezes, sr. Bcst e capit5o 10 AFUNDADO - A tripu .. 
Stevens estão ligados ao realira- _ • lação do vapor allemão 
dor do attentado. O governo fü /·Berthf1sser'' poz a pique 

O 
pro

Grã-Bretanh~ . des_mentlu entre- prio vapor em que viajava, sendo 
, lanê~ s. part;iupaçao de q.ualqu<'r depois aprisionado por uma be'ilo-

Um ~os factos de maior im- subd1to . s~u nos aconiecunentoRl' :iáve inileza. 
portanc1a na remana que p:issou, 1 de Mun~c~. , . • . 11 CONCESSÕES - Ern ar-
foi sem duvMa O l'egistro de ma-i A noticia 0a pr1sao de Else1 e , • . . . 
r:.ifestações. i..nti-germa~cas nos de stu1, culpabilidade . foi rei:ebida. . t!go ~a1'a a imprensa 1ta-

,._ to · d h ·,~ M com scepticismo por toda e,, Eu- lmna, ,o sr .• on Lonicesco, ex-mi-pro1.ec ras a. Bo em ... e 0-1 · ,. . . · i t d R ia R& d 
ràvla . ropa, principalmente n·à Su!Gsa, 1, s ro . a uman . em ma,. e:-

• . · 0 . • . ., , onde 00 jUlga qúe .esta prisão ( c;a.rou, que srn_ pa1z .em hypot~é.Ge 
Na ~ta do 21. anmv~rsano t,a ,um meio, da Pólicia sanir. de ,l!.lg111ria:- larili, ,co11oe~ões . Úl).T1~~-

ftep1ibl1ca de Masaryk, am grupo mod'l a,iroso do inci,'.ente. rl.ae~. . 
de es1:udan~~ organisou Yarns A prisão ~ós . srs .. Best- e Ste · 12 IMPOSSIVEL - A Htin•, 
solemmdade:; i1as quaes se ~ate~- vens deu occasião a que a im- • grla declarou não ser pos-· 
trnu .ª · repulsa pela domm8:ç'.tlJ prensa do Heich desenvo1vess~· s:vcl acceitar às condições irn
a~k-ma ~ 0 

/erejo daldreordganviw.= ,·iolenta campanha contra a In·· postas pelos belligerar.tes aos 
ça~ nac1ona , nos mo es e er glaterra. neutros, , )lrincipa:lmente sob o 
:,:as es. d D N B . ronto de vi.">ta econ::imic-o . egun o a . . ., agencn, • • -, 
officiosa do governo anemão, va-1.. P-J o t J e 1 a s 13. CORRES~OND~NCIA . -
rios subditos do Reich foram ---------1 Foi confiscada pelos m• 
uttingido.~ com estas mr.nifesta- do M U n d O I glezes a corrcspbndencia q11e vi: 
ções de de~~1.grado. A ~stap0 ~ . r.ha a bordo ~o ve,por sueco . 
entrou immediatamente emacçãc, 1 ATAQUE - Um submari- "Drattningnelm • 
fazendo numuosas prisões. Do~c • no allehlão atacou em 14 ACCORDO - Estão sen .. 
r,essoas foram fUsiladas em Pra- Firth of Forth o::> cruz:1dor b1i · • do e11tal:nla.das negocia- · 
ga, das qunes dez estudantes ( tannico "Belfast., logrando fugir. ções para a asslgnatura dum 
dois antigos off!ciaes do exercito 2• CONFERENCIA _ Foran-. .

1

1 &.ccordo _ commercial entre a Italie 
tchéco. encerradós os trabalhos d!). e a Gra<BretaJ'.lha. 

Foi decretado o estado de 1ltio 
em Praga e 1,umerosru; outras ci
dades. A Universidade Tchéca 
foi, por um decreto do gover:1c• 
de Berlim, fechada por trez 
annos. 

Grande numero de tl-opas mo
torisadas entraram em Praga, 
onde fioi prohlbido o transito a 
p'l.rt.ir das !l':l horas. 

Em conseqt:enc!a destas agita
ções, e, segundo dizem, da violenta 
repi-essão. r\emittiu-se do carf~o 
de "protecto1 '' da Bohemla 
Moravia, o barão \iJn Neurath. 

Uuerra Huropéa 

continuàm ;~orosas ils opern
(es na fl:~nt,) occldentlll. Nad.n. 
d,~ novo ,,u de impo1·ta.nte merece 
ser reg'ist.rado. 

Nos mares, ntlr.J são tnmbem 
muito maiores as actividact,; 

7 .Noticias 
do Brasil 

i Navioo àe ;t1.um-e. germ.anicoi; nu
:rcram a pir1ue dois caça-inlrnls 
brite.nnicos. 

1 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
~ -. JJM RADIO DE LONGO ALCA~CE . 

' AO AL-CAN:CE DE l'ODO~ 

• 
Peçam de."tloristrações sem compromisso a 

.. MERICO NICOLATTI 
~ Ran\,os de.Azev~~o rt.º 18 - _!..º ::t._Ilªª-~l'. 

~~~Oll~- _,i, .. _,!:!,!3 · 

1 PENAT., - Já se ene1JQ1tr:1 
• eni mão do Ministro dll 

Justiça o a.nte-prójecbo do Cod.1-
t\"O Penal, ent~egí.le pela Cortlmili
~ão ertctu-1·egatla de sua revl$ão, 
devendo ilé\' npresehtàdo ao p1'é • 
sitlente dá Répuhlica., 

2. CREDENOl:'ES '":°" O s
1

í-. 
W. A. A. N. Damels, no,o 

Ministro plenipotenciario d o s 
Paizes Baixos solici©u audienci~ 
afim de fazei: a entrega de suas 
credenciaes. 

Dia 22, sels aviões do Reich s0-1 
hr~v<,'.l.ram ·{<J ilhas Shet!and, lan-
çando algum; petardos, ~o mes
t"', uia scap~ Fl(:>w soffreu outro · 
bombardeio i;,crmanico. Segundo 1 
noticias ing_!<'r.as, uin d0s aviô~s 1

1 Macante" nao voltou R sua b.ase. 

Attentaao 
de.JVlunich 

Comti1un1ca.m da Allenmnba 3 

ptisão do operru:to al'lemão ~
que segUndo n. tlêstã.po, é o cul
pado pelo :tttentll .. ® ti~ Municll. 
Foram t:\thbein pl"êsos na frontet'-3 OURO - O -secretário da rà. da Hóliàndá dois cidádloos ih

• Agricultura da Parnhyba· glez.es do Ii:1.t&íligéncê SêWlce .. 
',?.~1:,1, ~ ~Q,,da..,A&ricult\L• '~.aund9_ .~-,~~icias •· ~lµq. 

CASIMIRAS, BRINS E . LINHOSi 
nos mais modernos padrões V. S. en~ontrará na 

Casa ·Alberto 
10 lttTA FREI. GASPAR N,0 39 

. PhoDe. 4-416 
~.:A .{i ~ ·~ l 1 
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. ~ 

Federação 
·cões· • 

•Da en·cülar-BoltIUm n.o 90 d<>s, 
el(trabimQ,S ll.-lf.!u~ a.v~s erecom- sam 
mendaslões de gra~ interessa .gas. 

c(a s e O n g r 0 9 ª _ 
1 

~1'"""""''""'R""eWJIIIIIICllllU~~IUIIIIIIQ8llllllllOOIIIIIIHIUl~·mn~n-tC'1llDIII~, 

M a r i a n as 15 . ... _ .• , . . _ _ , :' . , • 
em rrn11.lquer occ.r1~1;.w, pas- f,re~~çao ~a Ç<\Pltal 2) ~MUl'éi~ f:i . . . CONFORTO· ...._. DISTINCÇ,.1,;0 .....,. Ali·lB1ENTE F A1'-HLIAR ;-
adqu!rU-011 sem mais clcion- umir.aç\e com os congregados aá = HOTEL RESlDENCIA 15.0 ap.'.'.rtatnenfos éoIU t<i!l-êth,n1.J· a... ;~ 

O\!Pital; 8) não venham á Capi- 5 ,. ; . . , , , - . . · 'ª 
tal_ aem up-i fim dotflnll1naà<l e I f.téços modicoe - Destontos P}\l'..aJ~.ngas estachas :N:ev~. dfroo~ã.o, · ,i~; para congregados e congregaçõea. CARTA OE ·.i'RANSFERENCIA 

Nunca deve umii, Congregi~ção 
lUi!NOV AÇÃO DA. J)lii,EÇTORit\. deixar partir um de ~us mem-

~em g1u~nti11.s de bom Sl:ICC0,1So.l, · ~- : 

poi,s, tem aconteotà<l VU'Elm p!'r~ 

Conforme as Regras o Padre bros para 01Jtri:1& cidu.fles, sem 
Dlrector póde renovar a Direc- da.r-lhe carta de transferencia ou 
toria ou deixar d,e rennovai: a de apreiientaç'ão, e oi,;igir que ao 
Plreotoria. p~ renovai-o. ep.1 vol'41,r traga um attestado do que 
P{lrte, ou toda a Dtreetoria. Póde fl'equentou a Congre.zação elos lu

a Captt.al á. procura. de empre- · · 
gos e aqui gaF<tnm seus parcos ~--
cursos e ficam sem meios slquer · 
para voltar"'m para seus 1'1.l'õli, b 
Jl; necessario não virem á CI\• ll' 

renoval-a por nwro de eleiç~s gares por onde arn;\ou. 
pltal para se collocarem :,em til• · 
rem cousa determinaqa ~ltivll ou sem eleição @l(íuma, a pen.is I O f'.residente,_ cm nome do Pa• 

Xi<;>meando os oomponentes da no- , dre D1rector, póde dar o. carta de 
va Directoria;. Si houver elei- ti:ansferencia ou <le apresenta-

a esse respeito. Aventurar-se, ':{; 
st-m collocação certa, é pura per- f 

: ção, o Padre Director ap1'€senta- l çao, e póde ctAr o atte11tado do 
, ~ 3 candidatos. O que obtiv.!r bom procediment:J do Congrega-

cta de ten1po, quando não de di• n 
nheiro, de tr.1nqullido.de, de hon, ti 

• moior numero d,e votos - Sllf!Í. do visitante, mas isso em papel 
ra, e do lxlin espirita mariano. jl 

1 o Presidente. 011 outros seri\.Q: rubricado ou com o carimbo da EXPLORADORES 1 
l.Q e 2.0 e.sl!i$tent~. conforme e Con(!l'B(!açi\o ou ela Matl'li. a,,· Queh-am os bons e Vil'tuosos Q 
numero de voto.,, Quanto ai/,, Isto se m·atlcar oom · exiictidi\o, oongi:etl"doi. marianQll cio Interior 1-·_ 
demais dignlàta.nos, como ~01~ ce~ijariio os escanclalos, cessarão (l~confll!.r àe quem se 1àpre,ll6nta 
t1nio, th~u~ifo etc., convem ll,,S ~ploraçõe11 e O 'bom nome como nuv!ano da Capital ou àe 
l'lomoo.1-os, pola n•uma eleição dtf· ma11tano não flQffrerá. diminui- outra, <lld~e elo !nte11ior !letn !c
ttcllmente attendem t;ottoi;. sutfi•= ção oor p111rte de e'leme~ me- var cami, de . tra,naterenoia. ou ~ 
oifslntemente r.o exigitio Pt\fa oa-, . no13 ~acrupuloaos. Quant,o ~ ·dis• làl'l)~ntaç.ão do R. P. Pilwtor. 

1
§!. ___ _ 

ela 01;1,rgo, -1> thosoureiro re,co.. ttnetlVo, só valení. o que fõt· nu• Nease sentlcto --~ havido ver• 
Jherá o dlnheu·o1 farâ ooUeot~. mero®, Poill só este é da c. li', gonhosM explorações por pal1te ~e 
procetlel'â á escrlptura.ção dos 11- M. de Sã.o Paulo. Mesmo assim expertalh~a desa\lusadoi;,, qne ; 1 
Vl'OS de oonta& e,to,, nu:1s, em -làbso,. · 6 in.cli11:penl!avel o. ~rta ® avre• tilll\m do bom nome que ffO~l\lll 11(1 ; . "'-~--
luto; será. o cteposttArlo do dtn~ ... lienta.!(ão ~ou. tran~ferenotA, pol11 Congiwações parll !mmlsotitretlI·· ; 
ro a não ser <l® 0 Pactre Pú'eotor lla oaoo11 d.e ~s que Mlla.m S1:1 no meio <los CQngN!Jlt~Qll, pe,:. a 
dlsPOnlla. o contrario. o dl.nhet- disttmitivo numeracto e o collo,, correrem o lnterior e extorqqlr ::: ~ 
ro da., congregação ficará. em de- cam · na lipella, .dando-oo falsa- cilnlletro de uai•tioulfflll ~ con, 1 · ~ 
posito com o R. P. Direotor, o mente por congre!i!i;,,dos. sregados ou não. )J: ·•. neóe!lsario =ã- li 
aual determirum\ o uso do mes- · · exlgil· sempre cartil, de apresep.- ~--

1.A.1 .NUJU,U.'\JJVS ... M: VlSU'/\. " mo 110 que fôr nece®ario e jus- ... taçi\o do R. P. Director e exercel' i .,.;; 
to, 1;1.lem dos g~tos' ordlna1•ios. A' (1APJTAL uma ve1·dadoirn fiscallsação sobre i! :""=(_;! 

li: indispensavel que na Congre- Recomniendnmos aos congrcgn- esses elementos que exphram r, ~==-
gação haja um &tock aprociave1 ctos do Interior que visitam a Oa- bom nome e a estima que gozam ªª: 
de terços e manu11.es para qno to- pital: 1) frcq,ientein r.!gunn con,·a:J Congrog:!:wões, 5 :=,,..~-_;:· - . . . .. . . li~ = 

Critica CmneDn~ao~fú~Ll~~ca da A.J. Cm :1 i 
· ! 1 Faça do REX-HOTEL a sua resideneia e viva como em sua propri~ ~sa f=,: 

Orientação moral dos espec:acu.:on a ~ 
HOTEL PARA MULHERES I ROMANC!; N,<\ FLOR~~7A cinematographico. Pelo expos-11. R E. X H O T E L .1_· 

(da 20th, Ccntury Fox, (d <1 Columbia, com to, as crianças e adolescentes:~ RUA SANTA EPHIGENI.A, 143_, End. Te).: "Rl!!'• 
com Lind.i Oarncll e Ch.irles Bickford e não elevem assistir esta pelli-

1 51 :§ 
James Elllaon) Je-an Parker) cuia. i Tel.: 4-5121 ·'3. PAULO,. i 

Filme frívolo, que tem como A vida rnde e pei•lgosa do~ Cotação: - Acceltavel para i . . . · 'ã 
aniblente um hotel só Í)al'a lenhadores é aproveitada par; adultos. · 111111 !1111JnliUnnm1n11111111111,u111111111111a111111n11uo1111m111urmumumnmmra11munmt2nn111m1rn1mnnm1rn111i1111111m11111111111a1111111nrut1Ulllliintmlíílllltlllt•., 
mulheres, e onde mornm mo• o enredo deste filme. O ro, A LEI DA FRONTEIRA t ' 
delos, actrlies, divorciadas, mance entre uma ,jovem m·ote- O NAMORADO DE JANE (da 20th. Century Fox, 1 
etc. A pellicula toda eatá cho:a glda pelos madeireil'Os e um t (da 20th, cent1,1ry. Fox; com Randoiph Scott e: 
de dialogos maliciosoi;; situn· 1 n1paz de Migêm s\1µ01•inr é i com Jane Whiters) Nancy Keliy) 

1 

qões dttblas, sQenas i:11ooir11e, tl'atado cô11'! diso1·eQíio, Elntre·. 
nientes, - o ·que·· a tea~·ln~e ·'á:t· ·-tantq;:·alg'Q'mas~ scmnas' -em quo 
pessoas de criterio to1·m~do. p1•edominâ a bl'utalide.de e o 

Cotação: - Restric.to. odio tornam a pellioula 1miju-
. dicio.l ,'is crianças. 

O MAGICO DE OZ CQtação: ~ Acceitavel (me-
(d a M. O. M., o o m nos par,;i criaiH:a,i) 
Judy Garland e Frank 
Morgan) A NOITE OE ADÃO 

F.nredo phantasista, baseado (µa Universal, e o m 
numa hlstorlazinha infantil, · Charlie Ruggles e Ona 
este filme transcorre no1·mal- Munso_n) 

·: Alt ave~tÜraii'.da :peq,iàn;:ar. Filrnfi do Oe&te americano, 1 

R e.e o, d a ~ ô e 5 

49radave1s 
ça,o giravc,-d,a,s _,,.,. ........ 

0t•T~DQ,.CW. OCl'\..ea 

ISNARD- 6. ClA" 
RUA :,o lJ'E MAIO, 88 

,neute, nada he.vendo de criti- Filme comico. Alguns tre· 

tista Jane Whiters, constituen_1 I n~ tempo d.as descober~as de 
o assumpto centr.al elo filme. mmas de pr,1ta, que attrahiam 
O assassinato ele um policiá! i aventu:eltos e _toram causa da 
attl'ahe a attenção da menina, 1 funclaçao de mnumeras clda
que o procura desvendar a to-. des. O ambiente do filme é 
do C\liSto. A precocidade que uma dellas, e como êm todas 
varias vezes ella demonstra e . as pel!iculas do genero, ha 
certas passagens que poclsriam '. muito tirotlliO, assassin<:ttos, 
imprnssionar as erianças, não \ !netas, além de algumas sce
recommendam a filme a esta 1 nas em ambientes critica veis.! 
classe ele publico e nem aos: Por isto tudo, nfto deve ser vis- ....... _ -·· 
adolescentes. to por crianças e aclol escen tes. ,:,111111111111101111111~111011111111111JCUlllllUIIIUIIIHll!IIIIOHIIRJUlllflllllllHIHICIIIIIUIUUOl{1UIIIIIIIIlll~• eavel. Ha mesmo um fundo mo- chos perfeitamente dispensa

ral, que poderá servir de lição veis, onde pretensos amigos ele 
para crianças. Por isso pócle um casal tentam clesunil-o, uti· 
ser visto por qualquer publico. lizando-se <le meios clesllones-

Cota.::ão: - Acceitavel para Cotação: - Acceitavel para ~ ~ 
adultos. adultoSc i OS M~LHORES PREÇOS ~ 

Cotação: - Acceitavel. tos, prejudioom este trabalho PARAISO DAS CANÇÕES NAMORO MASCARADO ~ E A MELHOR QUALIDADE ; 
a = i'IIIUIIIIIIIIIIIIClllUIIIIIIUtlUIIIIIIUIIUIJllllllllllmlillllllllltllllllllUIIIClllll_lllUlll:lllHIIIIIJIIUIIIIIHIIIIIUllllllflllil~- (Filme italiano, com 

Maria Gfory e Fosco 
Giachetti) 

(da M.G.M., •:om 
Maureen O'Sullivan e 
Mickey Rooney) 

§ Generos alimenticios, Vinhos, Frios, Fructas ••. i 
~ Biscoutos · · ··1 i Alfaiataria i/Esperança" 1 

li ~ 
Comedia de sequencias inve· 

Romance de uma familia ita- rosiveis. Procura apresentar 
liana, em Napoles. cujo assum- engraçadas complicações para 
pto é quasi uma lição. . Algu-,1 a effectivação de um noivado. 
mas scenas de tom mais for- Ambos os jovens julgam que o 
te; ?motiviclades e jogos de 

I 
companheiro partence ã, alta 

sentimentos, bem como certos sociedade, quando não passam 
die.Iogos não nos permittem : de simples empregados. O en
aconselhar o presente filme j redo não esü completamente 
aos menores, mas poderiamos, isento ele reparos; dado,. po
qualifical-o de quasi bom ás I rém, o caracter de comicidade 
pessoas de criterio formado. 1 dominante póde ser visto por 

i EMPORIO MONTEN.ElGRO B 
= ª § TERNOS em Casemiras nac10naes e extrang·eiras ~ 

= elegantemente executados: sob medida em = 
~ ~ 
~ 10 PRES'fAÇõES sem alteração de preço lê s ~ 

§ * a 1 ~ 
~ ,Rua do Consolação 840 (antigo 156) ~ 

1 R:;;;~·~:;;~LW•;~~;;·;;: 1 
= AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - {Em frente á Igreja -a Immacula.da Conceição) - PBONE 7..5453 1 
jg distrp1~ldores da g 

ã. Tel. 4-7034 - SÃO PAULO ê = = 
iuu1111111c1llllfíinlltllUUIWIIICHIRJlllllltllUIIUIIIIIIlHllllllllllCllllllllllllltlllUlllllllltllllllnllUlm11JmíTllltllli~ 

Cotação: - Acceitavel para todos. 

i lUANTEIGA "BANDEIRANTE" ' 
~ (A nata. das manteigas) == 
S1c11111111111nc11111nmnc111ifiJrilli01i1111111mm1i111mmoH11mm1mKIIHfUU!allnmnlllilll1m111H!0111lllt111nii adultos. Cotação: - Acceitavel. 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira ln • 1ca 

Rua Quintino Boca.yuva N. 0 54 - 3.0 

_ Sala 323 _ Te!. 2-7276 DR, CA~LOS MORAES DE ANDRADE 

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.º andar 
Dr. Milton de Souza Meirelles - sai9: 38 - Phone: 2-1986 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 ==o=E==N=T==1=s=T=A=s= 
- Sala 319 - Tel. ~-0035 

Dr. Vicente M~liUo 
J'raça. da Sé N.0 2 - 2·.0 andai."· Sal1;1, 13 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRQ 

Rua da Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 - s. PAULO 

Joaquim P. Dntra da Silva 
\tu1;1, Benjamin Constant, 23 - 4.0 anelar 
- Sala 38 .. J:>hQbe. 2-1986' - S. PAULO 

DR • .F.B4:NGS00 P .. REIMAO 
BEU,HEISTER 

DR, CARLINO DE CASTRO 
Pelo curso de doutorado da F11culdade 

de Pharm. e Odont. de S. Paulo 
Cirurgião Dentista diplomado em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, Pon
tes, Dentaduras anatomic1;1,s e sem abo
bada palatina. - consultas: Das 8 ás 
12 e das, 14 âs 19 horas - Cons.: Rua 
Direita, 64 - 2.0 andar • Sala 7.7 A -
Re,s,: AI. Barão de . Piracicaba, 499 

s. Paulo 

DR. VICENTE BALZANO 

Raios X - Cirurgia - Diathermla 

Rua São Bento, 324 - 1.0 andar Rua da Liberdade N.0 512 - Sobrado 
S&la. 3 ~ ~lli43 ,,..., S. PAULO! Telephone 2-1346 - S, PAULO 

r Profissi n 1 PROF·EsSORES 
PROF . .ÍUAO TRIVINO MOLINA. 

pela Univers.idaàe de S. Paulo Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
PE!la Escol1;1, de Pharm1;1,cia e Odontologia. 

de S. Paulo 
CLINICA DENTARIA EM GERAL 

Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans.mumi
nação - Vit1;1,lidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora QU orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GEaAL 

Dr~ Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO S. PAULO N.º 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 

N.0 36 - Das 3 ás 5 .b.ol·as 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - mole.stias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 âs 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado; Feijó, 205 
7.0 andar - Phor;e 2-0893 

Das 15 ãs 18 horas 
Resid,: Rua Castr,:, Alves, 597 

Phone 7-8167'. 

'Aulas particumres de: Mathematlea. 
Physiea-Chlmica, H. Natural, Musica tt 
demais materias do Curso Gymnasial. 
AVENIDA RANGEL PESTANA N.º 267 

Phone 2-5402 - S. PAULO 

Prof, CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Philippe Mme Long, 
de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamentan. era Escola Normal 

Modelo de s. Paulo, 
Lecciona Piano (todos os graus) - Teo. 
ria - Historia da Musica. - Organiza• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Tel.: 5-1360 

ENGENHEIROS 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
Archltectura religiosa, collegios, restden,, 

cias conectivas 
Rua Libero Badaró, 641 - São Paã 
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A OU[OA DO 

ll ~ 
A guerra continua em tetta cada. vez mais est.agnacta, emquanto-

se desenv'.oilve por medidas contrarias ás leis interna.cionaes, no mar, An xn 1 
e pela lucta dip]:õ'matica junro ás nações neutras - diplomacia no São Paulo, 26 de Novembro de 1939 ( .v.: Num. 
muitas vezes bem pouco delicada. 

:~~~a~:::t~~si~:~:l~!ri:~;=~ Os Soviets na Polooia H D Mfl IJ'_[ M n.n ORJ.f.[llf:A •·10 ·,i~-cu ~ 1N'l-8 DI 111·1u1: 
J:!rotestos tanto aos aJlliaõm; comoª Allemanha, oontr-a exoossos, m- NDl U!I UHllJllH A JL iJ:1.1 1 D ll nu 
cursões a.ereas, naufragios provocados, medidas reipressivas, etc., por A invasão <ia Polonia pelas tro- _ . . 
ellas tomadas. pas sovieticas não :fOi certamente Commemora-se este anno O foi maugurada a exposição de S. Excia. Revma. Monsenhor El• 

Se ambos têm uma grande importancia estra.tegica para a g.uer- um golpe de improviso. Estava. l~lO.º anni.versario _da morte qi;i ·São W-enctlSlau, sen® ao mesn o t-schkne:r, bilõpo auxiliar de Pra.; 
ra propriamente, pa,rece que no emtantc>" são os Ballmns que !rul.is- preparade., C"Ui®dosamente, pelo Sa-o Wen~eslau, Rei e Patrono. tempo :f:i:a,nqut:ado á visita publi· ga, com o comparecimente de t,o.; 
interessam, c:mno factor economico na Iucta,. -c,ommando l~vista,. Nada lll<'- da Bo~. .ca · o tumulo do Patrono Naeio- das as àUtoridades, inclitsive oi 

A Hungria, a Yugo-Slavia e a Rumania vêm soffrendo, neste ·1hor que a nanação de cel'OOS , ?~ festeJO~ em Praga foram nal. Presidente Hacàa. Tambem se 
sentido, as mais fortes:pressõeis. episodios para esclarecer O quan-- -~Iciad~ poI nma mensagem r-,i,- A cerimonia ,mais grandiosa da revestiu de grande brilho a pro._ 

A quéda do gabinete rumeno, em cujo seio se verificaram diver- to estava prep11,rada essa invasão. díopbornca do prefoito de _Prag1., -homenagem no Santo Patrono foi cissão triumphal, com as reli .. 
gencias quanto ás negocle,ções com a Alle:manhe., e a formação do Vimo, a pnmeira grande ctda- · Dr. Kapka, Em prossegunnento a Missa sdlemne celebr1:tda por <;,u!as do Santo, ' 

novo governo deverão ter influencia decisiva sobre a posição da Ru- de cahkla em poder das tropas. 
mania. dos "soviets '', foi ver-dadeiramen-

M:as a esco!lha de Tata.resco para organizar o novo governo não te coberta .oor uma oooa da mais 
parece demonstrar a intenção de ceder ás .exigencias allemãs. variada propaganda. Um exerci-

Se as negociações chegaram a um impasse que se poderia con- to de carregadores de folbeti.ns 
siderar um fracasso, ante a resistencia rum.ena ás exigenclas alle- -repartiu-se r-ela ciãade e "inva
mãs,. com o governo demissionarió, não deverão dàr melhor resul- ctindo as casas obrigava os civis 
te.do com um governo chefia.ão por Ta1aresco, que· deverá ser - a,pe- .polonezes a l'eceber os:.ps.peluchos 
sar de todas as medidas violentas - de tendencla liberal e fran- distribuidos, e ai daquelles qu~ 
cophlla.. os recusassem .•• 

Entretanto, sem o conhecimento exacto das in.strucções e con- Invadidas o~ cidades, -os soviets 
selhos que Tataresco - que acaba de deixti.f a ~m.b&txada em PQrts inicllmu:n :k>go a acção ec-onomi
- recebeu dei seus amigos francezes, e serii i;àbj!r . _até quei ponto ca, esta'Vam já preplá,ratlós todos 
elle estava. enfronhado da sua alta direcção, rifu ~ ·passivei prever. os pla,nos. Peqúenos e grandês 
com segurança sua. a.ttitude futura. · proprieta.rlos são expe-~lroS e-

Mas, pelo que se pode suppõr, vae se crea.r entre a Allemanba ·suas tel'l'a.s repartidas entre os 
e a Ruma.Ilia uma slt~ mais ou menos id.entica. ao iml)l1$e soldac!Qs vermelhos. 
1'11SSo-finlandez. E tentassem as Vlctimas uma 

Será por a:ea.so? Ou é uma manobrá para justi!ficar o futm.:<> n>slstencia. •• Em Pat'llQPOl, por
desencadeamento de golpes por pai:te da RUSSia e da Allemanha exenwlo, o prefeito e O& conse
contra os paizes que constituem objecto de ambições? lheiros mun!cipaes reclamaram; 
.,... ••••• .,._ .,._....,.. ,...,,....,., ..;;.,...._ • -..-.. ,. i-esultado: fol'Mn f~s. Pei<lr 

"NOSSO PÃO" 
& . casa preferida pelas melhores famWas de São Paule 

PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
-[]--

ainda foi fel.to contra os civis que 
resistiram entrincheirados e m 
suas casas; os soviets espel'ar.am 
a noite e invadiram a cidade com 
s. ca.vallaria, massacrando a po-
pulação restar.te. 

Hoje, a população da P-0lonia 
sob o jugo d<' Mosoou parti.lhil. 
com a nação russa, de lll-Odó !la-

Largo do Arouche, 51 - Fones·: 4-3228 - 4-3737 
Pra.ça Marechal Deodoro N.~ 426 - Fone 5-4229 

••• • ··----···. • • ----· menta,vel do _jugo a Stalin. -- . ======== 
D ~stituto Sedes Sa,ielliae "é uma ira verdatleiratíeDte 
provillel!Cial cm bcneficffl r !la Jnvenktlle ", dara a Santa Sé 

O Instl;tuto de Pedagogia, centenas de alumnos que passa- tos de qúe · s~a nobre ràcÍí~ seja 
· Sciencias e Letras" Sedes 'Sil.pien- :rão por suas mãos. ·sempre ooroada com os mais aus-

t<.ae ", que fru:c_ciona ~esta_ capi- Evidentemente, a. Igreja não piciosos e compensadores succes-
tal, sob a eitrel$1.te direcçao das se poderia de::intere$Sar da cem- sos. 
n R. Conegas de Sanro Agost;mho, tituição de um estabeiecnnentn 
é uma. obra de exti:aordill!l,rio al- c;ue, sendo equiw.rado aos offi~ "Serei grato a - V. Excia. 
cance apost<,lico. Effectivamente,: ciaes e dispensado pois todas M Revma. se tiver a bondade de 
cm virti..'<ie da legislaç~ actua:., regalias dest-eb, pudesse além t?·,e informa~·, daqui por d!ant.:, 
todas as profi'660ras, a.inda mes- disto proporcionar ás futuras acerca da actividade academica 
mo as que leteiona.m em estab<J- professoras tuna formação reli- daqueJ.la benemerl:W. institu!cão. 
lE.-cimentos particulares, devem giosa e cultural á altura de sua "Entrementes, tenho o prazer 
ser mmiidas de um _diproma 001;- gravíssima funcção na sociedade. de me reaffirmar, com sentimen
fe:rido por eseo13: off1clal_ ou ~qm- Dada a notavel segurança de tos de verdao.eira estima, de V 
parada. O~a nmguem :ignm_a m:. ãoutrina, a. erande capacidade· Excis. Revma. deVl:>'.issimo ser
grandes per~s que corre a mk- téchn!ca e 3 habilidade pouco vidor 
gridade da Fé nos estudos a que oommum com que a Revma. Ma- (a) José, Cardeal Pizza.rdo. 
se submettem as pessoo.s que cm:- clre Soo. Abromsio tem sabido di- (~) E-· Ruffi · Se · ·, . .,_,. 1 · - , .. .,,..o n1, creto.-
srun uni, er51,=u':_l8 e~as, como a Iigir aquelle estabelectmento, tem rio." 
11ossa. Multes têm sido os catbo· elle recebido, por parte de..s Au-, . . . A BELLISSIMA ENTRADA DE UMA DAS GRAN·DES IGR-E JAS D~. PRAGA, ANTIGA 
licos que têm percorrido O curso toridades Ecclesiastiw.s, as mais EstA mislliva dmglda ao Exmc. , CAPITAL [}A_ TCHE-COSLOV:AQUIA 
:universitario sem perder sua Fé. positivas e e.a~ provas de Revmo. Sr. :r:,-uncto Aposoolico no 
Entretanto, mais raros têm sicio· apoio, de que é um e..'l:emplo mui- Rro ~e Janell'O, ~oi copiada pela-_ a; _ • • 

:~quenes que, consen_rando a F-~. to recente :l, visita com que s. N~.ciatura ,e en~. ~- Institl:1-:--: :Mtlhares de chefes de familias 
.tenham tambem sa:b1do preservar -Exc!a. Revm.a., 0 Sr. Arcebispo_ to Sedes Sapientiae Juntame-n-: .· • 
:in:oogralmente toda a sua men-- MetrGpolitano, honrou o Insti- te com mna carta de S. ~a. ant)8llo -"':"'10: dece.nCl(I nas praias 

fazem um 
telldade contra qualquer inf-iltra- turo. Revmgi,., com os segu_~tes d12e. :i.""'- ~ 
-~ de ~rin?i11ios contrn;rtos, di- Ho.je, publicamos uma noticia n:s: A impo1,tação de csr-tos cos- _ tumi,.:e lh-es hypothecam-os nos- rio desta Capital estampou em 
,r-ecta ou m~t:.amer:te: a Fé qrn~

1 
c,_ue constitu

3 
rnrus uma provr. '._tumes estrangeiros, que se _ba'.. sa;,,E!~i'itl&rieda-de. · _ ·seu ultimo numero algumas 

irofessam. ~ao é d;tffmll conce- ão apoio· que a Santa Igreja diS- "Reverendissima Madre, se-iam em prinq:í;pios e üoúf:'r~-::: ·T:oêa a ini:Prensa d-eve u.ni-r-- .,pl.w.t0gi:a:i;>hias d-e banhistas 
ber-se que, se qual{Fler desvio ele 

1
~ensa ao Ir,stituto. Tendo êstt: "Commaniquei, ha tempo, a -nas não admissíveis na ca~õ!: se,· f-0rma-r .. :füleir-as em tão ne:· _'em ··trajes demasiadamente in: 

formação já constitl:te, em si, um ,por mcic de , s. Excia. Revma.: 8agrada. Congregagão dos Sen:I::.: :lioa 'Tie:rra de San,ta Cruz, ne- ce;;i.-ario -c.oihbate. ·ct·eeorosos, contl'ariàndo o sen• 
J:nal. dos mais deploraveis, part-i-

0 
Sr. D. Bento Ab:J!si Masella, USJ;ios e Univ rsi~ · · -:cessita de um cq1p.:!Ja'te p.rom· Iufeliztriente alguns jomaés. :-so moral da quasi totalidade de 

.c.-ularmente grave se torna clle Nuncio Apostolico no Rio de Ja- 6 es, que nesse •:pt-o e d-eci&tvo. De facto,' nã-0_ · -qe grande cireulaçãa e. respon- seu-s ·leitores. Que esses j-or
em se trata>:.do de professore:;, neiro, encaminhado á Sarna Sé "Institut.o 8 ~ ·de Pe~, podemos admit:tir que co(ftu-· s.itoiL'i-daue rrã-0 compré:hen:dem naes não sejam o vehiculo de 
que !rã.o traBSmittir esse defeito um rela.tono sobre 

08 
trabalhos Scl;encias e Letras" se está ·tru.- mes i!Ul:ecent-es, attenta:t~os· a necessidade pi:ei:nen.te d·e5s-a, il!filtmçã.-o de costumes estran

(ou defeitos .. ) a centenas e: do IBstituto, recebeu este, 00 S.E. balhando inwnsamen:te em Pf"OI 'da moi--al publica e da libe1'-da· ,carn:~nha. Assim ·é que uma :.g:êi:res destruioores d-e nossas 

0 
cardeal J. Pizzardo, Prefelt;o da juventude estudiosa, junta-. de de n-ossas familias _v::nham ·:~ra-'V'Ura ll-e um g~~ll.-de d:ia- s-dgya,1:las tradições-! 

' .C>~tt--' Co nnfu-o _,_,__ "'·· - ' • -ameaçar as nossas:.tr:adrçoes d-e . ·. 
l!"l.i•. ..,....~ .... a ngreg..,....., """' =- -do, como confirmaqao disoo, as ,austeridade e com:postuxa. 
,r m.marlos e Universidades, a hon-
-~ª carta que abeii.Ko t=- <!oewnentos cue. o dito Instituto As nossas =aias, por:'e-:iem-

llOVO paroco_ . .,..,... .,.. ,-emos. me havia · env!lldo. plo, c-onstitu-em um d-os maio-

d e t• "Tenho agora o prairer de re-1 res fõ-cos tle:rea iU1:portlação 
o 

e O lQ "Exoe!llenda Reveren<lfssima, metter a V. ReVIna. a ce,rt.a in- l}elrtifera e ameaçadora. 
. . Comprehenderido a necessi-

Acaba de ser nomeado Vigario. Juntamente com os respecti.·,)$- c!UBa, que me foi dirigida por dade de uma rep.r6S'são a esse; 
ékL parochia de oCtm, nas imme.;; docw:ne~t:os, recebi seu apr6Ciadt} S. E. 0 Cardeal Pizzardo, pelaj terrível mal, que se espalha: 
.,..nn&.. d-..,.-Cnnu-01 Revm nn Relaoono N:o 21545 de 26 de Ju- l "'min tlssº . .. .,..,..,._~ """"' ....,..,.. ,-o º: ·"'' 1h lati, Instlt to S _ qua o "" en nno Purpurado mtensa e desaforaàament~,_ a 
Joaquun OlemeBte de Med~, IYi'°:º'a.ere Pa~ Scie:ctas ue se. compraz em verificar ql,lSnt'J- '"Tribuoo.'", de Rec-if~. pub-Ji:ca., 
citre desde_o_ a~o de 1936.exercia L~tras "Se<le., Sa ~tiae" ue a fizestes, exprimindo seus votos sob o titu}o "Cam-panha Pró-' 
eom pro11crenc1a e zelo, o cargo _ P ' q Décenoia" um veh-e·mente ap-

. Congregaçao das COnegas de s•o por um futuro a.inda ma.is rtce ' · 
de coadJuetor ~ parochia de S,/ Agostinho abr'iu ha alguns an.r:os pell-o, já subscripto por milha-
(lleraldo de Perdizes.. . com a permí~ do Governo de successos. res _de ckefes de famHia13 :~-

O Revmo. P. Mede~os Já pos- Brruillel:ro na Cidade de S. Paulo "E.soou certo que o elogio e e thohcas. Esse appeU~, ci.ep-0-1s 
sue. loF.ga ~periencia do pas- p,arn a formação das futuras PfO· interesse marufefltado pe!la sa- de condemn-ar os traJes. inde 
toreio ~- Ord~o em lfessoras dos Gynu.a&os catho- i;.i:ada Congr.eg:açfro inspirarão- em c-e-n~s e o despu·dor de B.O~sas 
1927, fOl, pnmel.FO, COadJuctor em l!cas .- . · raias, eomo C;Osw-mes aRti-1)11-
S. João Baptísta . Em seguida; · V. Revma. e em toclas. as Bâl, tri.stlcos, destru,wores d-a-s -nos 
foi vi.gari.o de Parnahyba e cas.e. "Agradeço ª V. Excia. Revma. giosas uma coragem e úl'na von- sas:mv·eJave4s-tra.dições de povo; 
.V-erde. donde se retirou para In- as cm-tezes iTJformações q.ue m-e ~Ele ainda :nsior, · de dar PFo&~- -catholico, pede ás- a-uto-.ridá.'iies · 

forneceu, e peço que f.aça chegar co-=tentes nr.ovid-enn1"as 'no' 
óa.iatuba, 6Ill busca do restabele- ás benerner-ita.s Rel.igi i;uimento a uma tão nota-vel ini- ·••..,.- " ~ -ctm.ento de sua sa,ude, abalada · osas, e ª sentido de evita-rem que a :des- ' 
zjelo excesso de tmbalbo. quantw; as t'C•'.\djm,am na dlrecçác ciativa. entreada licen:ça de algun-s não 

Uma vez 1'€stabeilecido, foi no
~ c:oadjuctór das PerdiZes 
- onde agoi;a se retira, cercado 
.. amtmd.es ~ que o 
.Mlib .... :. 

® mencionado Instituto, a vi•,a · "Abençoando-a com todas a;, continRe a constrangir e pre-:;:e:!~ 
0
g~e-!3:';~~~= Religios'ls, r.om prazer -me subs- judicar a legitima liberdade de . 

te . crevo, V .. R., devotissimo servo tantos outros. i 
providencial até · agora por el:l<:o Congratule.mo-nos com os · 

Clle6ellVOMda em prol d:a. juventu- (a) Bento, Arcebispo de Cesa- 1 fervorosos catholicos nordestk 
de eat\ldiesa, ~-mm vc- - 1llalaclo AllostOUao." : nos. por· 1llioia.tlva tão opl)or· 
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O varentie ~ ()é;tho-lico de 
Porto Alegre, "A N1tçãl,", publI
cou uma noticia sensaciona.l se
gundo a quia:l se desenvolve pre
sentemente um g:rande esforço_, 
em jprOl dia iDli)lant,açã,o do divorJ 

1Realizou-se esta semana uma importante 
reunião .do Episcopado Paulista 

<lio · a vinculo no Brasil. 
~entemante, es&a. noticia 

DOO·~. cilllocar de atalaia. Se 

' ·~ 

As sessões. effectuaram~se 
Excia. Revma. 

no Palacio São Luiz, sob a presidencia de Sua 
Dom José Gaspar Affonseca e Silva, 

"' 
. !)IS' cathoUoos querem facilitar ás· Teve inrclo no dia 28 de No-· Affonseca e Silva, ArcebiSpo 
· . .e..mi.ridedes a obila de :reprim~r vembf'o, nesta Capital, uma re- Metropolitano de São Paulo. A 

,e,· esmag:i;vr -esse. ma:nobra soe:z., u11ião co-lJ~tica do E.piscopado ella compareceram todos os 
de'ilém t.!rae:_ sentir todo O • vigo.r .. Paulista, convocada pelo Ex- Srs. Bi'>!i)os Suffraganeos do 
de .sua opl.nião. N"a.o 1l)Odffla ha- ceHenttssl:mo Rev~rendlssimo. Arcebispado de Sã-o Paulo, com 
:ver uma lei mads profun~n-te-. Seim~r D~m J:osé Galijlar de- excepção de s. Ex-éia. Revma. 

o Sr. D. André Cavalcanti de · Santa Sé ainda não elegeu o 
Albuquerque, Bispo de Taubaté antistite. 

lados da Provincia de São P:rn-

co~a. a.-o eepãrito ea!tholi<!O.-. · · · · 
do que a do -dilvorcto-~ Rea.lmente, .. ,-·· 
itntl'oduziida na. f:unrlia a insup
~v-et desot'dem do aiJlor liv-re, 
que o d}v.orcio :necessaria,me:ote 
traz comsigo, esta<rá desorge.ni
:mda itod>a. a ,sociedade. E vma 
aoan--ete.r os mais graves incon
:vementes para a vida mo.ral ;e. 
.religiosa do povo.-

\ * * 
Fazemos Inteira. ,e.- 5.rrestrict,a.-

me:p.te !D.OSSO, o :protesto. do "Os
servatore Romano" oontra. -a. :in-· 
"'6são da F.mls;nd,ia, 

Como já temos dito mil e uma 
vezes, consideramos com indü
ferença os aconteciznent~ inter
ill6.clonaes, desde que elles não 
consti'tuam viola.ção dos ~nci
,pios cathoJ.icos, que -constituem a 
ba.se de nossa civiliz~. Ora, 
no caso da Finlandia, essa viola
ção se fez, -profund-a, iT.ritante e 
desabrida, pela agg.re.ssão do gi
gante .soviético, contra uma pe
quena il'epubllca que viv.ia uma 

(Conclue na 2ª pag.), 

·Será construida uma 
igreja. evO(aijvJ(_ · qoJ.U: 
Cong. Euchar. Nacional 

S. Excia. Revma. o Sr. Ar-! 
cebispo Metropolitano de Olin
da e Recife acaba de baixar 
um edital, dando licença para 
e. construcção, em Reeifo, de , 
uma Igreja evocatica do III 
Congresso Eucharistico Nacio-

1 na!, daquella cid-a.de. 

Depois do Concilio Nacional e Administrador Apostoiico da realizado este anno, e com uma 
Diocese de Lorena, recente- differença de apenas 4 mezes, 
mente cread-a e para a qual a vo~tam a encontr.ar-se os pre-

lo para em conjuncto tratar 
dos magnos assumptos referen
tes á vida reHgiosa de suas 
Dioceses. Nem é preciso er1al• 
tecer a grande significação <:la 
reunião em apreço, que além 
do mais representa um facto 

1 inedito na h-istoria ecclesiasti• 
ca de São Paulo. 

Diariamente se reuniram, a 
partir do dia 28 de Novemb.ro, 
os Ex.mos. Revmos. Srs. Bis• 
pos, das 8 horas da manhã ;;,o 
meio dia e das 1-4 ás 17 horas • 
As reuniões fo.ram encerr:.1das 
quirita-feif'a, 'd-ia 30, após a re
união do período matutino. 

Por nos ter sido gentilmente 
informado no Palacio São Luiz, 
podem·os adeantar aos noi:sos 
leitores que opportunamente 
será publicada uma Pastbral 

. Collectiva do Episcppado Pau, 
1 ista, em que se darão -a conhe
cer as resoluções que acabam 
de sef' tomadas. 

O nosso clichê repro·duz os 
· illustres prelados que compa-
1 receram ás reuniões, a saber: 
i Exmos. · Revmos. Srs. D. José 
' Gaspar de Affonseea e Silva, 

1 

A11cebispo Metr.opoJita~ de 
São Paulo; o;- Alberto GCinçal-

1 ves, Bispo de Ribeirio Pt>eto.; 
D. Antonio Augusto de A&Sis, 

: _Bispo de Jaboticaba!; D. ~ .... 
"' 'f5nR,-Josrêlos. Santos, Bfüpõ'-=---·--· 

de> :Assis; . O •. Franci1!eó de 
,Campos Barreto, l!lispo de 
Campinas; D. José Carkts do 
Aguirre, Bispo de' Sof'ocaba; 
D. José Mauricio · da Rocha, 
Bispo de Bragança; D. Lafa. 
yette Libanio, Bispo ele Rto 

: PretO'; D. Gastão Liberai Pm-
. to, Bispo de São Cal'los; O. 
Paulo de Tarso Campos, Bi<JP.O. 
de San-tos; D. Ff'e-i Lua MQl'la 
de SaR't~Antu1, Btspo de ~úi-

Já foi organiza.da uma col!!.
missão, que está dando provi
dencias para a aqu.is~o do 
terr-eno necessario, e se esfor
ça afim de iniciar, logo, e le
var avante essa. obra, para glo
tia e honra do Coração Eucha
riBtieo de J,esus. 

No Palacio_ São Luiz, os Exmo s. Revmos. Srs. Bispos, tendo ao centro o Exmo. Revmo. Sr. Dom José Gaspar de Affon• 
seca e Silva, honf'am o LEGtO NARIO posarnlo para a nossa objecti.va. 

l oatu•; D. Henf'lque Cssar Fe,-. 
pan~ Moiw.lo, Blapo de ca-. 

'1;1 larnlla. · 

MÃ DIGESTiO? 
Acção suave 

• seguro 

RealizoU:~sE; honte.m, como fôra 
amplamente noticiado, a posse 
elos novos Cõnegos recentemente 
r.omeados; .O- -acto teve inicio ás 

. 15 horas n& ~e(\ral provtsodla. 

A proil0!'1to ,dessa cerimonia pu-
algumas ind1caçõe.; 

A Associação de lmPT@lsa Perlo
dlca Paulista applaud-e a Carta· 

· · Pastoral do Sr. Bispo de Bragança: 

O que é o Cabido Metropolitano para diversos Ca.p'ttumres, se
~k--se-á e, ocdem d,e a.ntig-uida.de 
como sa.-cerdotes. sobre o Ca.bl(i-0 Metropolitano e O Ca:uklo ,teve ao Arceb:ia-po mmentos sagrados =rrespon-

O<S Cônegos q.u.e o co-mpt)=. teda e, ·honra e conskl-er.a,ção (l\le· dent.-es á -sua Digaiidade, de ac- Os Oonegos devem ,assistir a-os 
officios divinos com o 'tl'aje coral 
que lhes é .proprio, ou com os ,pa. 

0 Cabido Metro:poUta&a de S. compete á ,sua alta. dignidade. oôrdo com as pi,eseri~es li-
Pa.nlo é uma. corporação dec sa: Ao Arot>Oi-spo, ,pois, como prhnci-- tnI'gicas. · 
c..rdotea, instituMa para .aj:u<la·r ra autori<ia:de da Arol:rldiocese, A a'SSisten~ a,em. ha:bitos co-
e sup.p.rir o A1'C:E>tiiapo, no-.g-o-Yor- pertenee a primeira· caà.ei?'a e o 

(Continua. na 2·:• pag.) 

no o admini,,tra~lto ,:ie, Ar-<1bid'io · lu~r de honra no côro, no Ca- ============================ 
oose, e celebre.r ºª Offictes dt-vi- f!icm, na.s p-rocissões e em todoo, Expressivo g-e.s1o dos un-i·ver• 
noa na Cath~l. segun.do <1,s os a.ct-os p1:1blicos. /f • 
nor,ma,s e pr.escripçôes da Sagra- : O .AJ:>cedw.go ~~primeira Di,g-' S, ._ ar-t·QS ffl/.ne/rQS 
da. :t.dtur-gia. . nida.d-e, depois · do Arcebi~o, e 

ln-stltl.lido ;pela Bul!a. de B,, cabeça num.era! do Qi.btdo, e, 
.lledkto. ~W - CANDOR Loo;s cemo t-a.!, lhe cabe a preeed-'e'.ncia . 
.A:ETEENA.E, o ~!do Metro- som-e a.s demais Dignidades e 
.potita,no de S. Pa:úlo se -rege B~iipituliares. 
-pcla.s dis~ àe Dtreito <Í<>m-· 
:inum, modtt:i-co.<las, p.a.r-a -esta. Ar- O Arci-pr-e-s-te é a segunda Dig-

ntidade e, como te.l, .pe1'Uel'IIQe·GMdioce,se, IlSfJ Rescripto da S 
lhe substtt.uk o Arcediago, nos 

Oon.g:. <lo CunoiYo de 10 de MarQo. :.eus impoo.tmentos. 
de l.988. O A,rc.i.pr.este, segundo o coa-

i 
Consta o C,lbido Metropoli-ta.uo tu.me tradimonal do Cabido Me

'de 4 Digni.-dar.les (A,rcehls;po, Ar· tropoUtano, terá o ba:cuk> 'll3S 

-c~r-este, Cha.g;ts,e e T-h.eaow-en:o- futl-OÇÕ&S em q,ue off-tcia.r o AP
:M:ól'), lO Co1,eg.as ca:~edN.tico,;- oebispo. 
e 1-0 Con.egos hollQN.l'ios. Os conegos honore.rios têm as-

Substituito a baile por uma Hor-a de Adoração 

Chegou ás notfflas mãos um convite para as solem
uidades de formatur-a da tui:ma de bac:hareis de 1989 
da Faculdad-e d,e Direito da Universidade de Minas Ge
raes, que revela perfeitamenté o optimo espirito que rei
na actualm1ilnte nos universitarios mineiros. 

-Todos os leitores já se habituaram a lêr nesses pa
peis formalizados e solemnes, ·a noticia da Missa de ae
ção de gl'e.ças, da coUação de gráu solemne e uma. noti
cia geralmente em ty!)O ditferente, r,ea~da, posta alli 
como o remate final, a eha~- da abobada, de uma cu-
pola o baHe! 

.A Cà:rta. Pastoral de S. Excia. ~ev~a. Dom José 

Mauricio da Roch·a, Bispo de Bl'agan.ça, ultimamen:te pu

blicada, tem caW!a.do optima nnpr.essão ,.nos meios catho-

11-0os e intellectuaes bmsileires. Prorv,am-no os grandes 

~os qae eUa tem pr~ado. Issó demORatra a 
~1;00 qae,.og ~.os dão á doutrina e. aes prw.
ciptos aBi ~ ,-, "0 amor á t,.m'ilia, a forma.~ 

ão. lar dentro dos rigidos pPeeeitos da . InOi'~l que c::om,

tlillen a base fuudamsatal -ea ol'dem,,de direita, e, ~ 

~ <la. ~·~ 

o ti-1:ul:e d,e Ganego,~_.posto :não .sem.o e posse no Cabido e gosam 
e:mati't-ua u~na. Dignidade eccle- a,s honras dos Conegos ca.t-hed;ra

·. ·:Si&stitm 1)70,J~'te di-cta, é U=s, aos quaes são equiparados 

De.pois do agradecimento a Deus e do juramento 
solemne de respeito ao direito, á justiça e á moral, etc .•• 
o batle! 

E' a tradição, pensará talvez o leitor; mas é bem 
triste, pensamos nós, pois rev,ella a persistencia de ou
tras "tradições" indesejavei-s e tristes. 

Ahlde. ha. poueos dm, A ÃfiOCiaçâo_.de Imprensa. Pe

riodistiea ~ta, q_ue canta. em seu seio mJlhat!es de 

batalhadores da ~ em . .sue. reunião de -d:U!~tOi'm e 

do Conselho De~. uansereveu, na acla da sessão, 
que foi.~na.da-,,ixm:e:en.tenas.-de-s~s, a: ~~ferü:la. C8.l!tcl 

P.aiKw.al. 

.A Ailsocia.ção cte· Imin,ensa Pel'i-Odiea. P.amis.ta en-viou 

a. s.. Excia. Re'\mla.. um ~fiel.o fali'Oitalld0r0 pela pubii

cagão da eitada "-carta Pssmml'" e a:pr.esentanda•Bte 

agradectmentos. em nome-da. eolleetMdaàe :n-aoi-Onal, pe

los effeüos à sã meral qu. dali& <DDmlam. 

· rod&wa honl'oao, pois conf-erc emq:uanto aos habitos e inslg
·cet!ta ~ln<HW'la, sobiie os dt-- :-nla.s canonlcaes. 

: ~ ~s. -OORro Q. meiubr,,s . Pód-em. poiilt,tro.zer os habitos 
..maàs di:sílnclos e· n.qJ;tres do ~ler-0 oanonioo:es em toda a Ar-cbidlo

- -«uetoopolita-no onde ooou,pa:m o cese; não assim, po1·ém, as ves
:-. :'!> primeiro :Jug:,ai.- dspoi-s do Ar- 'tes coi:ae,s de q.ue só póde-m usai 
·:: cee•w- 1,1a Qe,.,t;hednl ou quando i.ncor-

Os Oonegos, reun-tdos ca.pitU· porad:os ao O!.bi<l-0. 
:las.mim.te prece<iem os FPela<k>s, As D;i:gn.idades precedem ao~ 

·: :tz,,f~. In'lllvtàu•a.lmeme, po- <Wm-ais Coniegos Cathed;raticos 
· ·róm, -OOdem r. ··Jilól.s-.llO ás Dignida- ssgt.tndo a ordem estabelecida 

à,s -~iiu.eas. pel-o costume da Oathedral M0-
0 Càbido Met-ropolltano é o tropofüe.na, :ato é: 1) Arcediago, 

--co:a:aelll,ei.oo ne.t.> d1o Ai'<!el>tspo, 2) Arcipreste, 3) Ohantre, 4 l 
o q.wN ,em certos nag.ocios mais Thesourelro-Mór. 
-graves, previ-stos em Direito, não A ,precedencia entre os demaf.s 
ipóde deU.b&l'M' sem o seu <:Qnae- Capitulares s-e regula pela da·ta 
~-~1.t -.ibll. lia. posl!(;, Si .t& fOr a mes.ma. 

Por tudo isso, é que nos alegrou muit1ssimo .a lei
tura do convite dos novos bachareis mineiros, no qual 
"falta" o remate "tradicional", havendo, pelo contrari-0, 
uma série de solemnidades religiosas, como Hora Santa, 
Missas e Communhão Geral, a indicar sobejamente o es· 
pirito catb:olico desses moços que serão certamente nro
fissionaes dignos, capazes de honrar no futuro as "vel"
dadeiras tradições" da sua gente e de sua Patria, 

Oxalá esse g.esto expressi:v-0 dos universitarios 1ni 
neiros s-eja imitado em São Paulo, onde um ediool do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo prohibin<lo os bailes 
beneficientes, é mal comprehendido por tanta gente que 
se diz e se suppõe catholica por estar inscripta em asso
ciações reltglosas. 
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«imo,:pra2er em r-eceber visitas 
íts .:lnstaUações d1l sua reda~o 
e -offklina, mas pede que não· 
1:ejam as mesmas feitas nas 
2as.,. -3a.s. -~ :'lias. feiras,' por exi- . 
gencià.s d<kserviço. 

1 

PARA ANILAR ROUPA 

•• ,r 

SlJICIDIO DE MENORES 

A imprensa .diaria. acaba de p-u· 
,t,1icar -= -1,e.sumo dos da.<los es
útistic:,os · rei'l.tivos e.os suicid!.,s 
oecol'l':!6.os -em São Paulo nos ofü1 
primerros ,meze& do anno vigente. 
De Janeiro e, Agosto occ9ttera.m 
:r.esta cida-de 407 -tenta'tiv.a.s d~ 
suic:idio, ip1,a.t:cadais ,por 165 indi
víduos do sexo ma.sculiao e 24!l 
elo sexo femi.ni<no; 301 .el.'8,m me.io
tres de 18 ia:nnos e 106 menores; 
340 eram b00;si!eiros e 67 .estran
geiros. 

Considerando-se a gravidade do 
peccado commettido oo-m es,n 
violação do direito de Deua, Se-
11\hor unlco de nossa vida, con
frange-nos o coração o registo 
de um 'tão alarmante numero do 
·s11iciàios. C,rnvem salientar, s..J· 
'hretudo, os 106 menores quê 
_Vi,Clenta.mente tentavll-m contra 
e. propria existencia. 

~-erá ,Jnutil pesquizar a,s caa
.sa O dessa qu<ostão em razõ•Js 
econon:iíca.s, sentimentais ou 
~sy-eh<>logroe.!J. De um modo ge
ral, o suicidi•) representa um 
gravissimo desresperto á lei de 
:r)eu~. sendo, além disso, u,~ 
ec•to de fraqueza moral, porque 
" ·suicida mostra não ser capaz 
oe affronta,r e. dor e as cont:a
triedades da vida, provoce.~s ns 
ma:is dais vezes pelos proprios 
desaUnos d~ quem .,i.peI1'81s pro
ieura trll-oor !!. entrada facll do5 
pmze:-es, s~ se lembrar <ia 
-verdadedra fim1:l!dade d·a creata
'111. hwmana. 

Não se .põd., negar que no fu,,
"1<> desse. quootão se acha st fal
ta df;' f,;mnar,/l.o >raligiosa da noe • 
ea mocidade, com o consequer.t<· 
tabaJndono d'l~ normas de vl,;i, 
que nos fora:r,1 en<limadas p el'l 
11osro Salva.dor. A escola leiga, 
o :mau livro, o mau cinema, o 
j;)rnal escandaloso e· out:os e!,
n.ento_s em!'r<!gados pelos inimi
gos da Igre_js. na dissolução das 
costumes, ,podem tornar em seu 
acervo, triste gesto de tod0"3 ,,.s

se:s infelizes. 

A reun1ao effectuada pelo Episco
pado Paulista, na semana pass;id;i, 
offerece margem a preciosos ensina
mentos para os fieis. Não nece:::si• 
tam estes de saber do que, na re
união, se tratou, para tirar dahi ur,, 
fructo abundante de edificação esp1 
ritual. A reun1ao falla por si me:,
ma. A eloquencia do facto indepen· 
de de explicações. E' que tal reunião 
de Bispos não constitue uma innova
ção. Muito pelo contrario, reuniões 
como esta se praticam assiduamente 
no mundo inteiro, e taes costumam 
ser seus fructos para a Igreja, que 
em certos paizes ellas tem sido a 
razão immedlata de verdadeiras me· 
didas de salvação para os catholicos. 
t:.', por exemplo, por meio de re· 
uniões periodicas de Bispos, que i<e 
tem jogado na Allemanha os· mais 
lmp,ortantes lances da grande b:tta
lha que a Santa Igreja move naquel
le paiz, contra o totalitarismo hitl~
rista. A e-xplicação é simples. 

-~ Quanto mais se torna rija a estruc• 
tura dos Estados autoritarios, tanto 
mais a Igreja deve estreitar os lagos 
sobrenaturaes e · naturaes que unem 
entre si os membros do Corpo Mys
tico de Nosso Senhor Jesus Christo. 
Para cooperar cada vez mais com o 
Estado na obra da (li"andeza do Paiz, 
se o Estado estiver astimado de pro
posltos authenticame"te conformes 
ao espi-rlto da civil-i-zação catholica. 
Para constituir uma barreira efficaz 
contra setts desmandos, se elle te 
aproveita de sua crescente força, não 
para opprimir o mal e proteger o 
bem, mas para proteger o mal e óp· 
primlr o bem. 

Mas para que será necessario que 
os Bispos se reunam?, perguntarl 
muita gente. ldentificad.os em espl
rito péfa intima communhão de dou
trina que os liga ao Throno de São 
Pedro, trate cada qual de apascen
tar o seu rebanho não a-ubstrahindo 
dessa tarefa nem um minuto de sua 
preciosa activ1dade. Dioceses gover
nadas 'de accordo. com os mesmos 
prlncipios c,atholicos, na vigencla de 
um Dl.reito Canonico. Igual para to
das,· em um Estado em que a uni• 
da-de psychologica da população é 
assegurada pela grande faclltdade de 
communicações, não poderão deixar 
de segulr sempre um mesmo destl-_ 
no. E isto com tanto maior razio 
quanto cumpre acc-rescentar quP. o 
propr10 Direito canontco lhes pro, 
porciona um coordenador na· pes~oa 
de seu Metropotita. Havendo tan, 
t'os mo-tlvos de união, para q.ue ain
da essa reunião, ·que se tornará pe• 
rlod-lca? Com uma tal falta de Cl,,ro, 
com o peso de tão graves encargos 
que lhes col)somem todas as horas 
do dia, não poderiam os Elfspos fa· 
zer algo de mais util, do que se re
unir para tratar de assumptos O!Je 
todos analysam á luz dos mesmos 
princípios, e a respeito dos quaes de
vem, pois, ter identicas opiniões? 

* * A argumentação parece simples, 
mas.. não é simplista, e o si-rnpllsm:> 
não é senão a caricatura da slmpll
cidade, De facto, se é certo que não 
ha união mais :intima do que a que 
liga entre si os membros do Cor.po 
Mystico de Nosso Senhor Jesus 
Christo, que é a Igreja Catholica, a 
fortlori ee&a união é fraternalmen~e 
estreita em se tratando "dos Bispos, 
collocados á testa da Igreja docente. 

Entretanto, a Igreja, sempre Mes
tra sapientlsslma, conhece bem a 
complexidade dos problemas suscita• 
dos pelo apostolado. E ê por Isto 
que eUa se empenha tão fortemerHe 
por que os Bispos cos_tumem reuni1·
se. 

De facto, se a respeito de doutrina 
não pode variar a opinião dos cat.ho
licos e maximé a dos Bispos, é cer• 

to tambem que sobre questões t.le 
facto as opiniões podem variar inui
to, e essa possibi;idade augmenta ex
traordinariamer.te de proporções c:11 
nossos dias, quando as circ11mst,rn· 
cias sociaes. economicas, politicas e 
moraes são de uma complexidade Céi 

paz de exahurir as forças e os re
cursos de observação dos mais finos 
psychoiogos. 

Os factos devem ser julgados co
-mo elles são. Mas como são os f:lc 
tos? Seu aspecto varia conforme os 
jornaes que lemos e os informantes 
,iarticulares de que dispomos. Uma 
diversidade de informações conduz a ' 
uma diversidade de impressões. E 
quando essa diversidade se accP.n· 
tuou de modo positivo, ella se torna, 
não raramen"te, irreductiííel. De ma•s 
a mais, é certo que muitos olíios 
Vêem mais do que apenas dois. Es· 

Pllnio C-Olt-R&A DE OLl·V&IRA 

A reunião'. do.Epis
copado Paulista 

pecialmente q11ando estão collocados, 
como occorre com os Srs. Bispos, nos 
mais vàriados angulos de observa
ção do Estado.- Isto posto, como ne
gar que a unidade de acção não de· 
pende apenas da unidade de doutri
na, mas tem como condição essen
cial e indispensavel a unidade no me
do de considerar os factos? E quem· 
ousaria negar que, na ordem concre· 
ta, seria muito pequeno o valor ele 
tar os. dias de viagem e de aprestos, 
de estudo dos assumptos a sere'l'l 
ventilados na reunião, etc., etc. -
todos os Bispos deixaram as respec
tivas occupações para se reunir, é 
porque comprehendem que a condi· 
ção esse.nela! para a união, na qua
dra torva e tormentosa por que pas• 
samoa, é o habito da reunião. 

' * * 
Ouvi pessoalmente do Pe. Garrigou 

Lagrange que o cume da sabedoria 
pertence, não âquelles que tem a 

·mania de --se· embrenhar em digrl''>· 
sões trariscendentaes, nías aos que 
posau.em com clareza e segurança os 
prlnelplos fundamentaes. Porque, 
com uni lastro solido de princípios 
runoamentaes, qualquer estorço oe 
aeronautica doutrl na ria, se nos pode 
conduzir ás alturas, nunca permitti· 
rã qu~ nos desviemos para o vacuo 
ou a estratosphera. 

As razões que acima apontei po· 
derão parecer, a muita gente, insr,i
radas por Mr. de la Palisse ou -pel;, 
Cons.0 Acacio. Entretanto, a verdr,
de ê que se muitos princlpios de ele
mentar bom senso não tivessem sido, 
com tanta frequencia, attrlbuidos a 
mentalidades de cretinos como o va· 
lente La Palisse ou o sentencioso 
Acaolo, outro e bem outro seria o 
estado do mundo. 

'A prova disto está na Inteira in
observancla dos princípios que en11u
merel, em nossa vida de todos os 
dias. 

Fui e sempre continuarei a ser, en
ihusiasta de um apostolado metho
dico, intelligente e raciocinado, e por 
Isto mesmo infenso ás Iniciativas que 

·brotam de movimentos sentimentacs 
de fervor, sem base na realida..!e, 
prescindindo da consideração objec
tlva das circumstancias, e da escolna 
intelligente dos methodos de tra
balho. 

uma unidade de doutrina, mera:,1•,n· 
te especulativa, da qual não re,;ul
tasse uma grande· uniformidade de 
acção? 

Assim, pois, se é verdade que por 
tres dias consecutivos - sem con-

Ora, a reuni,';to dos Bispos prov;i 
claramente quanto tenho razão. O 
que significa ella, senão a neces3ida
de summa de racionaiizar o esforc,o 
apostolico, para tirar delle todos ç-,:; 

juros que o homem da parabola exi
gia pelos talentos que emprestou? O 
que significa um apostolado mal rn· 
ciocinado, senão um talento ente,·,a
do? E, entretanto, quanto tr'abalho 
desse genero ha por ahi, meritori,1, 
digno de applauso, empolgante até, 
mas que poder(a ser ainda mais rne
ritorio, ainda mais digno de applau
so, ainda mais empolgante, se os que 
o orientaram comprehendessem que 
devem roubar uma ap1·eciavel par
cella de seu tempo á acção, para o 
empregar na meditação dilligente do 
plano a seguir e dos melhores meios 
a escolher? Não é certo que essas 
irreflexões, essés estouvamentos, e·s
sa parcial desadaptação de cei·tas 
obras ao respectivo meio, tem rou
bado e prejudicado mais a causa d;i 
Igreja, do que a offensiva soez de 
muito, inimigo? 

* ... 
Não convem ficar nas censuras e 

nas objurgatorias. Melhor é que fi. 
xemos no espírito o grande exemplo 
que nos deram nossos Bispos, para 
o aproveitarmos cada qual em sua 
seára particular. 

Comprehendamos bem nós, cathc
licos, que só estaremos realmente 
unidos, caso saibamos entreter esta 
união por frequentes communicações, 
encontros, reuniões e entendimentos 
entre os que estão á testa das pri n· 
cipaes obras de apostolado. 

A este respeito, ha paizes que tem 
uma experiencia tragica a regist.ra•. 
Olhemos, por exemplo, para a Fian
ça. O que tem feito pela Christanda
de os catholicos daquelle glorioso 
paiz! Entretanto, quanto e quanto 
poderiam elles ter feito, se dissen
ções intestinas, lamentaveis ao ulti
mo ponto. não tivessem prejuricad;, 
sua união? 

Curioso é notar a este respeito <1ue 
ha uma maxima que parece muito fa
voravel á união, e que na. realidade 
desune profundamente. Consiste a 
maxima em considerar digno de ap· 
provação tudo, absolutam_ente tudo 
quanto nã·o attingir princípios defini
dos pela Igreja a respeito da Fé e 
de costumes. • 

No fundo disto, ha um 'subjectivis
mo a toda a prova. Os princ1p1os 
não são atacados apenas . na orde:n 
theqrica. Do que adianta professa:
os doutrinariamente, e negai-os na 
pratica? Do que adianta, por exem-' 
pio, acceltar em these que o ma11c:a
mento da ·pureza obrigá sob pena de 
peccado grave, mas achar que a& 
modas as mais ardidas e as mais 
contrarias á pureza nada tem de 
mal? Do que adianta affirmar o prin
cipio d.a autoridade, mas pactuar na 
pratica com tudo aquillo que, sem 
destruir esse principio abertamente, 
o corroe o mais possível? A ve1 da
deira união só existe na Verda-Je. 
Unir os esplrltos é unil-os na Verda
de. f>t>rque unll-os no er~o é ·fa7.er 
obra de cego que conduz outros ce
gos ao abysmo. E procurar esta
belecer essa união na zona .fronh·i
rlça entre a Verdade e o erro é pro
curar confraternizar sobre um abys
mo. 

Emquanto a unidade doutrinaria 
não se traduzir em uma unidade n<.> 
modo de considerar os factos e os 
res.olver, ella será incompleta. 

E' esta a grande lição que nos deu 
nosso Episcopado. 

l 

Conhece-se a tragedla que rol Compr~m 
e vida do ,:_:>rlnclpe Rodo~ph(•. 

EXCLUSIVAMENTE suas .T oias e seus Presentes 
. JOALHARIA 

na conhecida 
herdeiro do ln-pera-dor Francisc'J 
José da Austri.a.. Ainda ha pou--
C!OS mezes foi ella explorada nu CA·SA CASTRO 
fílm "Mayerling". As forças 11,-
eretas que luctam contra e. Igre-' 
jn consegukam que fossem ac- R U .t\. 
cr1tos como r-receptores des'"' 
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relogios " E L E C T R A ,, concessionarios · dos AFAMADOS iprincipe dois homens conhecido~ 
~ela sua imp;edade. Sabe-se <'•J

IJ!O esse infeliz moço desceu at,' 
a.o mai-s profundo abysmo da 
deshonra e do desespero, ter?r.'· 
tr:·ando ,;ua vida pelo suicídio. 

Explorsncir, e alimentando <'". 

T.ilixões dominantes da nat11rez:1 
1'11ma.na atravéz de todos os sen
tl"os e fa_-,,,•ndo aberta,mente , 
tfNlJ,s.ganda do suicídio. clas,-:
ftehndo-o como o acto mah e,'·
vsdo de c~ragem q_u~ ~ homem 1 
,:t'•R&a. praticar. os 1n1n11go.-=J ;:1~ 

r.eus e de Sua Ig-reja, como 5,, 
(t;!.semos, poJem chamar a si ·: 
t1J~te gloria dr expor têio gra.,
de n11mcro d<> almas á. conde,1,· 
a,.,a.ção eterna. 

.......................................................... ~ ................................................................... ti: 1 
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CON"rl• 

1\l"UAÇAO 

DA 1.ª:, 

• 
1 viela tm.nquilla, Rab a egide do.q 

prin~ipios que con~tituem t•:-- .. 

tructura fundamental du hussu. 
, civilizaçào. 
j Como seria possível a um ca
' tholico considerar com indifre· 
rença a sovit~tizaçrto -eles~<· ·pa iY., 

! e. persoguic;ão religioBa que- ·a li .se 
f introduzir{~, e fina.lnu•nu• a irn
minencia ele corn·rem os p.aizc!:l
balticos identiC'ü nerigo't 

A este propos;to, convem fazer 
umP. ohse1•vação. 

Falla-se muito, hoj<> -em dia, a 
rPspeito do Corpo Mystico de 

Nosso Senho;· Jesus Christo, e é 
bom que a doutrina -sublime do 
Apostolo São Paulo e. este rrs
-peto, seja diffundida o mais pos• 
sivel. 

Porém, não basta diffundll-a.,. 
E' preciso comprehendel-a. O 
Corpo .Mystico de Nosso Senhor' 
Jesus Christo -não é senão a San. 
ta Igreja Catholica. As duas no• 
ções se confundem. E é porque 
a Igreja é um corpo, que -todos 
os .membros devem senti1· vehe
mentemente todo o bem e toào 
o mal feito a outra'. ,parte do 
corpo. 

Ora, os catholicos íinlanclezes 
soffreram, com e. aggr0ssào sao
viética, um grande damno. Elles, 
que tiveram o mérito de se con
sen·ar incolumes diante das of
fensiv-as douti'inarias da Russia 
dnrRnte )sse.s longos annoH de 
vis~nhá.nça com· o bolchevismo, 
sào agora esmagados .pe.la m.1,;.g 

barbara das offensivas militares. 
Seria conveniente agora per

guntar: quantos catholicos estão 
realmente "s,,n tindo" o Co1·po 
Mystco ele Christo vibra.r dn in
tlignaçfto dentro delles? QuanLos 
serão ea..pazes ,de dizer f]llt! :-j,t·n~ 
tem o mal feito á Polonia ou á. 
Finlandia como se fora fe!"to 
contra os proprios catholic-os 
bra8ilc:-iro::. '! 

~ R' nm (\xame ele con;;cii?,.n<'i<t 
: opportuno. E que nos -dPvn c·on--
1 duzit·, nfto apena.is a. 1nn::1 atUtu .. 
Í de interna de vehemente protes
l to, mas ainda e sobretudo a 

111nn. VPrdadeira cru?.acla. <h.• on1-
çôes por nossos irinão::; tüo tltu·:.i._ 
e inju~la.m0nte p_0rseguido .. ;. 

FORAM EMPOSSADOS. 
H0NTEM, OS NOVOS 
CONEGOS DA ARCHI~ 
DIOCESE DE S. PAULO 

(Conclusão da 1.a pag.) 

raes é absolutamente prohibida 
como abuso intoleravel. Do 
mesmo modo é vedado o ingress:J 
no cõco <la Cathedr,ll a todo o 
qualquer ckrigo ou sacerdote,. 
mesmo regular sem a. sobrepeliz. 

Os habitos canonic1es, scgu n. 
do o costume vig~nte nesta Ar
chidiocese, silo os seguinte: ha
bito talar preto (nunca de .seda) 
cc m fõrro.,, pequenos vivos mi 
frente e nos ·punhos da manga. 
cabeção tudo de seda carmezim, 
,·ol'tinha lis;i, faixa de seda P 

meias de là carmezim, solide,> 
prt'to sem vivos, e sapatos com 
r,vellas. Estes habltos, se usan 
r-,r, todo o territorio da Archi
<l·ocese, acc: :,scentando-se-lhe:s 0 

cha.péo sem borlas, e ·a capa re
t!onda ou romana -para as vis1. 
t<:1s offlciae;:, ou de cerimonia 

Os ha bitos cora PS, segtE<do e. 
costume vigc:lte e Indulto Apo~
tolico,. são os wguintes: mur<::L 
de vellu-do preto, forrada. de 
seda carmezim, com botões, 
e-asas e vivos da mesma côr; 
capa magna de merlnó pret0, 
ca.pello de velludo com fô:To,; o 
e.lamares rôxos; ca,pa ma.gna de 
11'.erinô rôxo forrada de se-da car
mc,zim com arminh-o -sobre-pos
to; roq uette e cota. 

A cauda do. ca.pa roxa nunc1, 
Sp desdobra; a da capa. pret.-:1 
só se desdobro., sem auxilio dtl 
cauda'tario, na cerimonia da ado. 
nção da Cruz, na, Sexte.-foir"> 
Santa, qu·s.n:lo não celebra o Ar 
cehispo. 

A capa. e a murç,a sã.o habito~ 
só usados no cõro, no Cabido,, 
nas procissões, nas prégações e 
nas demais funcções em que se 
exige o uso da sobrepeliz, 

Por costume immemorie.l da. 
Cathedral M-etropolite.na de S. 
Paulo e de outras Cathedraes do 
Brasil, têrr. os ConegoB o uso 
do annel; com uma unica gem. 
ma, na mão esquerda, excepto, 
porém, no, celebração dg Da.nto 
Sacri!icio. 
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Um Templo a São Paulo1AEV::::a:~ Hd: llll;l!i!"~_.,. """""' ll>-;41-p,ein~e 
Fundada no dia de São Paulo aos incolas vindos de outras, que tal .paulista, havemos de ver· ~'&i'iiil~i 1 ~ Vffl &Jí\íl ~\'d~ ~ ...... ~ ~ 1,w-......,;~d;~~ 

e tendo delle recebido o nome a verdadeira prosperide.de de um µm symbolo ao mesmo tempo da Como preparação PR!ME::IRO DOMINGO 00 ADVEt~TO Vive cl:a, porém, 
a catholica metropole paulista povo tanto deve á fibra rij'1. e força que domina a natureza e 
até e.gora não ergueu um tempio forte de seus homens, qua-nto • <l:J. graça que santleca os corr,- á festa commemo- com o espirito le· 
ao seu celestial Patrono. seiva daquella doutrin:t divina ç,,,,.s: um symbolo tanto da <·nc•:- ira tiva do nasci me,,- São Luc2s, XX 1, 25-33 ' vantado para o céu. 

;~ntretani...o, ao Convertido d,} 
Damasco bem cabia um monu
mento religioso, ao -lado dos 
muitos que s~ levantaram e se 
levantam em nossa 'terra. 

Não fôra por ter ellc presidid,, 
oo na.scimenta de nossa bra:;a 
g-en:te e ao <.r('scer v~rtiginoso rL 
ncsso progreS$O, o Apostolo do, 
G8ntlos ainda merecia um lugar 
de honre. no meio cathollco d~ 
I'iratininga por s~l', entre todo, 
os Sawtos do C-~c.•stianismo, o 
~u0, 1nal:-; ·88 retrata na t.emp-t'ra 
e na histo1·ia do paulista. 

Se a figura de São Pauh 
avulta. nos primeiros annos da 
era christft como a do mais in
ca nsavel e ,!rdoroso dos aposto
J,,s, lambem se sobreleva a si-
!hueta do bandeira.nte, nos pn
mordios da c:vi!ize.ção brasileira. 
como raro exemplo de destemor 
e de >trabalho. 

Em ambo3, a mesma altivez 
frdomavcl, :i mesmo esp'rito in
faligavel de conquista, o mesmo 
o.rrebatamento, o mesmo impetG 
cm busca do ideal. E, em· um 

oue foi a 0 ·1·andc e ir!·esistive! gia que alarga e 0ng!'and1:ce; 
' " b. 1 to (lo Salvador, a paixão d,~ Paulo de Tarso o es.- b, m como !a união c1ue a 1-ar;a . _ . 

timulo de toda -a sua actividade, e solidifica. lgreJ'.l propoe a nH1· 
a g!ori·a de toda a sua Yida.l · • dilação dos fieis 'J 

Um templo a São Paulo na ca- Cathollco.s, dc·pend<' de ,·os,;c Evangelho do sv 
pital paulista s~rá aqt>ell~ mes-l i,;·pncrosiàadc 1, crecc::i.o da p:·1 ·, gundo advento d .1 
1na yoz ,possante e 1naJestosa l ~ ... :-;~·<1 i ,~,., ;. 1 ('Onsa ~r~ rl:i, P.ni' 

• • • • 
1 Jesus Christo no que, um d1·a, se fez ouvir no terra paulista, ao nome e á ; 

Areopago de Athenas, a repeti; , , , .,, ... ,.,,, , .,.,1,.
0

, ;-1 fim dos tempos. 
- quod lg~orantes colitls, hor' ro, eponymo d cnosse. cidade -~ J:: ha nisso muita 
eg? annunc10 vobls _<o que ado-\ u~ vossu .i,;stado, 0 Apostolo s. l logica. 
-ra1s sem conhecer, isto vos vc-' Paulo Qualouer donativo poderú' . . • 

l · J · ·ta 1 · I · · 1 A Rede1rpçao do n 10 eu annunciar - exc1 _nc '· ser encaminhado ao pc. Arnalct,, j . • 
po;· esta forma os catho!Icos dr· M. Arrudü, igrejo São Josf i genero Humano tem 

a melhor e.'Studar as razões <h' do Belem, capital __ ou cntregu,~_! seu ultimo comple-
·sua religião: implantada na for- ao sr concryo Aguinaldo J Gon-1 t 

1 
"f" 

_ . . . . . . · " · 1 men o na g on 1c:a-taleza mgcrnta dos pr1me11os çalves, igrej:1. da Bôa Morte, ca- • . .. 
brasileiros, ~lia realizou o mila-- pital. 1 çao de Jesus Cnns-
gre esplendido de uma patria I to e dos seus disci· 
tpna e indivisível, immcnsa e j =========--======= pulos, cujo inicio ,;;0, 
generosa, foi te e sem orgulhos, e d b 

Naq1.1elle tempo, disse Jesus aos seus disci
pu:os: Haverá signaes no sol, e na lua, e na~ 
cstrellas, e na terra angustia dos povos pela con
fusão do ruido do:; mares e das ondas. Os ho· 
mcns minguarão ele temor na espectativa das cou·
sas qu~ virão Eobre o orbe universo; poi~ as vi~ 
tudes do céu se abalarão. Então verão o Filho 
do homem vir nas nuvens com grande poder e 
majestade. Ao coméçarem estas cousas a acon
tecer lcvantae vossas cabeças, pois approxima-se 
a vossa redempção. E lhes disse em semelhança: 
Vêde a figueira e todas as arvores: quando co
meçam a produzir seus fructos, sabeis que est;í 

. proximo o estio. Assim vós, quando virdes estaii 
cousas acontecerem, sabeis que está proximo o 
reino de Deus. Em verdade vos digo que não 
passará esta geração até que se _cumpram estas 
cousas. O Céu e a terra pa:carâo, minhas pa· 
l_avras porér.1 não pas:arão, 

na espera;;ça inaba· 
la vel ele sua rcclem-
pçào, seguudo J. pa· 
lavra do l\lostrc: 
"Levantae a c'<tb:J· 

ça, apprnxima-r;,_• a 
vossa reclem1i~ãJ." 

Do mesmo modo 
o fiel, nas vich,;itii-
eles ele que J!àO ])O· 

de fugir o sc;;uidor 
de Jesus Cllri,;to. 
ha de se alimen lar 
d esta espera1Jç:a. 
Tambem ello viverá 
animado da palavr'l extremament~ rica e soberana- ongrega o - mem ro ,· dará no ~eu seg'.tn· 

men-te bcll.a. _ . I do advento, depois de vencidos' todos os ~eu~ 
Um tcmpl,) (l. São Paulo er- da Acçao Cathohca I inimigos. De maneira que esta gloria reiv:n-

do Salvador: lJ;is que se approxima a vossa 

guido, na capital paulista, comi j dicadora dos seus direitos foi a finalidade da 
o -concurso de todos os brasilei-

· 1edempção. 

* ros. que aqui vivem e trabalham, 1 ----- seus padecimentos, cujo exordio foi a noit.,, Propondo-nos á meditação este Evangelho 
~erá a conc:rctização magnifica I fria de dezembro em que viu a luz. Esta f;Ua 
daquelle e.ppello á fratern:dade r primeira vinda, pois, se ordena á segunda, dia 

e outro, a mesma sensibilidade, e união lançada pelo Apostolo, do ·seu triumpho compl-ato, da justificação pb· 
nosso Patrnno, quando dizia: 1, 

a mesma. te~rnra, ·as mesmas I na de sua paixão, restabelecida a harm-rn:a 

do segundo advento de Jesus Christo, quer a. 
Igreja não nos detenhamos nas alegrias do 
Santo Natal, mas que apprendamos que a vida. 

c-ffu.sües de coração atnigo. ,:Nfi.o ha judeu nen1 grego, nem I 
o Apostolo, olhos fixos no ~c:·vo, -n<>m '.ivrc.:, porque todos

1

, 
Christo Crucificado, distendeu, sois uma só coisa em Chr1st.o 
mais que que.lquer outro, os do· ~esus. - ":.\"on est Judaeus ne
minios espirituaes da fé e da que Graecus: nem es't s-ervus, no· 
verdade. O Bandeirante, ambi- )que liber... Omnes enim vo8 
cioso, auda,:, aventurei-ro, olhoõ \.:num est!s in Christo Jesu". E 
fito:.:; f'lTI si mcsn10, fez a i m
ml'nsidade do Brasil. 

bs vibrações dos sinos, anhnadas 
f,clo calor <10ssa palavra que se 
transmudou em .pedra, hão de 
ter ;a virtude -de conservar .n,1 1 
alma, hospitaleira de nossa gen
t,, os timbres de nobreza. e fi- Ficou definitivamente ~·,ta
fir. !guia, qu,~ s~u profundo cs,,1- heleciclo. para todo o Bra.,11, ~ 

r,lo de bn.silld,idc lhe confe:1.-. novo clistinctivo elos Congr0ga-

que o pe.ccado destruiu. 

* 

1

. A histol'il} de Christo é a historia da Igreja 
e a dos seus fieis. Tambem a Igrejd só terá 
seu triumpho completo na sua phase celestial. 
N'a terra cab_e-lhe o quinhão das amargurn.'., 
prnvadas primeiro pelo seu Divino. Fundador. 

p-c>senle se ordena para uma futura, que !l!I 

festividades Jiturgicas devem excitar em nós 
0 desejo desta vida ete,rna no seio de Deus, e 
que o meio infallivel- de conseguir. esta hem

aventurança, de partici(par da· gloria de Jesus 
Christo, é precisamenté- tomar ·parte nos i;ieus 
,;offrimentos, trilhando' o caminho da cruz por 
Elle traçado, 

D. zu;mira da Costa Carvalho 

São Po.ulo ., o Bandeirante po
den1, log·,; c0n1 razão personifi
car, um o esforço criado:c d~. 
-gl·andcza zr.0ral d·3s almas: 
outro, a cnf'rgia constructor-a d:l 
riqueza materlal das nações. E 
um templo ao Apostolo S. Paulo 
:ioa. capital p2.ulista virá lembre,: 

Assim, no templo de S. Paul, dos-membros da Acção Catho- J<'itll.e.ceu quarta.-fclra ultlm.a,, de Maria,- a que dedicou sem-
. · 2,, do corrente, á!I 16 horas, a -pre o melhor dos esforços que 

Por isso meilm-0, foi a notl
cln dll ,,•u falleclmento recebi
da '-"UJ•· vrva consternação, ten
do tido o~ seu enterr.o um gran
de e significativo acompanba.
mento. Sablu o enterro da Igre
ja de Santa Cecma, para onde 
1ôra o seu corpo trasladado, na. 
15, •feirà cedo, exa.eta.mente no 
dia em que se achava e:iq>.osto 
11aqttellà Igreja o Santlsshnó- sa,. 
cramento. 

sobc~bamen'te plantado na capi- lica. · __ , B ,..,,._ p---.• 1l ª· .Provfdenola, ém 
J•:xma. Sra. D. Zttluu-ra em- ,_,, ~~- -

Essa obra teve a collabora- vinda da Costa CarvllW.Jlo, n&me melo dos soffrimen.tos que lhe 

PELA BOA IMPRENSA 
ção de S. Em. o Cardeal Dom Lasta.nte conhecido no!! clrculM 'J>rovl,iham d~ pertinaz enferml
Seba-stiào Leme e, como se po- cathollcos e soclaes de São Pa-u- dade. 

Sua Excia. Revma. o Sr. D. Iniciando desde logo os tra
b!!lhos. Sua Excia. Revma. D. 
Franc!.sco · campos Barreto, mos
tre. a necessidade de auxiliar a 
, in1\'.)rensa catb::lica de Ca-mpi
na.s, cujo porta-voz é "A ''tribu
na·· e diz. entre outra;; coisas 

de vêr pelo "clichê", J)-Oilsuo lo. F'oi O apost.ofado por ella ex,,r
duas partes: uma circular e N,~ Parochi.1, de Santa Cecltla, cldo um modelo bellissimo, q-ttcr 

.,, i-d d f' onde mora.va, era a 1!.xma. Srs. a.tt:tl\•és de seu Incitamento cen-
Francisco Campos Barreto, Bis
P:> Diocesano de Cam;.,inas, di
rigindo-se a,o Revn:o. Clero e ás 
dig:ia:; Directorias das Associa
ções R0.li,dosas, falou sobre a 
nec~~·:;idadc de um.'i\ f01ic cam
panha cm favor do jornal catho
l!co. 

ou tra CO!lSLitu· a ])or nas l· u. "ulmi= da 0_0 ... _ Carvalhe 
' • J b l "' ·- - ,._ ~tio ás J!'lHla.t de MArJa ltM tas. A parte circu ar, o e( ecc estlmadlsslma. em todas as as- é d 

fi-elmente ao d!stlnctlV'o lt.al!a• 11oc1a~ões ·reH-'osas, partico.Ia.r- tmas Iniciativas, quer iwtrav s e 
"' "· uma \'Ida de profnnda o solida 110-approvado por S.·S. o·Pa·· 11n,ent~ na Pia, Untão datl-FH.ha~ pÍedlltle. 

pa Pio XTT. Cheio Suprem,1 da 

"Jornacs novos e de todo o fei
tio - diz Sua Excia. Revma. -
rnonta.n1-.~c e se dc!.1~nvo:lve111; é 
com pcwr entretanto, que a mes
ma. coisa não vemos acontecer 

para que "o trabalho de anga
riar novos ass!gnantes seja fei
to por todos que amam· a boa 
lmuren.<m. e reconhecem sua. ne

Ac,·ão Catholica 110 mund-o. J'~i i Sua Irmã, D. Angclina da -Oos-
" ta ca.rvalho é a, zelosa )Jresi-

!l partn inferior, onde 0;;tão PRECISANDO dente da Pia União das Fllha.s 
duas fit<:ts azul e branca !"PS· ·o·EPU'. RAR de Maria dé Sá.Jttà CoolHa que 
pectiva.mente, tendo ao centro · tod~s adml.t'am e 41H1 por 11t1a 

FRACOS e 
~ ,41JEMJC°ª 

T~JCIJIJ 
as iniciaes da Ave :Maria, fa'Z O SANGUE v.ez .succedeu nesse )>OSto 11ua 

irmã jé falhichJa, a lnt'lf!1111eci
vel n, Ma-ria Amelia da Costa 
Carvalho. 

C<'~sldadP. Ent,retant-o. de modo ·1emhrar 1wrfeitam-ente a exi5· 
pa1tlcular, a direcção ne.ssc. tra- i tencia elas Co11gregc1çõf's '.\Ta
b:tlho fique a cargo dos Rcvmo~. ' rianas e por isso o actual füs
Parochos, que, em reunião prc- ! tinctivo consegue, realmentP, 
via d.as directorlas das irrnan-1 estabelecer um elo entre ~s-safl 
dades e associçõcs religiosas da duas grandes associações ca
parochia, pedirão ·e insistirão ein i tholicas. 

VINHO 
CREOSOTAOOí 

TOME 80 

ELIXIR 
Dlt 

NOGUEIRA 
nosv:i nome e no interesse da 

Ao lado de uma e outra, a fi
gura de .D, Zulmira íã: se tor:ná
ra entre as FHhaw de Maria nm 
verdadcl~o modelo de dedlcfl1lã,o 
~ t,leda.de. 

1 
de(João'da,Silva : 

Silv~ra 
GllANDE~TOfll!OO 1 ' 

com os jornaes cathoélicos, que 
,·ivcm numa eterna. lucta., para 
sua subsistencia, aliás util, e 
rimis que ut-il, · neéessaria para 
completar a engrenagem vital de 
uma diocese, que se presa em 
bem entender aos importantes ne
gocios de sua finalidade religio
sa. " 

propria 1·eligião. para que todos 
elles nessa Semana trabalhem 
pela "A Tribuna.", angariando 
novos assignuntes". r·LIVRA-RI~ 

{ LIVROS NOVOS E USADOS 
~ Novidades Nacionaes e extrangeiras "NOSSO p 1~. o •• 

/b, casa preferida pelas melhores familias de Sio Paalo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS RELIGIÃO MEDICINA ~ DIRErI'O DIDADICOS ETC. 
--[]-

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.0 426 - .Fone 5·4229 

E X E CU TA M - SE ENCADERNAÇõES 
RUA. RIACHUELO, 15--ISA. 

li.ª CONSULTA 

ARCEBISPO Radio Consultas 
CONS. - Poderia dizer-me que coisl'I sli:i• 

nifica propriamente um Arcebispo? (0. ;\l. ---, 

SAO PA'ÇLO). 

( Lidas ás 4as. feiras, na Radio Educadora Paulista, 
pelo Rev1no. Pe. J. L. da·COSTA AGUIAR, S. J.) 

RESP. __: Dupla é na Igreja Catholka a 
Hierarchia, isto é, a sequencia, a escala de 
gráus e r!ignidad-es entrf' os clnig:os que a 
ella pert.nncem. I) Hierarehia· <le 0l'r!(',lll. fJUe 
é dR direito divino e cornprehende os IliHp(rn, 
os PadrC's e os i\!inistro,;; li) Hierarchi:1 de 
Jnrisdicção a que pertencem. por Dirnit.o Di
vino, o Papa e os Bispo,;; por <lireito ecr;le
l!iast!co, A) Entre o Papo e os Dispo~: Arce
bispos; B) Entre os Bispos e os Fieis: os 
Vigarios foraneos, Arciprestes, Decanos, Pa
rochos, etc. 

Bispos do proprio Rito, não assim os Patr!ar
chas .do Rito Lat.lno, · que não têm cm regra, 
:;enão uma prerogativa (k llonrn n de pre· 
ccdencia. 

O mesmo sn cliga quanto aos Primazes. 
Os Metropolitas, pelo contm1•io, são pro

hulos que estào il frente ele 11111n. Província 
Eccle~lastlca. A estes compote mais parti
cularmente, o titulo de Arcebispos. 'l'êm el· 
les sobre os Bispos <la proprla Provincla Ec
clesiastica (Dispos Suffrn.ganeos). uma ver
dadeira jurisdicção, delimitada pelo Codigo d'e 
Direito Canonico. 

Os Arcebispos que num sentido lato são Ha Arcebispos Residenciaes, que exercem 
todos os prelados e·cclesiasticos, entre o Papa de facto esta jurisdicçào. Ha Arcebispos Ti
e os Bispos comprehendem, de l'acfo, 3 cate- tulares de uma séde sobre a qual não exer
gorias: os Patriarchas, os Primazes e os cem jurisdicção alguma.', I<Jstes sito Arce
Metropolitanos. bispos, mas nào são Metropolitas. Para exer· 

O Patriarcha, gráu mais elevado da Uie- cer sobre seus Bispos Suffraganeos a jur!s· 
rarchia episcopal, é um prelado que, por di· dicção que lhes confere o Papa, o Arcebispo 
reitos adstrictos á propria Séd8, tem prefe- Metropolita ou Residencial. tem que pedir (a 
rencia e jurisdicção sobre os Bispos, Metro- .não ser caso de J11dulto \ especial <la Santa 
politas e Primazes de toda um;t região ou de Sé) ·ou por si ou por Procuradoi· seu, !l-0 Papa, 
todo um rito. Os Pe.triarchas do Rito Orlen- a insignia de seu. poder · .archiepiscopal: o 
:µ! conserv.ara~ r~l jµri!l!l_iç~ão sobre os •• Pa.111~ · 

.. ~.;," 'f.. ,., .• ····-~J~ -~ 

6.ª CONSULTA 
PECCADO ORIGINAL 

CONS. - O homem pecea por causa da 
consequencia (sic) da. carne que •foi estraga
da com o peccado original. Adão e Eva não 
tinham a natureza estragada e porque pec
caram? E o proprio Lucifer que era Anjo 
e tinha a natureza perfeita, peccou com ;n
sinuação de quem? (N. E. - S. PAULO). 

RESP. -· Concupiscencia, i:.,m sentido g13-
ral, qualquer desejo, quer se refira a bens 
espirituaes, quer a bens sensiveis. Em sen
tido proprio e philosophico, é uma paixão do 
appetite sensitivo, paixão distincta, especial
mente, do a-mor do bem (senslvel), de onde 
nasce e do deleite ao qual tende. 

Em sentido proprio e theologi'co é todo 
movimento e desejo de scnslver de um hem 
material contrario· á ordem e ú razão. E isto 
quer seja de riquezas e de hens temporae.,;. 
quer de bens carnaea e dêshonestos. l~st.e 
Ultimo, é o sentido que importa na consul~a 
apresentada. El' destá concuplscencia que o 
·concilio Tridcntino disse ser um fncentlvo 
ao pecca(iQ: primeiro subjeciJ.vamtate, ener-. . - ,. ~ . . . . . . ·.. . . -. ·. . . _, . .. . . . 

vando o ent-endimento e a vontade; segundo, 
objectiva1nente, fascinando o entendimento e 
a vontade. 

Esta enervação porém e fascinação, não 
existiam nos nossos primeiros Paes, nem 
muito menos nos anjos. Não nestes porque 
são puros espíritos. Nem tambem em Adão 
e Eva, antes da queda, como se pode prov:i.r 
por não terem elles sentido necessidade de 
cobrir a propria nudez. E' que então a con
cupiscencla delles estava sujeita á razão, fa
zendo Isto parte do dom de integridade no 
qual l;l.av!am sido creados Adão e l:'~va. 

A dosobedlencia porém de Adão, frncto 
de Soberba (lnltihm omnis peccatl ost Rnpor· 
bia, &cli. X, 16) d!:Jsencadeou a Concnpis
cencia, entre outrus movimentos desorclena
dm1. Se quizessemos eschematizar o proceH
so pelo qual se deu o peccado original, teria• 
mos: l) um movimento de Soberba ou de 
Exaltação ou de amor desordenado da pro
pria excellencia, ao quaJ o homem consentiu 
por suggestão da serpente: •· Sereis como 
deuses"; 2) depois um movimento appetenc:1. 
desordénada pela sciencln; 3) depois um rno
vhnento de gula, já excitada pela concnpi$· 
cencia; 4) finalmente o acto da dcwbe• 
dlcncia. 

Respondamos agora. A concupiscencla 
da carne não é a causa uniea dos peecado:i. 
Os anjos nunca a tiveram e Adão a tinha 
subjugada. A verdadeira causa dos peccados 
é a que disse o Espírito Santo 110 Eccli.: a 
Soherb«. "Initium omnis peccati est &n~ 

.. bia" X li. .. . .. 
. .t ,'~ 1 . -:;_,i 

--~ 

.. 
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. Critica Cinematographica da A.J .. C,' 
Orientação moral dos espectac-ulos 

NOITE DE P-ECCAOO 
(da Universal, com 
Irene Dunne e Charles 
Boyer') 

Baseia-se num romance, en-· 
tre um famoso pianista, casa
do com uma jov-em emprega
oo de um restaurante. Quel'
nos parecer, pelo exposto, '!Ue 
sómente ás pessoas adultas e 
com discernimento soore a 
materia poderão assistir á pel
licula. 

Cotação: - Restricto. 

do se tratava de obter noticias 
par.a seu jornal. EmbOl'-a os 
seus methodos de trabalho 
fossem fortemente combatidos 
pelos mem1>ros de sua familia, 
podendo isso constituir mesmo 
ums lição, acham-0s que o .HJ. 
me nã:o convem ás crianças e 
aos adolescentes. 

Cotação: - Acceitavef para 
adultos. 

MOSQUETEIROS DA IN-DIA 
(da M. G. M., com 
stan Laurel e Oliver 

· O AMIGO DOS A-ffl1GOS Hat>dy) 

tinha sido o dinheiro e a l)ff• 
sição soei.a!. Baaead-0 aht, o 
-filme justifica, de todo . modo 
1)0Ss-ive1, o divoreio e as infi
tlelidad-es do marido. Ha., -am-
4a, a notar, seenas de -embrf&
guez. No finai, a ~o 
do divorcio e d>e ·novo ' ".11.=
mento, é apresentado -:oomo -~ 
unica, justa e feliz · soJuçà.,J; 
Por ttrdo isso, achamos- llUe n 
filme só pode ser V-isto ,por 
quem saiba encarar ·a situa,çã-o 
com justiça, nã-o se iml)l'essio• 
nando, pots, com seus· :aTgU• 

mentos unicamente -s-entimen.• 
'ta-es. . - .. (da R. K. o., com 

James E·llison) ·• Cotação: - Restl'icto. : 
O enredo e as situações da 

·e Pará vestir seus filhos' 

com elegancif, visite a nossa 

Secção de Creanças. Estamos 

agora offerecendo um lindo 

sortimento de roupinhas de 

linho- superior, em estylos 

distinctos e modernos. 
1/G~ 

: pellicula merecem f8rtes rE!pa
ros. Odfo e desejo de v!ng'tn
ça do principal personagem 
motivam quasl todos seus ac
tos e cessam apenas n-0 final 
da pellicula. Acima disso ha 
·um divoroio acompanhado <1-e 

. novo casamen-to. Portanto, con
i sideramos que o filme s6 pó
: de ser visto por pessoas de 
lcrlterio formado. 

Volta em e-xhíb~o o conhe
cido filme da ·dupla "Gordo e 
Mag:r.o-". As· suas a'\'entaras 
passam-se pri-ncipaimente num 
reg:imento britann-ico da I-ndia. 
A his-tor-ia amorosa é apresen
tada discretamente. Algumas 
seenas merecem ligeiros repa
ros; sendo, porém, sc~mas ra
pidas, predowJnando o carac
ter de comiél.-dade, não ~re
senta graveii ineonvenientes 
para o publico em geral. 

Cotação: - Acceita-ve.l 

SARGENTO MADDEN 
(da M. G. M., cólri 
Wal-lece Beet-y, Tom 

., Brown e Aian Curtis)' 
'. A historia de um sargento de 

polida, á qual d-edicá'm toil'1, 
:sua vida. o filme apresenta di
versas partes critica veis: 11m 
suicídio, diversos assassiaatos,_ 
soonas de <lialogos taconve
ni-entes; mas -princi-pahnente a. 
these muito complexe., exige 

A CASA N,o 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA 

Festa da lmmáéulada Conceicão 
~ . . 

de De-:zembro 
O .~o dol! aioEtsfflJ. ip,r?me1- t,ecea:d:o odginal. F.oram M-t.e-1 ga-ra,m na. fé, aepara.nclo•se ·a"' 

;;os ;pa,e,s, ,a;t.tingiu IP?Ofundame.n.w guintes as $"tl6JS ps1lavras: "De- un1dade da Ig-reja." 
e 111, ~ de todo o genaro -cl.ammos, an:nuncia.mos ,e det-er- Essa -defin::ção só v-eio aj1mbr 
!humano. -Todos 11166 -vbno.s pl'iw.- ·mina.mos 411-e a -<klu:m-lna qae diz c1. ga-ran•tfa. a1>soluta da infabi-ii-

. <los de ginm<!,e pe;rte dos don;s ·Maria, ,a Sant;;iSSi-ma Virgem, dad·e á crença .geral e fir-me, nc. 
qll1! Deus tã:o llberahnente nos desde o momemto de sU'a: con- Immac11ladà Conceição de Ma· 
dera.. Por essa. m.esma ee.u.sa ceição, :por graça e previ}egio r.ia, Em todos os .pontos do uni
tambem :iws ~ os 111-oasos excepcional de D_eus ,e em a:t- verso, onde havia um cathoHeo. 
p-;-imeiros :pe.es a. imort.e, que é ten!}ão aos merecimentos de Je- havia um seu devoto. Muita'l 
tão hOi"Xivel, que bastou a. vi-são-· -su-s Christo SaJvador do ,gene,--, ir,stituições, c-evotas ou de b,· 
do oa.-de.var de seu filho Abel, l>.uma;no, ter sido pre-servooa de neficencia, ~,. tinham sido fun
tpara, elles se oSMltificarem, .se- toda a. man<.:ha do peccado ori- dadas sob essa invocação .tão 
gundo uma .velha tra.d:içã;o. :gina;I, é por Deus :i;evere.de. e seguros eS'tavam de que u-m dia. 

A mfinita. aniiS&1~ de como tal dev-e ser aeeei'te. e fir- esse. veroa-de ,ser.ia ,proclamada 
iDeus_ por-ém fez com qire EUe mement:e e.or-edit8Jda rpeloo fieis. offieiatmen-te. 
enconti:-a;sse -um meio d-e repe,ra.r S-i alguns, o que Deus não ,per- Pouco depois da d-efinição do 
pare. 111; huma.nioode em gera:!, 0 . mttta, se a.~:-ev-e-rem a divergJ,· dogma, e. Virgem Mãe de Deus 
me.l :llei:to p;el.os (Pritm-ei.ros (ho- desta -nossa definição, sa,iba,m e apparecia ·a uma jovem ,pastora, 
me,ns, E tão a.balldante foram -conheçam que rpor sente~ ·pro- em FJ.-ança, dizendo-lhe: "Eu sou 

prl:a se -cond·emnamm -e na;u-tra- a ImmacUle.da Conceicão." as grn,ça;s nov,a;m-en't:e ,postas 2 

11.ossa. d~çã.o, tão grande:, 
são os !l'ecur.sos que Deus deu á 
pobre ihuma.niood-e rpa;ra que ella [ 
ae erguesse novamente a uma.t 
altura incommensura.vel, qu-e um_,. 
à<>s ~ores satl'tos da entigui- , 

A Melhor Recordação! 

da.de rpoude exolmma!r: lffllix e.ui~ 
l!J6.!" Feliz culpa; essa, qu~ -no i--..--M-----. 
proporcionou a occasião de ,me- 1 

:-~os nov:a!l e tão extraordi-l .. . . . • • 1 
11arle,s ,prova. s do a·mor x. nflmto 1 
ele Deus -para comnoscq. 

Log-o ,na..s pri-mewas comml.llli
eações qu-e. Deus ~v.e com os : 
i1omens, Elle já lhes prometteu 1 

•a Mulher que esm-a:ga-rJa a ca
beça da ser.pente, e cuja descen- Í 
d-encia. ,seria :inimiga da descen - 1 
c!encia. .déase :mon-lftro." Desue l 
então, Deus .constantemente ins- . 
!Pirou os grandes vultos do An-1 
ti~-o Testaim.ento a.'0 respeito 
d'essa :M;uther ·extraordine.iria., 
fazendo com que todos -e.Iles fri- l 
zassero -sua .glori-a. Os do Novo 
Testamento, e com ·ra.zão a au- ./ 
torldade, u!t~a.passaram os e.n-1 
tigos nesse louvor. 

Nava. Eva, Maria, que ~r1"
mãe do FHb.o de Deu.;, é o ob
jecto · de todos esses louvores. 
Uma crea.tura -elevada a tal di~
nid&de, não -podia ser de uma 
mediocrn !Per.feição, ou -estar su
jeita., mesmo 4)or algum tempo, 
ao demonio. , 

Assim o Papa Pio IX em 8 de 
Dezembro de 1854, na presença. 
ele 200 ip-rincipes da Igreja, 
fl'aUn<iiou sol:emnement-e a dou
w!na da Igreja sobre • Imma-1 
·cula:da Conceição d-e- Mana, isto 

~--;~il,o~:~.9.1 

Typo 19"39 

Apenas 58$000 

mensaes. / 
Em qualquer tempo o 
filme P A T H E' B A B Y 
reproduzirá fielmente 
· 1Eoi;ies momentos felizes. 

MOTOCAMERA 

~ rJ! :!il ~ E~: 
1 S NA R D & C IA. 

Rua 24 de Maio, 88-90 - Sao Paulo 

·l' Cotação: - Restricto. 

SEGREOO DE JUSTIÇA 
(da Paramount, com 
John Howard e G-ail 
Patrick) 

O fiime apre-senta as a.v:en
turas de um reporter, comple
tamente sem escrupulos quan-

ESPOSA SO · NO NOME um publico de -criterio form~ 
(da R.K.O., com do, ·-
Ca-role Lombard e Ga- Cotação: - Restrlcto, 
ry Grant) 

0 filme pretende ser uma VÍ· 
gorosa d-ef1;?sa do di:v-01,cio. 
Apresenta um casamento, ct•· 
jo motivo unico, para a mulher, 

OS MELHORES PRE;ÇOS 

UMA NOITE NO TROCA11ERO-
("short" musical da 

; Metro) · 
·IDesfile de dansarinas e l:an1 

t-otas no celebre restauran!Je de 
.- :HoUyW<iod. Apresenta scenas 

inconvenientes. 
Cotaçãp: - Restrlcto. 

. ·M:EXl:C-0- -CANTA 

E A MELHOR QUALIDADE 
Castanhas, Figós, Nozes - Vinhos.., 

Fructas. Biscoutos 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq, R, Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENlDA 
AV. BRIG. WIZ ANTONIO, 2.098 - (.Em frente á Igreja 

lmmacnlada Oonceição) PBONE 7-5453 

distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

(da Htsp;mla F f 1-m; 
com Pedro V1trga-a) 

Um e-mpresario em ·. difficuI, 
dades para arranjar um bo111 
tenor para sua peça, e P&tlro 
Vargas sol-uciona o problema, 

i Esse é o assumpto da pemc,1• 

l 
la. Algumas atUtades de per. 
sonagens secundarios podem 
merecer reparos, mas não che
gam a constituir motivo. de 
desapprovação do filme, dtl.do 
o caracter de comicidade ,Jas 
referidas passagens. Pode sf'!r 
visto por todos. 

Cotação: - Acceitavef. 

l-~ n;, n;rvai'"i,rado l 
B. een. P~:,, :us .. ;& . . 

. IS13lH - H a 1'7-bena '.· 'j 
Telephone 2-,7113 . . , 

.....,A.,_ ft t"t ..... , • R • 

Or~enacões Casa Santo Anton·io 

Recebem.os as seguinres parti
cipações e convites para. ordena
ção sacer.dota;l e Missa Nova: 

Paulo Machado Barbosa. S. J., 
do Seminario Central, São Leo
poldo, Rio Grande · do Sul, pe,rti-

1 

dpando sua unção sacerdotal, na 
Cathedral Metropolitana de Por-

·/ to A-leg1•e, aos 30 de Novembro, 
ide 1939, convida para sua Pri
meira Missa Solemne na Capei

. la do COfilegio São Luiz, ás 9 ho
' ras do dia 10 de Dezembro. 

Diacono Antonio Mariano S. 
Camargo, do Seminario central 
d.a Imma.culada Conceição do 

-DE

ffENRI-QUE HElNS 
LIVRARIA CATHOLICA 

- Grande serti.mento de artigos religiosos em geral-
Fabrica de imagens - OffieiDa de parament.os e~ 

Rua Quintino. Bocayuva, 7ti-A - e. Postal 2906 
SÃO PAULO ,. 

Indicador 
ACCESSORIOS 
Pl autome>veis 

Commerêlal 

j 
Ypir:anga, convidando para sua 
Ol'Clenação Sacerdotal, ás 7 ho-
ra.6 do dia 3 de Dezembro -pro- O 

, ximo e Solemne Missa Nova a 

JBLHOR ISOB'J:DfENTO 
lmpertaçie Dlreeta BRINS i 

1 8 do mesmo mez, na Cathedral 
. de São Ce,rlos. 

Diacono João Ba.pti.sta Germa
no Prado, do Seminario Central 
da Immaculada Conceição do 
Ypiranga, convidando para or
denação Sacerdotal em Campi
nas, a 3 de dezembro proximo e 
Miss,as Solemnes em São Pau-

l 10, ás 10 horas do dia 8 de de
' zembro, na Igreja da Saude, e a 

17 de Dezembro em Pmto E:cliz, 
, sua._j;en·ii...11~~~ . . . 

ISNARD &. ClA. :SORTIMENTO V~ 

----------- lmpor1&-çio Dbeefa 
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CEGIONARIO 

-LITURGIA 

·v1·,ros 
. Depois de he.ver rendo li()?' .outra eSffl'&~ os nomes ,Os-d!ptycos eram detx:à-dos ~or 
todos os fieis, reza-se especial- de deftnrtos e até srro Gr-<1go- a;Igmn t~~ sobre o _alta1, o 

t l b ...,.~,to~oc """" ...;0 0 memento pelos mortos que equ1veha a uma Ie1tura. O men e pe os e......... •~, ,_,_. ..., tão º 
aquelles que assistem. devotar.: era rezam> a:hi, isto é, ant~s Padre começou en a ni.,n-
mente a. MiSi!a. · ;da emraa~ e:1onar ~eore.tamente os nom~s 
· ' Era UBO fnBcre.v-er tambem· daque'Iles por quem ~ne dev_ia 

Memento ... - Lembtaoc--vOtS, nos di'ptycos O nome do Pa,pa orar. Hoje, só r-estam nos Mu:r 
Senhor, dos vossos servoa. N- • · e do Bis»o. Supprimir alguNU saes as letras N. • • N .. ~ 
e N. • • e d1l todos os que aqu-i dos dipty~s era uma gmnde 1 
estão presentes, cuja fé e pie- :Injuria. Algu:em que se tornas-! 
aaae ccmnece,s: petos quaes se indigno, não seria mai.,; , * 

Prctgando 
11artctllan 

Vos -off.ei-ecemos ou elles Vos mencionado nessa oragão. o Quando o celebrante diz: 
offef'eQem este saerificio de cannn é a ~ pe1a famfila Memento, Domine famulo-rum Toda obra divina ha de ter . ' OS LIBERAES E OS · 

MEDALHÕES louvor por si e POI' todos os christã; nella nunoo. :se pode famula.rumque tuarum, Lem· :, seHo da cruz, ha de ser fa
seus; pela redempçillt> de suas rezar pelos excommunga-dos, brae-vos Senl\oi,, de vossos ser- vada no Sangue do Cordeiro. 
almas, pela espe-r-a~ de sua :herejes e infieis. vos e servas.·· pár.a um lns- Acção Catholica é a obra di-
sahr.lção e peta sua consel"YQ- tante. E' para lem'brar suas 
ção: é a Vós que offerecem as * d-iversas inte~es. Eip prim~i- vina e providencial qt1e Pio XI 

·1 n i,mla os ga.: Os liberaes cathoHcos nunca 
foram amigos de attítlfdes de<' 
tinidas, de gestos decidi-dos. 
São os adoraveis r.crmanticos 
de um cath~Hcismo dul-çoroso, 

homenagens, como Deus etemo Ao chegar O celebrante no ro lugar a imenção principal, suscitou em nossos dias para 
vivo e verdadeiro que sots. memento eHe })arava e um dja- pela qual elre diz a Missa, de- rechristianização do mundo p;,;_. 

Os dtptycos - 'Para ; bem cono, no ambão, fazia a leitu- pois uma tntenção secunda-ria I ganizado, e a conquista das 
comprehendermos essa ora~o, ra dos diptycos, que ás vezes, que póde ter. 1 massas perdidas na mais im 

Accâo Cathotrea • 
1dealista, sentimental. N ã o 
àdmittem a i-nfluencia da Igre
ja na vi-da socfal. A reli-gi-ã3 
é para el1es ~isa pessoal. Ne• 
~am_. práticamente o dogma da 
9ommunhão dos sa-n-tos. São 

convem que nos lembremO!? que b E' infinito o valor da Missa, ·
1 

• • 
e1_~a tambem feita por um su · di"zeni os theologos. e não '.3/i· 

1
, pressionante e dolorosa a!)os-os fieis é que offereciam o pii-, diaeono em baixo do altar. 

e o vinho para o sacr!:fi~io e . d t 1 ·t p mente em inteusidade mas I tasia que já viu a historia da 
Termmatia ~ ª 81 

ura, 
0 

, a- tambem em extensão; dahi ser I Igreja, e que é sem duvida o grande es~an-que alguns, muito gener.o,os, dre con nuava ~m as pa,a. . . - -
faziam largos donativos para a . m fldes cognita poss1vel uma ~ntençao secun-

1 
dalo do seeulo XX. 

Igreja, seus ministros ~ f!eus vras. qu~~- , h 'd daria, já menc10nada por S'.i.o, A alma de fogo de Pio XI trouxe ao mun
pobres. Por gratidão, os nomes es-t · · · cu!a e e con eC1 a. . J Ligorio, Gavantus e Monsenhor J do uma authentica revolução espiritual, re-
desses bemfeitores eram 1icloa Ao oll'Vi-re_mt s~s nonies ntidui- Bouvier. , novando, de modo original os nossos velhos 
diante da assembléa. São Cy- . H b 8 - J~ 1 l:'Jm seguida, o padre pede methodos de apostolado e adaptando ao se-

tos dos a-ss1S en=s se enva e- 1 1 

priano (t258), pede que se lhe ciam. ouv-e a. usos e t:º . ~-1 peJ-os vivos. Ser lembrado pe- culo a eterna juventude da Igreja, q-ue é tie 
dê o nome dos bemfeitores pa- ronymo, itf se~s en lau!rn.n· \ lo celebrante em tão angusto i uma lm-mortalidade sempre Jovem, no expres-
ra lel-os -no altar. O Papa ln- mos u;i _ ·: ~ ~. e, os. ,e · momento é uma felicidade, poi·:1 I· sivo dize_ r do Pe, Leonel Franca. 
nocencio I (402-417) diz que tavd~ rzen °~ IH'8CIS~ q~~ com este precioso auxilio, ha- Ora, toda obra do genio e do santo, tr~z o 
esta leitura dos nomes uiflS os em ei ore&: ~.,..e e .. . _ " _ 

6
- ., 

1 
d ,._ ºd iab;eonfo ·tpr :. osd uomtan., vemos de alcançar de Deu5 I si,.no da contradição. 

bemfeitores deve ser feita de- t ll ett t nto muitas graças. A Acçao Catholica, bra ... e t:1en o _e e 
,.,,.is da obla,,ão, durante os Ao, adque eãpro:md ~os ;~;, Para evitar que esse memen- santo, poderia escapar á fatalidade desta lei? .,v "' re empç o os pe,,:;,;,au .• ". . 

santos mysterios, e não :tantes nou-se um Ioavor dos, vivos." to se torne penoso _aos assis· A mediocridade devota ou inteflectuat se-
como se fazia em varias igre- Não raro, 08 fieis esereviam ten~d po~ um com~r1ment~ .1e- ria capaz de a tolerar? 
jas. seus nomes nas mesas do ~1- masia O ongo, qmz ª ru uca O~ estetas da verdade, e não realizadores 

Eram duas essas listas on tar ou nas marg-ens do, sacra- ~ue elle f~sse prepa1:e.ao C'.)ffi da verdade, os burguezes, os mediocres e ser,
diptycos: Numa se escrevia o mentarto de que o celebrante antecedencm, resummdo-o no timentaes romanticos de um catholicismo 
memento pelos vivos e'. Com- se servia. altar em formas geraes. Ciutçoroso a 1.,nateauorrana, seriam capazes 
municantes com os nomes a No seculo VIII não mais 8J A theologia ensina que os a-s- de supportar o realismo sadio, a verdade ver-
ser proclamados. Sobre um-1 proclamaram os oomfeit01·cs. siStentes têm particular dir':li· dadeira do legitimo. apostolado da legitima 

to aos fructos da Missa. i\ão Acção Catholica 'i 
parecem etles offerecer com o 
padre a me.teria do sacrifício lmpossivell Palavra (!'.!' !!Ulltlfl!! CongraaDd_ os e o pror>rio sacrificio, unindo- E surgiram então os precofrceitos, a má 

-' Ulià#liJ 'lliíij~ se a tudo que -elle faz? Et oM- vontade, a deturpação, a perseguição surda 
nium circumstantlum... pro ou aberta, os mal entendidos, a inco-mpre-

Meu Irmão, - _· --"· ! quibus tlbi offerimus, vel qui, hensão, a ironia, a conspiração do sil-enc-io, e, 
No mez de Novembro todos os fieis se voltam caridosa- 1 tibi offerunt hoc sacrificium_ 1 no mínimo, a indifferenç~, o desinteresse que 

mente para as almas que descontam seus peccados no fogo i laudis ... E todos os assister..- \ saccode os hombros e vrra as costas a estes 
indescriptivel do Purgatorio. Não é meno~ solicita a Santa tes... pelos quaes Vos ':lffc-.

1 
aposto~s heroicos da A. _c. que ~lguns ~hl

lgreja quando convida carinhosamente seus frlhos para rezarem recemos ou que Vos offerecem . mam s.'mples~ente os gritadores rmportunos 
com muito fervor pelos agonizantes. este sacrmcio de louvor... 1 de Chr1sto-Re1. 

· Devemos tambem fazer todo empenho para receber-em os Estas ultimas palavras se lnimi"gos da Acção Catholicai . 
- moribundos os ultimos,Sac_ramen,tos. referem ás oblações antigas. Sim, ella os tem e numerosos. Lembrarei 

A Extrema-Uncçãoj; é /:, complemento do Sac~amento da .0/3. fieis ao offerecer djrecta- apenas os que entre nós : c.ombatem abe_rta 
Penitencia, assim como a Chrisma aperfeiçôa a acçao do santo mente O pão e O vinho não r~- ou disfarçadamente, e, ate mesmo hypocr1ta
Baptlsmo. Confere-se iesse Sacramento un~ament_e ~os enf:r- zavam esta oração. mente; vestidin_hos de seraphins abraza_?os de 
mos que correm risco de vida. Os effertos p.rrnc1paes sa:> Pro quibus tibi offerimus. . . zelo pela glorra de Deus e a salvaçao das 
perdoar os restos do peccado, confortar a alr:na nas d~res e i Pelos quaes Vos offerecemos. a-lmas

1 nas derradeiras tentações ,.___e, si for para maror proveito do I Estas palavras só foram ac
christão, restituir a saúde -corporal. crescentadas no seculo X, 

A Extrema-U.ncção é Sacramento dos vivos e por isso dev-e quando cahiram em desuso 'ls 
ser recebido em estado de graça, após uma Confissão bem-. oblações publicas. o padre pe- Delles não podíamos esperar outra coisa 

OS HEREJES 

feita ou acto de contricção perfeita. Quando toda-via o enfermo Ide pois a Deus que se lembre, senão combate á A. C. _ 
já perdeu os senti-dos e não reeusou por má vo_ntade os Sacra- dos piedosos assistent-es na j O Protestantismo tem agora a Acç,;io 
mentos ainda o administram; havendo ao menos attracção 'la I distribuição dos fructos tlo. evangelica e imita perfeitamente os methodos 
alma, ;sse sacramento dos moribundos confel'e a vtda da graça. Santo Sacrificio. Em lugar e I da legitima A. C. Chega a formar circl!!os 

Meu Irmão, não deixes que em redor de ti,. os_ enfermos em em nome delles, elle offerece e / de estudos, nucleos, e procura se infiltrar em 
estado grave esperem demais para receber o V,atrco e a Extre- pão e o vinho, sacrificio de va- todas as classes sociaes. 
ma-Uncção; a demora poderia frustrar muitos effeitos. Jor infinito. Por ctuibus t-ibi of- j AJgul'ls evangeticos, e sobretudo estes te_r· 

Pe. MARIANO t ferlmus. Pefos (JUaes Vos offe- . ríveis methodistas americanos, servem-se as 
1 recemos. Isto· os proprios füli-J ! vezes até da technica da Acção Catholica, COM e:===========================::. faziam outrõra com suas oblrt- i habilidade extraordinaria. 
1 ções e fa~m a.inda hoje com I Avisa-nos o ~oletim "Pr~ Ecc!esia", do ''Leia e passe adla·nte" j suas fundações, esportulas e Secretariado NacJonal de Orrentaçao Dotttrr• 
, esmolas: vet qui tibi offerunt: naria e de Informação: 

uma. iniciá.tiva interessante, 
que passou tambem a ser usada 
pelos e,athollcos, é a impressão 
de folhetos e pequenos livros, 
que, pe!]a sua pouca tiragem pi:o
veniente da falta de recursos, 
são passados de mão em mão, 
apresentando sempre ~t.aoos 
plenamente satisfactorios. 

Agora, com o titulo "O Infer
no Existe", está circulando um, 
nessa b,ase, da autoria do Revmo. 
Pe. André Baltrami, já muito 
conhecido nos nossos meios. A' 
primeira vista, salienta-se a im
portancia enormissima do as
sumpto que elle ataca e ana:lysa, 
o da existencia do Inferno, para 
-0 que apresenta provas e exem
plos da maior clareza. 

Prefaciando, o autor Gembra 
-àos catholicos a existencia do In
ferno como uma necessidade nos ~ossos dias muito maior· que 
em outros tempos, "já que mui
tos vivem como si as verdades 
da fé não existis.sem". Lembra 
ainda: "o pensamento do In
ferno foi sempre feclilld0 de ge-

. nerosa,s resoluções. 
Qua.nto-s abandonaram o.pe,cca· 

do e se entregaram corpo e al
ma á pratica da virtude, me<li-· 
ta_ndo naquellas chammas devo~ 
radoras, naquelles tormentos hor
riveis que a lingua humana não 
pode exprimir! O PadYe Mestre 
Sofia converteu uma senhora, 
toda entregue- aos peccados e ás' 
vaidades do mundo pondo-lhe 
diante o terrível sempre e o t.er
rivel nunca, sempre soffrer, nun

.<:a um instante de afilivio. Poris
so, aconselhamos- ·aos ·bon-s lei• 

: 1 --. \ ou que Vos offerecem. "Com quatro professores começará a 
aposculo, 

0 
fa~a er a-os seus pa- Os assistentes participam funccionar em Março de 1940 em uma Escola 

rentes e amigos, que viv.em afas- fh ·, 
sempre da oblação do Sant::, de Pregadores Leigos, "para me or pre!)arar· · tadoo d'e Deus, esq:ttecldns da b 
Sacrifício -e nisto está o rlirel- os Leigos da Acção protestante para a o ra 

sorte infoUz reserve.d-a a;os tm- to especial que têm de receber missionaria." 
pios na outl'a vi<la". seus fructos. Estão vendo só? 

r 
I 

SECÇÃO ESPECIAMSADA EM ARTIGOS 
,PARA NOIVAS 

Aviso - '.A:nn-e~:mlos â' 
nossa s~. de lã-: uma 
aul:a d~ :t:rt:e:o t gratis. 

Completo sortimento de arr:r
gos- para medis-ta, costureira 
cha-péleira e bordadeira -

Variado sorthtiento de Ren"' 
das pa-ra Altar, Roquete e 
Alva, em J:.in~o, Filó e Algo<lão 

@li 

RUA DA LIBERDADE, 100 
'Pho1'e 2 - 2593 São Pau Io 

Tomem nota: os leigos da Acção protes
tante! 

Existe, pois, em organização e talvez Já 
organizada: A Acção protestante, legitima 
mac.aqueação da Acção Catholica. 

E os communistas? Com ·o seu bem or, 
ganizado systema de cellulas e de propagan
da naDHldosa, convincente, e sobretudo de 

1 uma tenacidade á toda prova, não são elles 
inimigos perigosos e terriveis da Acção Ca 
tholica? 

O Espiritismo tambem se organiza e de 
modo assustador. Já não se limita ao am
bito das sala-s de sessões, Tem os seus de
cididos e tenazes propagandistas em cada 
classe, em cada meio social. Faz do opera, 
rio espirita um proselitista perigoso na fa. 
brica e entre as familias operarias. O func
cionario, o intellectual, o estudante domina
dos pela obsessão espirita, ahi estão nas re .. 
partições publicas, nas escolas, na imprensa, 
com os seus livros, folhetos e idéas, numa 
propaganda perseverante, habilidosa, e sorra
teira, O espiritista jamais perde occasião de 
exercer o seu proselitismo. 

E. . . com os methodos da Acção Cath;:,-
1 ica ! 

Ha, portanto, no campo heretico verda-
· deira phobia da Acção Catholica. E como 
perseguii-a? 

A heresia habilidósa como é, resolveu o 
problema: arma contra arma, acção con• 
tra acção! 

Não são prudentes os filhos das trevas? 
Depois dos herejes, perigosos e terriveis 

inimigos da Acção Catholica os .•• 

. -l9.:~~ ~~~_d-e~~~-d-e;~-~~~~e~t.,,.'·----~-"'"""'..,...,..~--,.-,_~...,_,.-_,-.. -. -----------~-----:---' 
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catholicos. Ai!: de quem os accusar de 
heresia. Mas .. L não lhes falem em res-
ponsabilidade ~ociaJ éto catholico em faco 
deste mundo pagenlzado, Pa-ra que Ac
ção Cathol-ica? Apostolado social? Conquista 
do mundo para o Christo? Christo Totaf-? 
Corpo Mystico de Christ-o? Oh-! não falem 
disto a um liberal. E' li-11guagem que elle r.ãG' 
entende. O liberal é_ essencialmente ind-ivi,, 
dualista, eg.oista. A Acção Catholica em ·sua, 
propria definição dá o gotpe de morte no Li
beralismo~ "A Acção Catholica, diz Pro )fl, 
é a participação dos leigos no apostolado 
hierarchico." 

Ora, o libe.ralismo po-de supp®tar a ldêa 
de participação do leigo no aposto-lado sacer
dotal, quando .se caracteriza elle pelo horroP 
ao que denomina clericá!ísmo e á approxima• 
ção exaggerada da Igreja? E si a religião, co
mo dizem os liberaes, é negocio pessoal, co
rno podem ser ell-es sympathicos ã Acção ca. 
thofica que é justamente um movimento ime 
pressionante de vida pa·ra restaurar, na so
ciedade e na familia, o ~inado de Chrl-sto? 

Vêde como elles s·orriem dos ardorea 
apostolicos cios militantes da A. e.! So"' 
riem e entravam como -podem as actividactea 
dos que ouvindo a Igreja se atiram na luctii 
pelo reino de._ Christo no Refoado de Christot 

Os liberaes costumam ser tambem meda• 
!hões. O medalhão pode ser bom catholieo, 
amigo de Bispos e Pad_res. E' sempNl Jma 
figura illustré; mas fiéa sempre tambem uma 
figura illustr,t··· · coma o fiberal, não admitt& 
estes exaggeros e ardores aposto!icos oelo 
Reinado de ÇhristG! Para .. que Acção CathrJo 
lica? T.emos as venera veis Irmandades, as 
nossas associações beneficten.tes, das quaes 
sou membro conspicuo e illustrissimo ... -
diz logo o figurã·o cathol_íco tradicional daa 
tradicionaes ·1rmàndá.des. 

E si não pertence ás veneravels ir.ma.,.' 
d ades é 1,1empre um· catholico tr.adicfonal ... ,, 
Orgulha-se do seu catholiclsmo, mas não ad-: 
mitte qualquer movimento de Acção Catltolf.' 
ca, porque, naturalmente, a Acção Catholica· 
é a negação do medalhonismo. E' vida, 6 
acção, não é parada, nem pôse, nem fita, nem 
sociedade ele· elogios mutuos. E o medalhã;l 
pôde acceitar coisa seme!hante? 

FALSIFICADORES E DERROTISTAS 

Como falsificam a obra que-rida da lgre. 
ja ! Promovem festas ruidosas, aggfomera
ções enormes, congressos, pa-radas e 9ritarn 
a toda força dos pulmões: Viva Ch-risto Re'! 
E julgam que Acção Catholica é isto ..• só 
isto! 

Acção Catholica para muita gente é P• 
rada de forças catholicas, é festa, é cong~e-s
so, é barulho. Não comprehendem que ella a 
vida, é formação profundamente christã da 
alma no sentido apostolico, é uma escola 
de apostolos que se enchem de Christo, para 
depois levarem o Christo ao mun.do, no ex• 
pressivo dizer de Pio X. 

Oh! como são numerosos os falsificadn
res da Acção Ca!holica ! E fazem tan-to ma11 
Entre elles, é verdade, ha · gente de boa f.§, 
Falta-lhes, porém, uma coisa· - o estudo, a 
comprehensão ·dos documentos Pontifícios e 
visão larga de certos problemas sociaes e "''" 
ligiosos. São homens da rotina, sentem a l't
fluencia de um meio saturado de m,eraflsmo 
ou de mediocridade devota. 

Os derrotistas, finalmente, nós os encon
tramos entre liberaes; ·medalhões e falsifica-· 
dores. Pregam ·-dia e noite o fra<:asso da Ac
ção Catholica! Citam factos, pessoàs e lu
gares. 

Em tal cidade a Juventude de A.. C. des
obedeceu o vigario ! Abaixo a J. C. B. ! AI• 
gures elementos mal formados da A. C. nã& 
procederam bem? Leva· a culpa a pobre A~ 
cão Catholica de Pio XI, esquecidas taes pes
;oas de que o ideal de Pio Xl quanto á Ao
cão CathoHca não pode fracassar pelo insuo• 
éesso de elementos individualmente mal for,. 
mados, por mais numerosos que sejam. O 
derrotismo, a má vontade, o olh-ar suspeito 
e desconfiado a todo padre, a todo leigo que 
se interessa e lucta no campo da JII.. C. 

Inimigos da Acção Catholioa! Vêde 
quantos... E de todos não falei ainda. Sai
bam, porém, todos que com elles, sem ellea e 
contra elles, e apesar delles ha de sahir vi~ 
toriosa a Acção Catholica. E' obra de D:eua. 
E o que é de Deus não perece!_ 

. ,:---../ 
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O lPantheon Im
perial 

Sera inaugurado di.a 5 o pan
thcon dos imperadores do Brasil, 
de accordu com o cerimonial or
ganizado pelo Itamaraty. 

Na vespera serão solemnemen
'te trasladados os corpos para o 
'antigo J>ll!lacio imperial, e dalli pa
ra a Cathedral onde se localiza o 

O Serviço Militar 
para os funcciona-

BRASIL 
anausoleu. riOS nafuralizadOS tro civil d.as pessoas jurídicas, de general Amaro Soares Bitten-

A cerimonia será official, sendo titu'los e documentos, de im- court, commanct.ante da 9.ª Re-

costas da Inglaterra, .e por, toda 
a róta dos vapores alliados uma 
grande quantidade de minas, até 
agora desoonhecidas. Trata-se 
de explosivos lev!ss!nms, que são 
atirados munidos de paraquédas, 
pelos aviões. prestadas honras de chefe de Es• moveis. e de propriedade !itera- gião, com séde em · Matto Gros-

tado ao ex-imperador.' os estrangeiros de que trata o ria, scientifica e artística. so. sendo magnéticas, e~s mi
nas têm um raio de acção mui
to maior do que as antigas. 

· Dia 5 realizar-se-á pela manhã artigo 40, paragrapho 2.0 , do de- Esses serviços começarão e 
"1issa Solemne e Benção da Ca- ereto 1 . 202 - naturalizados por terminarão á mesma hora, t.o- * Seguiu para Minas Gemes, 
pena Imperial, segul:ndd-se depois exercerem cargos pujjlicos, são dos os dias, excepto domingos e em viagem de inspecção, o ge-
outras cerimonias. j obriga~~ á quitação com o ser~ fe1iados. neral Franco Ferreira, inspector 

A Inglaterra estuda presente
mente um meio de diminuir, se 
não annu1lar os effeitos destes 
terríveis explosivos, 

_ viçe m1!1tar, segundo decreto-lei Quanto ao rc>gistro das pes- do 3.0 Grupo de Regiões. 
Remoçao de func- assignado a 23 de Novembro ui- soas naturaes. será feito no pra-

timo. zo de 15 dias, para os nascimen-
cionarios .-.::;iÍf; Os menores de 35 annos de ida-

1 

tos, podendo ir esse pmw ":té 
..,_,__ de deverão obter dentro de um 3 m,:,zes, para os lugares d1s

anno certificado de reservista de te.nfos. Para rus pessoas reco-
2.ª categoria, e os que ultrapas- nhecidamentc .pobres serão g.ra
sarem aquella id.ade requererão no tuitas. 

O President.e da Republica as
iatgnou wn decreto sobre casos de 
remoção de funccionarios, 1106 ter-· 
mos dos Estatutos dos Funcc!ona
. rios Publllcos, solemnemente as
eign.ado a. 28 de Outubro ultimo. 

prazo de seis mezes o documento Os assentes de 'nascimentos, 
de quitação mil1ta1·. Deverão agir obitos e casamentos de brasilei
de accordo com a segunda hypo-1 roo no estrangeiro serão consi
these - requerer documento de derados validos, se de accordo 
quitação - os menorês de 35 an-1 com a lei do lugar, legalizadas 
nos, em cujo domicilio não exis- as . certidões pelos consules. 
ta tiro de guerra, escola de ins- 1 

* Seguiu para Curityba, onde 
vae .commandai· uma unidade da 
5.ª Região, o cel. Magalhães Ba
rata, ex-Int.erventor no Pará, que 
se encontrava com séde em João 
Pessoa.. 

~' O bloqueio total 
Acaba de ser assign.ado o de

creto que lnstltue o bloqueio to
tal contra a Allemanha. 

4 
A Inglaterra confiando que es

•. te seja um doo methodos mais N o t i e i a s efficares para vencer o Reich, 
proh!biu o transit.o nos mares 

d o B r a s i I de qualquer mercadoria a11emã 
ou destinada á Allemanha. Orçamentos Esta

duaes e M unicipaes trucção militar ou unidade de qua-1 Noticias 
dro. 

A antiga lei de liloqueio· per-1 - POLONEZES - Notllcla- mittia que os neutros reexpor-
Militares se que º consulado brasne1- tassem alguns productos ane-

ro 'na Rumania está em negocia-· mães. Mas a partir de amanhã, 
ções para a vinda de uma leva dia 4, conforme declarou o sr . 
d{! 500 a 1. 000 immigrantes po- Chamberlain, serão todos os naPor decreto n.0 4.907, foi cria-

Emporio, Padarià e 
Confeitaria Paraná 
Generos allmentlclos, pães e 
biscoutos de todas as quali
dades - Aprompta-se encom• 
mendas para casamentos, ba-

ptisados, "soirees", etci, 
AVENIDA B~GADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 

deza atirou 7 vezes contra o ter
ritorio russo, ferindo alguns ho• 
mens e darnnificando certas pro
priedades. No mesmo dia. um 
avião sovletico sobrevoou o ter• 
ritorio flnlandez, ao que parece 
para localisar algumas baterias 
anti-aéreas. Intelllgentem,ente, 
os finlandezes não fizeram fogo. 

Dia 28, Mosoou exigia a reti
rada dás tropas fin:landezas que 
guarnecem a fronteira. Como 
tal pediâo não pudesse ser ac
ceito, a Russia denunciou o tra• 
tado de não aggressão existente 
entre os dois ,pa.izes. 

Dia 29, a União Soviética 
apresentou um ultlmatum ao 
seu vizinho, . ooncedendo-lhe 18 
horas p.ara retirar suas tropa3 
da fronteira. A agencia officio
sa nazista D. N. B. acredit9 
que as ultimas exigencias sovl~· 
ticas são o preludio duma'inv~ 
tida militar contra a Flnlandia. 

Dia. 30 foi a F1nlandia inva1 

; Os prazos referidos contam-se . < Foram approvados por decreto- da data da publicaçãó da lei, pa
,'.)je1 as norma.5 orçamenhirias, fl-1 rà os já natura1izados; da da
. •.ttanceiras e de Contabilidade para t' _da -:-publicação da.s naturali

o.~ Estados e Municipios, votadas z~çoes, para os demais. 

da a insignia distinctiva do 
"Curso de Alto Commando". 

lonezes, de preferencla agricul- vias neutros fiscalisados e impe- <lida por tropa~ russai,. 
tores e opcrarios qualificados - d.idos de commerciar com o 

·pela Conferencia de technicas 
1 

;os interessados . que deixarem 
i'.calizada ha pouco n-0 Rio de Ja-1 d~ obedecer _ao dJSposto no ~e.
.iciro, para tratar do assumpto. c~eto-lei terao suas nomeaçoes, 
· Essas oormas entrarão em vi- d~s.ignações ou cont;·actos revo

go;- a IP de Janeiro próximo, de- gâ,dos ou 1·escindidos, devendo os 
vendo .ser cumpridas por todos chefes de serviço providenciar 
Estados . Municípios, Districto Fe- dentro de tres dias, após a ter
él:nal e '·Acre. · minação dos prazos, a effectiva
;'.' As alterações de nomenclatura ção dessas medidas, sob pena de 
dos impostos e taxas dos Estados serem responsabilizados, 
.e, Municipios, sem alteração de 
porcentagens e w.cidencias, serão 
feitas pelos Estados sem prévia 
oommuntcação aos Departamen-
tos Administrativos. · 
· · Afim de verificar os resultados 

Presidencia do 
Peru' 

éln. applicação dos padrões orça- Foram designados para cons
nientarlos será rea·Jizada nova ptuir a embaixada que repre
i:cunião de technicos em Abril Isentará o Brasil na posse do no-

. vo Presidente, do Peru' o gene-fº l94.0. 1 ral Valentim Benicio da Silva, 
; Secretario Geral do M.inistea-io ( o pão Mixto da Guerra; tenenk,s-coron(~ 
·· Henrique T. Lotti, e Agenor 

E111 reunião realizada no Minis
ti,rio da A'gricultura, de moagei-
1-os. plantadores· e industriaes de 
fifrinhas, foi resolvido, tendo em 
vista a má acceitação do pão miX
to. reduzir a taxa para moa,gem 
ele trigo de 80% para 76%, deven
cto a mistura actual, que serâ 
i11antida até se esgotarem os 
stocks de farinha de milho e de 
l\rt'OZ, ser então substituida por 
'tal'#\ de.'. mandioca elevada de ac
c\oí·clo com as possibilidades. 

Foi determinado o levantamen
to dos stocks de farinhas de ar
roz 'é milho, para saber quando 
cessará a mistura desses produ
ctos. 

Leite Aguiar, capitão Herc\Jlano 
Pereira da Cunha e tenente Lau
ro Stoll, J)e'lo Exercito, e capi-
tão. de fragata Jeronymo Gon
çalves, pela Marinha. 

A embaixada, que seguirá em 
avião de carreira d;:i Panair, 

deverá chegar a Lima dia 7. 

Registros Publicos 

O decreto 4. 857, que regula os 
serviços . relativos aos registros 
publicos, estabelecidos pe1o · Co
digo Civil, determina, que estes 
serão cinco, a saber: registro ci
vil das pessoas naturaes, regis-

CASIMIRA.S, BRINS E LINHOS 

A insígnia consiste numa pia-· 
ca de bronze, que deverá ser 
usada sempre pe1os ·officlaes di
plomados naquelle Curso: 

mineiros, dependendo do resul- Reich. 
ta.do ootido a intensificação des- No seu discurso, o chefe do 
sa corrente immigratoria para o .governo historiou a situação an
Bra.sU. As despesas de transpo~- tes do bloqueio, concluindo pela 
te serão feitas pelos proprios affirmação de que o methodo in-* Foram extendidas aos func- immigrantes. glez apressará o termino da lu-

cionarfos da Marinha que pos- cta, exercendo ao mesllJI) tempo 
s~~ honras militares as dispo- 2 _ RESEGURO _ 0 Presi- uma. repre.srulia mais humana á 
siçoes do decreto 1.315, o que d t d R bll · offensiva allemã contra os vapo-

6'.. Noticias 
,,do Mundo 

1 INCOMPATIBILID:AD,E -
• A Italia considera as exi

gencias russas incompativeis com 
a Independencia f!nlandeza, lhes permitte cont1ibuir para o en e a epu ca ass1gnou res inglc:res. 

monte io militar • um decreto-lei, approvando os ! . . 
P • estatutos do Instituto de Rese- Os paizes neutros, muito pre- 2 NÃO INTERVIRA' - A Al• 

guros do Brasil, e criando o seu judicados com a decisão britan- • lemanha . declarou officiosa-* O Ministro da Guerra resol- Conselho Fiscal. nica, têm manifestado seu des-
veu que os ex-alumnos da Esco- agrado. 
La Militar, que não tenham go- Belgica, Hollanda, ItaJi~, Sue-. 3 - VIAGEM - Regressou se- -zado das vantagens do anno de eia, Hespanha, por diversos m'O-

mente que não participará dum 
eventual confHcto entre Finlan
dia o Russia.. 

tolerancia, possam prestar exa- gunda-feira a esta Capital o d . f d h _ 
sr'. Interventor Federal, que se- os m ormaram ª appre ensao 3 SECR,ETA - A Camara dos mes vagos das cadeiras de que com que vêm estas 

110
vas dispo. _ • 

d d ·n1 · guira sabbado para Taubaté e Commµns da Ing'laterra de-epen <: , em março proximo, sições da Grã-Bretanha. 
afim de - uma vez submettidOs Guaratinguetá.. verá se reunir no proximo dia 7, 
a ex.ames physicos e de saude _ numa sessão secreta.. 

concorrerem ás vagas restantes, 4 - FAMILIA - o Ministro A pendencia russo- 4 .• DISCÚ,' SSA.O _ Na Confe• 
após as matriculas regu:Iares. do Trabalho designou para 

representar o Mlnisterio n,a Com- finlandesa rencia 'de Havana, os rep~·e-* A' chamado do Ministro da missão Nacional de ProtecçÕ/J á sentantes d,e Cuba e do Mex1co 
Guerra, encoÍ1tra-sc no Rio o Familia, o sr. Oliveira Vianna. Os representantes da Russia e. travaram V;iolént,:,s debates em 

BOMEOPATBIA 
da Finlandi,1, não conseguiram torno da , formu~a de governG 
chegar a um accordo, a respeito adoptada por este Ultimo palz. 
dos assumptos , que ttataram ,em 
numer0sas conferencias. 

A rrÍ!ssão f!nlandeza voltou á 
Hel.sinsk e ' as negociaç~s ainda 
proR3eguiram por alguns dias por 
melo da embaixada. 
, A nl~nhum resU'ltado positivo 
chegaram os representantes das 
due.s nações. 

5 COMMTJNICAÇÃO - In
• • forma a imprensa italiana 

que o embaixador lnglez em Ro
ma, retornariá brevemente de 
Londrés, com uma importante 
communicaç!lo ao governo !as. 
c!sta.. · 

Ha dias. houve um ligeiro in
cidente de fronteira, ao qual o 

: governo so,·ietico emprestou 
' grande lmportancla. Segun

Moscou, a art!lharia flnl.an-

6 DESEMPREGADOS - Mil 
• e duzentos · desempregados 

postaram-se em frente a Prefei
tura de Cleve1and, nos Estados 
Unidos, exigindo alimentação .. 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTAL 4271 
SAO PAULO 

EX1:'ER I O R 
A guerra na Europa 

Augmentaram no deconer des
ta semana, em numera e em in
tehsldade, os combates na fren
te occidental. DiverSOll at!M!Ues 
foram desfechadios tanto Ua par
te dos allemães, com<) dos ama
dos. 

Pela primeira vez, desde o ini
cio das operações, os franceses 
tomaram a offensiva, em varios 
ti~ct,:ire,s_ · Os anemães tambem 

estiveram mais aggressivos, des
ferindo p,Jr vezes violentos ati.>.
ques contra os postos adver-sa
rios. Comtudo, a guen·a ainda. 
não attingiu aos limites pre. 
vistoo ao começar o conflirto. 

Mesm':l do tão a:nnunciaclo gol
pe germanico contra a linha de 
fortificações francezas, ain<la na
da se viu. 

No ar a guerra recrudesceu es
ta semana. Nos primeiros dias, 
devido e.o máu tempo, o,~ adver-

rito1io inimigo, os aviões ingle
zes localizaram 3 hydro-aviões ' 
germantcos, ~ntando lnat!lizal- ! 
os. Ao que se deduz elas noticias, ' 
os brit,a.nnicos não realizaram ; 
seu objectivo, sendo repe'lli<ios i 
por baterias a-..aéree.s, colloca- 1 
das sobre os hangars dos aviões 1 
do Reich. 

No mesmo ena, um av1ao atte
mão sobrevoou a costa nordeste l 
da Grã-Bretanba, travando 11fo
ltlnto combate com a esquoori-
1.ba enViada para hostilízal-o. 
Communicam offlcla,lmente de 1 
Lond:Ns que este appa,i-e}ho foi 
abati=do. 

Nos mares, as 1w,,,;m<1actes ) 
tambem foram grandes. Grande 
numero de vapores mercantes e 
bellonaves, quasi todos britanni- . 
oos, foram a J;J:ique, victimas dos ) 
~rpedos e mina.s germanicas. O 
Almirantarlo informa que 23 uni-

1

~ 
dades da marinha de Sua Ma
jestade foram afundadas Nu
merosa.s victimas pereceram nes-

sarioa se limitaram a pequenM tes accidentes. · 

melhoria àas condições atmo., · 

ADIO 
APRES.ENTA' AGORA 

··o· lNVEN·CIVEL'~; 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODOS, 

nos mais modernos padrões \1. S. encontrará na 

VÔOS de reconhecimento. Cúm a r 
phericas, ª1tgmentarara tambem Mffla·s mag· net.:cas 
os "ra-lds". Annunciaram os at- ..,,., " • 

Caa lb t 
RUA FREI GASPAR N.0 

Phone 4-416 
~ -~,Ji::~i~P,=:~ 

llados que, num só dia, foram 
abatidos 22 aviões germanloos, ~ 

0 que dá idéa da grande inten" Um · novo typo de mi~as está·: 
sldade das -a,otivldades a~reas. ·sendo usado. pelos. a!lemaes na.l. 
os repetidos ataques allemães· ll. .presento guerra. 
scapa Flow foram revidadJ:>s d!a Para preju~cm: o c~erclo 
29 por uma esquadrilha da Re.ft.1 e a navegaçao britaruncas, os-
~l:~:,M~- 69?~~ª~ -9. ~- ~M1P.s.- ~- ~lllAliQo lWf: · 

-:...,-'t 

Peçam demonstrações sem compromisso a 

AME-,RIÇQ NICOLA.l'TI 
Pr~ Ramos:,de Azevedo n~º 18 - 1.º an4r 

~~P.~~";~ 1:-::lA·g1 

' 



Federacão Mariana 
Nosso Senhor tem neste 

mundo dois véus que encobrem 
sua presença divina: as espe
cies eucharisticas e a pessoJ, 
do Papa. 

Federacão , 

cães , 
REUNIÃO MENSAL 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 

Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 32S - Tel. 2-727~ 

Dr. Milton de Souza Meirelles 

DR. FRANCISCO P. REIMAO 

IU:LLME1S'l'ER 1 
Rua São Bento, 224 - 1.0 andar - 1 

Jl;ua Qumtino Bocayuva N.0 54 - 3.º ·Sala 3 Phone 2-1543 - s. PAULO 
- Sala 319 - Tel. ~-0035 

Dr. Vicente Melillo 
Praça· da-Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR, PAULO MORETZSOH~ 
DE OASTRO 

Rua da Qilltanda:,N,0 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 - s. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 

DENTISTAS 

DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
'de Pharm. e Odont. de S. Paulo_ 

Cirurgião Dentista diplomado em l!ll4 

Ex-dentista do Lyceu coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, corôas, Pon-

e.ua B,enjamin Cc:>nsta.nt, 23 - 4.º andar tes, Dentaduras anatomlcas e sem abo
- Sala 38 - Phone 2-1986 - S. PAULO bada palatina. - Consultas: Das 8 ás 

12 e dll.6 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 
DR. CARLOS MOBAES DE ANDRADE Direita, 64 -: 2.º andar _ Sala 7-7 A -

Rua Benjamin COilstant, 23 - 4.0 andar Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499 -

- Sala 38 - Phone: · 2-198& s. Pa~ 

das as congregadas pelo exem- i 

pio e<lific>1nte que deram n,t· · ---------------------~--'!"""--, 
quella occasião, MAMTEIGA DE tA, CLUALIDADE. 

---, 
UTAH E SALT LAKE . 

No sep.timo congresso annual 
das CC. MM. de Utah e Sa:L 1 

Lake (EE. UU.), disse o pre
sidente, D. Duane Hunt, Bis
po de Salt Lake, em uma ·-:Ho-

PUIIA E SABOROSA 

Finos productos 

FABRICANTES :1 ! •. • 

Carvalho & Barhsa 
L a e t i e i n i o s _e m g e ~ aJ 

Rua 

•• 
Cantareira, 523 - 'Sio· 

Phone:· 4-6621 

r fi ional Prof. CALDEIRA. FILHO 
Ex-aluno dos profs. ~p e M.tne l,ong, 
de Paris - ~ofes.sor, ·por concl;JlBo, '. do 
Curso Funda.mentaa da Escola Nol'lnal 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
Pe1a Escola de Pharmacla e Odontologia 

de S. Paulo 
CLINICA DENTARIA EM GERAL 

Ralos X - Dlathe1·mia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos PQr cartão, hora ou orçamentos 

RUA. MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. 'PAULO 

MEDICOS 
CLINICA,GE'l.tAL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LARGO S. PAULO N.º 8 

Telephone: 2-2622 

Cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 
N.0 36 - Das 3 ás 5 hora.a 

GYNECOLOGI_, 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 206 - n.0 

- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

S.abbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado, Feijó, 205 
7.0 andar - Phor,e 2-0893 

Das 15 ás 12 1':oras 
Resid.: Rua Castr" Alves, 597 

Phono 7-816t ' 

M~Ia de s. Paulo. 
Lece!ona Pian0:-(todos os grâus) - ™· 
ria .,.... Historia da Musica - Or.ganiza• 
ção e Direcção de Orfeões _:.. Francês.: 
Al~meda Ban-os, 115 - Tel.: 5'."'1361> : 

ENGENH:·E.IROS. 
AMADOR CINmA:z,~O PIMDO. • ·:, 
_ Eng!lilJle.iro· Ai'cl:i:itecto .· 

Architectura rétliiosa, callegios, res1den .. 
cias collectivas 

Rua ~bero Badaró, 6U- - São Paulo-· 

Lêr e ·propagar o 

LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOS 
OS CATHOLICOS 

'Í 



A surpresa e indignação ca'Wiada pela invasão da Finlandia 
;p~os oov-.!et-s - o qtl€ vem por o paiz inteiramente nas mão,; do 
governo de Moscou, porquanto, mesmo que qul.eesse luetal'O até o 
f.m, s-ua resistencia ~ouco dura,ri,a - provl,eFaJn d·a ingenuidade in
'\'ell.Ci-v:el -00m que o mund~ .considera os factos e os homens que 
dirjgem a.s nações. 

Anno xn I São Paufo, 3 de Dezemb-1'<) de 193-9 1 Nnm. 377 

TERAi O DESTINO DA POLONIA 1 
Nenhuma duvida potie existir de que a Russia Sovietica não 

se afastou em nada dos principtos da sua "moral", pregada ag-0ra, 
como ha 10 ou 20 annos: a sua conveniencia acima de tudo. E 
por isso mesmo, após a Fill:/andia, a Noruega e a Suecia ver-se-ão 
ata.cadas, de forma a augmentar cada vez mais o poderio com
zmmista. 

Na Allemanha o facto e.a usou uma impressão "complexa", in• 
clicam os telegrammas. A complexidade só pode consistir no es
pa.n'to .e ne. ve-rgonaa para os allemães em verem a covarti.i·a de sua 
j31lliada - o que -rerão com muito mais nitidez do que a de sua 
patria invadindo a Polonla e a Tcheque-Slovaqula - ao mesmo 
tempo que os meios nazistas se rejubilam com o fortalecimento 
àos seus alliados. 

Porque indiscutivelmente esse crescimento da Russia, feito com 
tant,a felicidade ao norte, proseguira tambem ao sUl: não pode ser 
outro o motivo porque tão insistentemente pretendem o fecha
mento dos Dardanellos pelos tlll'cos. 

As1tim;'" quando chegar o momento 9pportuno para entrar effec• 
tivament.e na guerra, a Ru.ssia já terá distendido o seu domínio 
,por gr-ande parte da Europa, e com o 11,uxl!Il.o de seus J)Qrtidarios 
ino exterior, irá tentar implantar a anarehia interna nas demais. 
;nações, afim de instaurar definitivamente o communismo e o na~, 
Zismo na Europa. . 

. Porisso os naz.istas vêm com agorado a expansão russa. E' ver-· 
dade-que, afinal, exhausta tanto- a Allemanha quanto a.s democra
cia.li pela guer.ra, a Russia será capaz de impor-lhe uma revira-· 
volta em seu regime intern.o. Mas isso não deve preoccupar muito: 
aos sequazes de Hitler: por.que, afinal, um ou outro regime vem: 
a ser. a mesma cousa .•• 

E' agora a Finlandia que se vê ameaçada da paganiza-;,ão I representa uma vista da Finlandia, bem caracteristica das 
que foi imposta á Polonia pelo imperialismo nazi-communista. _...., .• 
Para aquelle paiz do Norte da Europa. vo.lta-se, em dol·orosa suas reg1oes cortadas por lagos que muito difficultarãG 

espectativa, a àttenção do resto do mundo, O nosso cUchí; os combates que se annunciam. 
;.;, _____ .:. •••• 4. 

Aproposito da P::~toral Commemora-se _!9º ccrrent.~ mt!Z ~ 5~.0 aRniversari~ 
· da vinda dos Pes. CmD-uch1all@S de Trento ao Bra11I 

do 8.i.sp~·rde Bragança\-··· Solemnidades na festa da lernFJntiWulada Conceição . 

J. B. Pacheco Salles 
O «Estado", de 25 de Novem- é isso o que se pretente; ma-ll 

ln-o pl:1-bl~cou na. secção "Ao cor- ,apenas ·remover o.s obs<-.a.culos, 
irer dos dias", qae .está :a. oo.:rgo originados de uma organização 
ele V. Cy, mna cri:ti>ca acerba, social defeituosa,' que impedem 
,cuja delice.-deza de ex:pressões só que a mu:Jher reaib<e seu verda
,eerve iJara a-ccentuar a me.ligni- .deiro .papel no recesso da. fami
dade á brillia,nte Ca:rta. Pastoral, lia, impe!lindo-e. para e.s fabricas que S. Excia. Rev-ma.. o Sr. Bis- e os escr.iptorios, em busca da 
410 de Bro,g:an:ça !Publicou, em subsiat-en-cia. E' eVident,e, por
defesa da f.ai:ni:lia.. Não consegui- tanto, que, emquanto aquelles 
mos comprekender o objectivo obstaculos persistem concreta
desse arttgo, ,prmcipalmente em mente, .não se pode legitimamen
-u,m jo-rna.l que -se -compraz em ili- te impedir .pela força o trabalho 
zer-se conservador e a,vesso ás f.emini.no. Mas isto ,será sempre 
deieter!a1, doutri-na,s revoluciona• uma. -situação -penosa, que se de
,i,ie.s, que fazem o. infelicidade da v-e tolerar -com desgosto, uma coi
eivlJ.ização contemporanea. sa que só -se j-ustifica pelo esta.• 

De inicio, o artigo tece consi- -do de necessidade, que taml,em 
de-rações so:bre a cond!uct·a da desculpa o roubo. 
lgl'0;ia Catholica em relação ao Deste estado de facto, ·1ue re-

O mez de Dezembro . de 1939 
assignala uma ephemeJ."ide wa
tit.sima aos catho3;icas bras"µei-' 
ros-: o cmcoentemuio da Vinde., 
J)litra o Brasil, dos Revmos. Pa
dres Capuchinhos da Provlnc-ia 
de Trent.e. 

Os benefícios espirituae-si que 
em tão farta abU:ndancia a- Pro
videncia Di-vma distribuiu á 
·nossa patria por meio dos Re
ligiosos Capuchinhos de Trento 
justifica o gi:ande jubilo em 
meio do qual estão decorrendo a.s 

ceição dos Revmos. Padres C-a-1 A's 7,30 horas - Missa das 
p1:1chmhos, á Av. Brigadeiro Irmandades e Communhão Ge
Luiz Antoi:úo, recentemente ele- raa.. A's 9 horas - Missa canta
vada á categoria de Parochia pe- da, Installação da J\-0-Va Paro
lo Exmo. Revmo. Sr. Areebispo chia. e . posse do primeiro Paro
Metro.politano, est-ão sendo reali- cbo. - '·Ex.posição elo ss. Sacra
zadas simultaneamente essas mento até á noite. 
com.memo:re.-ções e o. Novena da 
Imma;cu!a.de., observando-se a 
partir de hoje o seguinte p1'0-
gramma, ,em q.ue figu-ra a ins
taHaçào da nova Po.rochi-a: 

NOV;ENA ~PARATOFUA 

A's 7,80 horas da noite, Reza 
solemne, Sermão, etc., como . nos 
demais dias da Novena. 

4 de Dezembro, II f. - Dia dos 
Coroinhas e · dos Cruzadinhos. 

commemorações daquelle cincoen- 3 de DezEllllbro - Doml.ngo, 
tenario,_ iniciadas a 29 de No- - Insta.Ilação da Nova Pa.roohla 
vembro ufümo, e que coinctdem da Immaeula-da. Cvnceiçãe, peio 
eom os festejos da Immaculada Revmo. Mons. Ernesto de Pau
Conceição. 1 Ia, D. D. Vigario Geral da Ar-

Na Igreja da Immaculada Con- chidiocese. 

5 de DezemMo, IlI f. - Dia da 
Pie. União de S. Antom,, e da 
Officina de costura para os po-
bres. ·· 

6 de Dezembro, IV f. - Dia da 
Cô:rt.e de São José e da Offieina 
S. Isa-bel pro SemÍnario Sera
phico S. Fidelis. 

7 de Dezembro, V ·1. - Dia da 

Veneravel Ordem Ter,ceira da 

P~iãl.tiincia. 
F 

Paula, D. D. Vigar!o Geral da 
Arcrudiocese 

De 2 a 4 - O conego Dr. Ma· 
noel C. de Macedo, lente do se. 
minario Central. 

De 5 a 7 - O Exmo. e Revzno. 
D. Frei· Luiz Maria de Sant' An• 
na, D. D. Bispo de Botuc;atu'. 

DIA 8 DE DEZEMBRO 
(VI.• FEIRA) 

Dia de guarda. - o horarió 
das Missas como nos Domingos. 

A's 7,30 horas - Missa das 
Irmandades e Communhão Ge• 
ral. 

A's 9 horas - Solemne Ponti~ 
füial do Exmo. e Revmo. Sr. Bis
po de Botucatu', D. Frei Luiz 
Mar~ de Sant' Anna. 

A' noite - Rez.a solemne, Ser• 
mão de encerramento, Benção e 

. Procissão, pei.·correndo o trajel
cto do costume. 

DIA 9, SABBADO - A's 7,30 

eeu dog.mo., <affirmanào qu,e hou- flecle uma ddiciencia so~ial, ciosidade, divulg,.da am-plame-n
!\>e v'.trrações e concessões em -concJui-r, ,porém, uma sl:tuação te -pelo radio, ,pelo ~irtema. e pe
mater.i:a de fé, e até mesmo bôe. -e apreciavel, conqu-ista bri- la.s -praias, o que está dissolven
'lua:nto á_ idéa de Deus, que se loont-e da civilize.ção, é contra- e.~ a fo.milia, mas que :> phC'll -
éer,ia modifica-do através dos riar o sentir commum dos socio- meno é mais profun,;,io, 'l se pren
tempos. Ora, esta a.ffirmação, log<>s, e. -expenenci,i dos t.eehni· de a modificações no intimo da 
que veiu inteiro.mente gratu.ita, é oos de serviço social e O proprio estructura. social, provenientes 
,evidentemente fahla, e refutai-a- bom senso. Assim, Ou Passag-e, de novas concepçi"ic-~ s01·r~ a vi
tainOs, s-e •se tivesse o A. dado o Lemmonier, Bureau, e O grande da e·m collectividad.:-. Assim, an
ti:a.balho de dizer quando, e em L PI .,, tigamente, a soci'ldade se- orga--

ria. tão .puja.nte "que é permittl
do duvidar de qu-e e. -pro-pr.ia au
toridade da I~. exercida 
através da nova Liga. (à.e Def.esa 
da Familia), possa entl'ave.r es
te movimento, recondu~k a mu
lher áqu-el:le typo obsol:e-to d·e 
existencia que o Revmo. Btspo 
de Bra.g_ança a-presenta como fi
gurino id eo.1." 

ORADORES SACROS horas. - Missa em Suffragio· pe-

nue circu:mstanci-a, tiveram logar e ay cons..,eraram a questão 
;s. ditas modillee:ções. conw uma das cluu;as sociae-s de nizava "tendo por bas,~ funda-

Mais adeante ainda, 
0 

A. jnsi· nosso tempo, e propn7.eram e,h,i- mental, por :!etluia primordial, 
tres :nara a sua ~o· "- No a f.ami:lla". A!!or9.., pore,n, ('&ta 

111,~ que iHustre ,n.relado de Bre.- ,,.. · · ·· ,.iç,,,o · · ~-
- "" ca,mpo -"- arlti id d t· base fu·ndo.memal já não seria "'a/'<> teria e-nt·re.-do em contradi- uu ~ v a '! pra ica, va-

0 ·~ rios institutos :1e as •i<.:tenc· 0 a familia, mas o grupo huma.no, 
eçã.o com a Doutiina Oa.tholica cial tê~ sido 'en'~!a~o- .ia ~ "seja o grupo <le ilttercsses ... 
,sobre a -exceHencia da vida reli· . ·t ~. c seja O gru-po ethn!.c::> ... seja qual
gtosa femin-ina, .porque disse q.ue, fª1ºr ou men?r -e.!1 0

·./
1estª<--ar.· quer outro typo ou especie d.e 

a -finalidade precípuo. da mul-her o-se o Sal~i:r<> .r! am1_,1_a,• e, a_s 
sobre -a terxa é ser mãe de fami, Caixas Familiares, ;woptac;os, grapo". Nesta nova condição, a 
He. e boo.. dona de casa. Oro., s.: 00:11 os melhores r2:3:~1ta_dos, em familia -w-ssa.ria para segundo 
Éxeia. Revma. sabe 

O 
au~ f<l.Z ipa1zes de a.lta clvi~1-zaça::i, c::imo -plano, e, natu1·almen-te ,soffl'eria 

e-<> qae diz, 'tem poderes Pª"ª en- a Franç~ e a Belg1ca, ,, tend-en- um pr::icesso de dissolução. Esta 
atnaa- em nome da Igreja, só de· t-es ·a ev.1tar, quant0 J?O%IY€!, 0 é a razão apontada por V. Cy. 

~~ntas á Santa Sé e nesta trabalho da muth2r, foro. de su'.l. Trata.r-se-á, e.ntreto.nto, apenas 
.v-e '-V ' ' ca a N • · l · d t- d f ·t u o mate.rio., não :precisa de defesa.s, s . o mesmo_ sen .• 11. 0, Ya!1os e -uma ques ao e -ac o, q e 
aiuito menos da nossa. congressos se tem reuniJ,~. e artigo poz em relevo, ou, pelo 

Ha entret-am.t-0 uma observa- technicos da altur,i de Mmlle. contrario, será uma -coisa legi
~o. 'qu:e :não p~de .passa~ sén Rolette se têm·. esforçado poi• tima, na opinião de seu aut-or? 
l'tlp.a.ro. o principal obje}tivo àa corrj.gi-r o que é !id<J per uma Ao que tudo indica, V. Cy está. 
pa;stoo,al de s. Excia. Revma. anormali<lade. Aqui mesm·), em muito satisfeito com o novo es-
0 S·r. D .. José Maun-cio da Ro- São Paulo, a exp•:r:ie-nc-ia do De- te.do d.; coisas, •po_is -a.cha que, 
c,ha foi instituir a Lig.a de De• pe,,·tamento de Se~vi<'o Soei,, para. a mulher moderna, r.egres
f:esa; da Familia, e dar,lhe as pri-- 'lerro concluido por qualifi<::ar de sar ao lar é "encerrar a vida 
meir.a.s <lirectrizes; e,ssim. a Li- desajustamento, que é pPeciso dentro de um quadra-do cujos 
p enwda.rá se-us esforços ~ara rem-edlar .por qualquer form:1, o vertices silo forme.dos pela Igre
neonduzir ·a· mulher ao s€io do afast·,1.mento da mu!IJ.e.~ dó le.!'. ja, pela Cozinha, pelos Filhos a 
~. pois que o seu afas'tamento, Afinal, o J>rop.rio bom 8'ên~o H· criar, pelas roupas a remendar". 
IDlOtiv.a.do qua.si sempr-e por ca:.i- cla,rece esta verde.de. Se não fôr tsto tudo, ainda e sempre na 
a,a;a economice,s, é fonte de . in- f a es!>OS'I.. guem ha de cuida.r dus opinião de V. Cy, contraria pro
aumei:os disturbios, que contli· I :ilhos, do "menage", da econ,,rr.ia funde.mente ao movimento N-ge
ilruem ,poderosamente .para a dis- 11;terne. da ca:a, cmf!m? O ma- nerador que "é o despert;:;:-;;;_ 
801Uçã.o de. familia. Pois bem, rido? Ou, entao, <1 Eslado. e.o llonsciencia da mulher moderna 
,eontra iooo se jn,surgiu V. Cy, ~odo por que se pi·atka na Hus. do •sentimento da sua digntdade 
accusa.nde a Liga d-e querer ti- ,1a? de ser humano", e que "é a per-
1118:r o ga.nha-pão honesto de tod·a O.-a, ex~ctam_ ent" l'Ste ponto é cepção d_e que ella pode ser mais 
esta tegfli,o- de mullieres, que pr"- q•n V. Cy não deixou !,em daN>. do que ssimples mo.china ·de pr-0-
clsa d:9 tr.abalhar .pai,e. viver. Err. <'0n'trar!o ao I'!•, BJ,po de duztr filhos e de tomar conta 
. ~,::>,~-~ ~-~ -~1WlQ41., 009 QJl-*-•..J,t!W!.~. 411, ~" /Jlt~._;s:_ f.l!!k. suno a+-

. ... . . Ja-s Almas dos fallecidos Missio• 
Dia 29 de Novembfo a 1. de De- na;rios Capuchinhos desta ciiiJto. 

zembro pregará Mons. Ernesto de dia Provincial. 

Portat!'to, pare. V. Cy é bom que se desloque o funda.mento . ___________________ _.;_..,;,_..., ________ .._ 

da soei-eda.de ~ familia pa:ra · 
"qualquer outro t)'po ou -espeeie 
de gt'Qpo", que.! -se-jn, o grupo de . 
fnteress-es ou o grupo ethnico. ! 
Este deslocamento prod-uzfrá n1l- ; 
cessaria,mente uma n.qv.a o-i,dem 
social, que, como fi-co-u dito no i 
artigo &;rn questão, não mais re- · 
pousar.á "sobre a fa:milte. como 
umdo.de fu1:2-damen:ta1, ma,s -~re 
o gr1.1:po h-umano, •seja o grupo 
de interesses, como o syndioo.
Ji,smo, seja o· grupo ethnieo, co
mo o .racismo. . . "Ore., V. Cy 
Jtão é fa.voravel á or-dem -soclal 
que a58enta sobre a fa;mili.a.. Se
rá -elle, ,e,ntão, syndica;Jista, o 
que signi.fi-cará commumsta ou 
fascista, segundo as idiosynore.
siM pessoaes? Ou será Facista? 
Ou ambas as coioo.s? 

Ora; nos tempos_ que correm 
não são bôas •semelhantes ob-

1 
scuridades. P.rincipa.lmente, jul
ga.riamos extro.nha-vel qa:e o "Es
tado", typo ea.racteri~tieo de 
"jornal conservador" em auilo sec
ção religiosa, tenha -publiM.<io o. 
Pastoral do Sr. Bispo de E.ra-

1 gança, mas pretenda ~sinuar 
nos seus i-nn1.1me,i,os lel.t<n'e'S, ~ela 1 

peno. de V. Cy, doutrinas pet'lgoJ 
sas, que serão tanto mais fa
cilmente a:cce!tas, qua.nto mais 
pre,stigioso for o orgão que e,s ""'l!!!!!!!!l!!!~ll!ii! 
*11l.lr/u'. -

.J \· 
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... . 'JA solelllnidade da posse Reu·nião _;'c:o. C~bido 
,..-JtloU:VS/,lnOg sem 'lr,e.st.ri~es ª d C Metro p o I i ta n o 
~~~::~:e!~~es~i~. . . 0-S novos -0:D e:g os A's 15 horas do dia 2 de De· 1 sé Marcello Franco, Vigarlo da 
?ropos1to da cymca e cruel ag-- zembro na Igreja de Sta. Epll-i· Sto. Amaro. 
gressão desferida pela III.ª In- -, ====== =====================;;i ' . . . tei:na{:iomi-1 contra a Flnlanàia. genia, Cat-h-adral provisona, Termmada a leitura do de· 
· Por ordem de s. Eiwia., o go- realizou-se solemne sessf~o do I ereto que. numera os novos Co, 
ver11:o brasileiro apre~ei:tou seus. Cabido Metropolitano para pre- negos ,honorarios, o Sr. Are e-
.sentimentos de cor-d:1ahdaàe e hencher novos Conegos hono- . bispo pronuncia substanciosa 
sympathla ao heroico governo de 
~gfürs, e só deixou de pro
testar junto ao comité de Mos
cou, 1J0rque o Brasil tem a hon--. 
nt· e s. ventura de não· lr).l;tme1r:: 
're!lações dip!omaticas com os al
gozes. do pov.o 1'~0, do :P8-VO po-; · 
laco · e posslvelnié~, em futtll!o, 
Jlão distante, do povo.-·finiàndeZ;i 

rarios recentemente nomeados 
por S. Excia. Revma. o Sr. D. 
José Gaspar de Affonseca e 

oração em torno das respon:-;a
bilidades, dos deveres -e da ma
gestade da dignidade de que 

, Silva. A'quella hora todos os foram revestidos os recem nu
re:verenàissimos membros do merados. 

Cabido Metr-0politano receba-- Em seg.uida, em voz alta, os 

**:* .. ~ -~ 
Não faltam, infelizmente, ca ... c. 

tholicos ingenuos qae, pru;a <$-:
atoaúe.arem ,em v-i'da. um:ru iP.e:.soO.iti, 
acham sufficiente qJ;te esta. fa;ça_: 
alguma obJurga-torm ·cen~ o: 
~ommunismo ou a ma;çotí.ê,'r;ia. 

E se alglaem tem a,_jm'p.r'l.lden,: 
·ci,a de mooti'ar que. 'o :Pretenso= · 
s.nti-maçon ou anti·-co1?!3?llli'i,1sta, : 
é de uma sinoor-i(lfltle.·m.~-.du- . 
Vidosa, por pouoo:-el'!~ ":ilguem" 
não passa por a-ssafa1iadó da 
IIt.• Internaciomi.l. 

: raro o S. Arcebispo Metropoli- numerados leram os seus votos 
·tano. Em seguida em solemne. d€ obediencia e fidelidade â 
0.sessão, sob sua presiclencia fo'. Igreja e ao S!~ Arcebii;po. 
ram -empossados os novos dig- À.com:pànliiêios :pefos· ~eu~ pa
natarios, ConBgos honorari:es ranym:p:hos cada um dos mem
que S. Ex.eia. nomeou no dia 13 bros honorarios do Cabido Me

do mez findo. tropolltano foram por elle 

E' graças a essa ingenuidade, 
que o sr. Hitler está . de posse do 
governo na A1iemanha ... 

Não pensa assim, entretanto, 
a Santa Sê. E, neste sentido, é 
mais do que significativo o f~o
de ter r~usado o Santo Padi-e' 
pjo XII de fav.er parte de uma · 

Um as!)ecto, a'."lanhado 9el-o. photograpbo do LEGl:0:N:ARlO, dur-ante a solemni-dade da l)Osse 
dos no.vos Coneg.es .da A:rcll1<iiocese de São Pa uJ.o, reaHzada na 'f.gteja de Santa Ephi-genia. 
No th-rono po·nti-l'lca1, vê-se. o Exmo. Revmo. ~. Areeblsp-o Metl'Op:olitano. Saudando Sua 
Exeelíenc1a Reverendissima, diri'ge-fhe a palavra, em nome dos. fi:ovmos. empcssados nesse 

São os seguintes os reve- abraçados frat\clrnalmente. 
rendissimos sacerdotes que so• Fi-nalizando, o Re-vmo. Mon
lemneme11te prestaram jura- senhor Presidente do Cabido 
mento, assumindo suas ca- pronuneiara um d-isc1nso de 
th-edras, como Conegos honora- congratulações. Em nome da 
rios do Cabido Metropolitano turma dos novos Conegos fa. 
de S. Paulo: S. Excia. Revma. ·lou o ·Revmo. Pe. Antonio Alves 
.Mons&nb:or Ernesto de Paula, :Ele Siq·nei:ra agradecendo ao 
Vig:ario Geral; Revmo. Padre · Sr. Arcebispo a dis.tincção, que 
José AfilQrál de Mello, Pe. An- :loos conferira. · 

(Continua na 2:ª pag.) 
dia, o Revmo: Cone.ao ·Antonio Alves -ele Siq:1.1efr.a. 

tenia Alves de Siqueira e Pe. Term:mando o solemnisslmo 
,Antonio de Castro M:ayer, pro- ·Te-:DeUfil e a posse .do,s n-0vos 

Para a 'formação t_nteHectual e 
do laicato cath·ol:i.ço 

fessores do S-eminar.ro; PadTe Conegos,. os rompvnentes do , 1• ,··· . João Pavesio, Cerimonia-rio do· Cabido dn,ig;N:am.se. á- ea»e,lla re IQIOSa Solio; Revmo. Pe. SyMo de 'do ss. Sacramen:oo.··ORde ·fu:e

Mer.as Mattos; Revmo. P-a1ke: rtllll,:-m:prue,-Ol'a§ão;-'<l'alli':sendo 

O Instituto Superi<>r de Cul· 
ture, Religiosa, "Mater Bo,1.i 
Cons.illi," que funccio-na. 110 Cole
gio "Sã.o Luiz", nesta .Crupital, 

adma louvá.do, e em· modo · es-1 São Lili2, íei.-me dirigida . pela càndidato-s que -tén:he.im pelo 

·J.i!~t:iilo Rellim. Loul'êtro; Ré\'mo. =o Sr. ~bis:p:o ltn<aào-='~ a 
Pe. Dr. L.uiz Gonzaga de Ai-- .:11orta. 1lo ·rem.pto p_w-..a .. se ,ni~. 

,peclal ao Revmo .. Pe. José· D<::ü1H rti:éta ·S-a:g.:ada oo:ng::-egação .uma me-nos· o c.uTso gymn,asw.l. raeida, Viga-rio dtl Sta. Cecllia;· C:füer a sua resi'Qenci~ 

· · -\etioorrou. elll Outubro p. p. o seu 
pr1meiro a:nno de curso activo. 

A ianporta.ncia de tal Instituto 
entre nós, as,rnme grande im
porta.ncia e torna-se de exti,ern.o, 
necessidJade, pará a formação da 
cukura r.e:ligiosa do laicato ce.
tholico. 

S. J'., as sinceras congratulàções carta 'de Congratulações e de E' d·e se e9 pere.r qu,e pa.11à o· R~vmo.· Pe. Pm:ilo Florencio da 
de;te Sagrado T.,'ibunal junta.- votos pela mesma ins'tituJçã,o. anno" d.e 1'940, os oatholicos q-ue: ,,Sil:vetra Cll,margo, Vigal'io da 
mente com os votos -pela prospc- Apraz-me portanto remetter s7 prep-a,Í--am p~,ra a "Acçã:o c'e:-· B"ella Vista; Revmo. Pe. Pedr-o 
,r-idad-0 sempre crescente da be- i1:1clusa, uma oopia de ta,! doeu. tholioa" ou mesmo q.ue n~Ua. ja' :Gomes, Vigario de Sta. Gens-
neftoa. e i.mportante instituição. me_nto, .s-eguro · de com isso' C!íU·. est-e-ja,m, .procurem O ·In-stlttno. 

DEPOIS 
DAS:FARRAS ... 
feiro.que.nõ.o-sin· 

to:as suas:mós 
consequencios Aorovei-to a p~esentc c,rcums- ! $ltr pi'aze-r e conteuto,m-ento a "M:a}er' Boni ConsiHi" pare me- l'QSa; Revmo. Pe. Aguinalào, 

t~~ia. para lhe significar os V. Redma. Hio,i conhecimento de ·soa. =·j J:osé Gonça.-lves, Vigar!o do E.NO_:'.: 
sentimentos de mi!'iha dist'.ncta. Abenç.ando-o, valh<><me da Hgião. Curato 00 Sé e Revmo. P8. Jo-
consid-era9ão. nccasião !l)a.ra rqaffirmar-me 

de V. Excellencioa Revma. 
O "Instituto" fu.nccionou 0ste cor.• att. 0 

anno com gran~e num&"o de (a) G. card. Plzzar1lo 
alumaos, sendo as aulas minis- P.r.efeito da. SagPada Congrega-
tra.das pelos Revnws. Padres. çiio dos Seminarios e dos Estu
J'osé Da;nti,. Rei.tor, Revm_o. Pe. l dos das Universidades 

De Vossa Reverendissima ffl ffl 9 I, L f e p j •1• t '' ;:i:;!~:~\;!:~'i~ 1n-1icyci1ca ~~ '11ilDIII 0-Btl =IGI: llS ·y 

Isto .posto, inu.t:il será ainda J 

F-elix Pereira de Almeida e 1 (a) Ernesto Ruf-fini, Secr. 
8ev:mo. Pe. Roberto de Me-1 E,,;,sa. honrosa missiva veio 
dei>ros. 

qualquer elogio ao instituto "M·,- U Ll:'.GIONARIO inicia hoje (pags. 5-6) 1 õãe por terra a base de· tóda :i mo'i-alidade. 
ter Eoni Consi-lti", que relniciar,i, a publi-cação do texto integral da primeira Chegou-se assim a uma orise espiritual que 
s1re,s .,a,ctiv:idades a. 1.0 d.e Março Encyclica de S, S. o Papa Pk> XII, dada em transtornou os principies _da m.oral privada 

o curso de e1thica foi minis- acompanhada do seguinte of· 
trad<> ,pel.o Revmo. Pa-dre José fici:o do Exmo. e Revmo. Sr. 

vJnd-ouro. Casteigandolpho a 20 de Outubro do corren- e publica. 
As aulas serão ministrada!s ás te anno. Para mafor faeilidade dos leito- .,, ~ 

De.II.ti, do "Instituto", uma das 
mata ac~tadas figuras d·e nosso 
Clero. 

Nuncio Apostolico. 
- Revmo. Pa:d:re. segund-a,l, qua:rt-as e sext.a.s, das res, ná leitura desse magno clocurpe~to, da- Esquecimento da lei de carldade 

20,30 ás 21,15. o curso sel'á d:- mos a' segu·ir uma breve · · Tenho o prazer de commumcar 
G, V. ·Revma. que em seguide, á 

As aulia,.s de propedeutica esti- n-ot,if.ica.ção por mi-m f.eita á 
VeN!lm a cargo do distincto e iJ. ·&i.ga,ada Congreg.ação dos Semi-
lu,stro,do pvotessor Revmo. Pe. . d u · 'd d d 
Robert.o Saboy.a de Med-ei,ros. na.rios _ e as nr:'-ers, a es, . a 

vid'i:do em. do¼ trimestres, de 1.• 
de M•a,rço á 31 de Maio, e de 1. 0 

de Agosto á 31 de Ou.tubro.. As 
imscripções sã;o inteiramente gra
tuitas. 

S°vNOPSE DA ENCYCLICA. 

lntroducção 

Pelo Revmo. Pe, Felix Pereir-a I fundaçao do I_n~tituto Super,~:· 
··a Al . .,~ d de Cultura Reh-giosa no Co-lleg10 Só se admitindo porém, os O Santo Padre começa 'por lembrar a 

e mei ...... , 
0 

curso e Apoie- ============================== coincidencia de sua a~enção ao Summ.o 
getica, foi estuda-do com n.rofun- uont,·t,cado com 40 o annlv r sar· da 
~ze, e clarMdencia., aliás, u,n o Cardeal Verdier incita os ;ónsagração do ge;ero 

0

humano :: s;:rado 
curso a oo.r.go do Pe. Felix Pe-
reira de A:lmeida, que ainda este francePJlt:à....,S ao dev-,ta:m.o·nto Coração de Jesus, feita pOt' Leão XIII e fon-

- .i:.. v- v; te de indiziveis bens para a humanfdé!de. 
anno, em Ita.icy pregou um mag-

1 
p ,Reter.:-se tambem à festa de Chrlsto-Rei, 

n:i,ffoo ,e frue'tuoso retiro a.os re- pe a sua ·. atr1· a 
dactores do LEGIONARIO, não · · · · .· · · que. veiu cor.oar a d.iffusão do. culto ao divino 
podia deixar de ser ex-cellente. " . . 1 , . . Coração do Redemptor, fai:entlo vêr que ho-

A APPROVAÇÃO DA Res1st1. E_ um,a palavra que I por vossos caros mobil:sados, je, mais do qu.e nunca, em virtude da lndi-
SAN:l:A SE' se repete mmtas vezes n~s ac- 1nas_ é, tamb~n:, a despeito das I gencia interior da época, é preciso "annun-

'A Approv~ da Sant:a Sé· t~aes conjcecturas, co1~0 s1 a at- le.g~·1m~s Jeg:t:mas que derra-' ciar as riquezas incommensura.v-e:is de Chrts
·Sobrf'! 0 Válor do "1-nstituto" tiürde qU.e eira. exprime f.osse mais, int-ens1f1car vossa cora-1 to" (Eph. 3 S) 

":Matar Boni 0orusilli", S. Em. o pa-ra tocios o grande dever". gem para substituir o queri<lo ' ' • 
Ca,rd<eal Piz=do, Prefeito da Taes foram as palavras iRiciaes ausente e manter a ordem e a Sob a invocação de Christo-Rel 
Sa.gra,da Có:ngregaçã,o dos Semi- de S. Emcia. o Card-ea-1 Ver- prn~p-.ericlade no seio de vossa 1 . 
tam:io:s e <los Estudos das Uni- dier, comfllunicadas aos fran- fanul!a. . Collr.>cando o Pontifice sob a invocacão 
v,emi-dades, en,V:i:ou a s. Excia. cezes. . ~-u~to ª vós_, nossos humil<les / de J.esus Christo-Rei a sua primeira Ency-c1i
Revlnla,; :Mon1S. Ben:to, A1oi:si M-a- Va:e-se mesmo mais longe - reltgiosos resistem, tambem el-1 ca, a1iradece as numerosas homenagens re-
sella, Nuncio Apostolieo no diz S. E~cia. e de boa vonta- 'les, qu~ndo com _redobra~o fer- I cebklas por sua eleição e coroação, resal· 
..,_...,, de os_ gia~es c_hefes, enes_ vor _m-ei e_cem, poi suas PI eces e I tando serem ellas uma expressão universal ..... ~ •. a segumte ca,rta-: - h t d t 1 

.ROM.A, 20 de Agoato de l939 pro:pr-1os,_ ~:ao .es1 am em i- p-am -enc1as, a uz pa~·a os 1;os- cte amor e fidelidade ao Pa.pado. Sendo dever 
zer: resistir é vencer! sos chefes e força m-venc1vel 1 · . . . _ 

Resistir entretanto não é aos nossos soldados. do V1gar10 de Chr1sto render testemunha a 
Ex:~encia Reverend:issima, uma attit~d-e possí-vel' ou per- Para todos sacerdotes e j verdade, declara que o fará sem nenhum te-
E · · tt - t , . ' mor e com paterna, carraaae 1m1tanao o 

:im:min,ei comª ençao q:a,a,n ° m~mente de expectativa! fiei-s, v-alhos e creanças, mo- dl . , ' 
.V. ExGie.. Rll:,,r.ma, me e,q,:n-nha. Resiste-se,quando, no posto ços e moças, membros de nos- vino modelo dos Pa1?tores. 
em Seu :pre.zado Rélatm,io de 2~ marcado por Deus, é feito de se,s diversas obras, 1'esistir é 
de J·ulho 1>p. n, 215õ4'7, S-Ob:re O manBi.r.a simples, mas gen:er.o- a cada hora do dia, cumprir 
ÜliStituto S'npel'íor de Cultura s-amente, o dev.er. generosamente sua tarefa, é 
Relig.iosa. fu.nda.do :pelos beneme- Nossos oor.os sol<lafü:,s res-is- . procurar em torno de si a re
Jl'itos· PB4r-es d.a Compa,nhia de tem admir-avelmente. Qu-ão b~l- sistencfa para abrandar e a 

.:.Teatl5 1B10- CoH;eg:io S. :&tuiz d:e s. las são as cartas que eH-es .nos dõr, para a consolar. 
Baiulo, IPlff8. a f~o :re11gio:sa enviam! Uma tal attitude attrairá !>O· 
1e · palra; o a.-post'<ftado do ie,roa;to Imitemol-os ! se a retaguarda bre nosso bem-ama<lo paiz as 
eathol:ico. tiv~r a rig.i=dez, a corag.em e a bençãos do céu, consolará, en-
~o ~ V. Excla. os paci~ncia do ''front" e. victoria corajará nossos queridos sol

meus e,-g:nad~s pela:s in- será não sõ mais ·certa como dados, nos attrairá á estima e 
if<mmagões que t-ev.e e. bondaile tambem m-ais pr.oxima. 1 á confiança dos outros povos, 
de d&ir, rogo queira fazer Para vós, mães e esposas, re- e mais do que o creiamos, au
~ A ~ 4o Xnstitmo- .sistir. é. entmtanto. oral'! orar. xmará. a victoria.'! 

Causas dos erros presentes 

Na origem do camfnho que conduziu á 
indigencia espiritual e moral do nosso tem
po, cuja ultima conseqt1encia é a actual 
guerra, está o esforço por desthronar a Je-
sus Christo e o afastamento de sua lei de 
Verdade e amor. Com seus novos erros, os 
tempos. presentes fizeram chegar ao extre· 
mo os desvios doutrinarios do passado. Raiz 
profunda e ultima dos males, é a negação 
da proprla lei natural, que tem seu funda
mento em Deus. Quando se negar a 0&J••-

t:.ntre os mu1t1p1os erros provenientes 
ao agnost1c1smo re11g1oso e morar, 1emora 
o Pontífice: a) - o esquecimento da lel 
de caridade ; b) - a independencia da au, 
tondade civil em relação a Deus. Ora,· a 
1e1 ae sou~r1ec:1aae numana e caridade ê 

imposta: 1.0 ) - pela ori{Jem commum e 
a mesma na-tt.H'eZa racional de todos os ho
mens; 2. 0 ) - pelo sacrificio da Redempção, 
off-erecido por toda a humanidade peccado
ra. Pregando, assim, a unidade fundamentai 
da fam-ilia humana, a Igreja não desconhece 
as caracteristloas particulares de cada po
vo; mas o legitimo e Justo amor á patria não 
leva a fechai: os ol.bos ao universalismo da 
caridade. 

' .1 
A omnipotencia do Estado 

Os que tornam a autoridade civil Inde
pendente de sua fonte primaria que é Deus, 
com isso lhe concedem uma faculdade illi
mitada de acção. Assim, substitue-se o po
der civil ao Omnipotente e o Estado se ele
va a fim uttimo da vida e eriterio supremo 
ela ordem moral e juridica. A verdade é 
que a soberania civil cor-responde aos desig, 
nios do Creador, para regular a vida social 
em vista do. bem commum. Este não pode ser 
determinado por concepções arbitrarias nem 
se mede pela prosperid-ade material, mas pe-
10 aesenvo1v1mento narrn:on1co ao nomem. 
O Estado deve auxiliar a pessoa humana no 
seu aperfeiçoamento natural, em ordem ao 
seu Fim sobrenatural. Consiclerar o Estado 
como o fim a que tudo deve ser subordinado só 
pode ser nocivo á verdadeira prosj)eridade 
da naçao e attentatorlo dos direitos natu-

raes da familia e dos individues. Dahi pro
vem a educação da juventude pe!o Estado 
feita sem respeitar a familia, nem tão pou
co cuidar da formação christã da Juventude. 

JConclue na ultima pag.)_ 
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PARA ·ANILAR. ROUPA 

tOMINIANDO .. J 

OS ESTERTORES DA S. D. N. 

Decididamente, a Sociedade 
!las Nações agonise., A sua ago
nia é obscura e sem· gloria, e 
morrerá certamente como cos
tumam morrer os burguezes vi
vedores, d-e uma morte tão 
sem significação como a sua 
vida. São como bolhas de sa
bão que se desfazem, depois 
de hav.erem emittido um reflexo 
lumilroto, fugaz e illruiorio. 

Nós, catlrolicos, não nos de
vemos -esquecer jamais de que, 
quando da fundação d~nella 
sociedade, S. S. o Papa recla
nrara para si UlU lugar, na as
sembléa que iria rem1ir -todos 
os povos civHisados. ,Recusa
ram-lhe, sob a allegação de que 
o soberano espir.itual de cen
tenas d-e ·mHhões de cathoUcos 
não gov-erna:va uma nação so
berana, como se todas as na
ções,. cuftas do. christanda.de 
não f-ossem, filhas da Igreja. 
Neste mesmo instante, a S. D. 
N. lavrou sua sentença -de mor
te, desta mesma mort-e eatupi• 
da e rifücula, que a ameaça 
ireste momento. 

Sem a Igr.eja., que e:m a unl
ca força capaz de lhe dar vida, 
util'itlatle e compostura,. aqueU-e 
institltto, passado o e:rrt'lmsias
mo das primeiras horas, res
'falou pou.co a pouco pe,ra os 
meandros excUSCIS da poUtic.a
lha, até chegsr ao supremo cy
nlsmo de admittir a Russia 
commnnista no conclave em 
qne · s6 deviam figurar os pa!
zes cultos. Nesta occasião, não 
faltaram 08 sujeitos grav-es, si· 
sudos e ffilotas, que costumam 
appla:udir circumspectamente to
das a.s ldéas "sensatas", por
QUe "a:fi-naJ, a complexidade ela 
situação exige uma grande prn
dellcia, etc., etc., etc." Tudo 
isso dito com um modo esp-e
cial de modular a voz, o que 
:não Impede que sefa um som 
tão vazio como o apito ele uma 
fabrica, Acohtéceu (lúe o sr. 
lvan M:aisky, represe11ta11te da 
Rnssta., e actual l}reside11te da 
11ssembléa, 8e recusa, J)ôr mo
t1vos esfar1'apQdos, a compare
:?er á reunião em que 8erá tra
tado o caso da Finlandia; 
maior desprezo seria lmpossi
vel. 

Mostrei em mea ultimo artigo as:,,. ·,.per~r de.>.&.Wl Divindade, e o Ho• São Thomaz de Aquino diz que 
quauaacies essenc1aes ao ... • rata~o mern-D&ue ,,sstm constituld-o se pou- Nossa Senhora recebeu de Deus to-
ct.i Verc:la(ie1ra Uevoç~i;>", '(to I:!~~',", de apriis,ilh-tar á J,ustiça do Pae, co- das as qualidades com que seria pos-

· . .Grí,gnon .de Montfol'.t.;:HoJe, .. ;pret~nY: ;' o.çor.cle'~ro(expiatorio do genero hu- sivel a Deus cumular uma creatura. 
· do dize·r· algutna :,-côis·a·' ·sobre · a dó\Í ,·:,\.•.Effectlvamente, como Ho- f1 De sorte que Elia se encontra no 
trin~ que ell~>"expõ,ê. . .··:;,,:'.~''.,., .. ·::>:t•H,sso Senhor Jesus Chrlsto apice da creação, firmando seu thro-
. ;Penso não· errar, affirmando que·,.:\:pg:S't•l, ;.,OTTerecer uma expiaçao que no acima dos mais altos coros ange-
em esaencia, o "Tratado" não é se-. 'fosiié, realmente humana. Mas em licos, e sendo inferior apenas ao pro-
não a exposição de duas grandes ver· virtude da dualidade das naturezas prio Deus, que, sendo só Elle infi-
aaaes ensmaaas peta 1greJà, aas ·n•Etle exjste:ntes, essa expiação, se nito, está infinltame·nte ácfma cl'e ,to-
quaes elle extrahe todai; as conse- bem que-,,h,l{ni-'l~ª· tinha um valor in- dos os seres, inclus·iv~ ·de· .Nos's~ Se-
quencias necéssarias, e cuja luz· ex,a... finJto, poí:$~·q1,1e consistia na effusão nhora. 
mína toda a vida espir.,itual. ' · .,:, generosa é· s'uperabundante do San- Costuma-se dizer que Nossa Senho· 

Estas duas verdades são a riiater- · gue infinitamente precioso do Ho· ra brilha mais ao que o sol, tem a 
nidade espiritual de Noss.i Senhora mem-De-us. suavidade da lua, a belleza da auro-
em relação ao genero humano, e a Assim, .no Sacriffcio do Calvario, ra, a purez:a dos lyríos, e a majes-
mediação un1versai de Maria Santis• Nosso Senhor aplacou a justiça di- tade do firmamento inteiro. Muita 
sima. vina, e fez ren;iscer para o Céo e a gente suppõe que tudo isto não pas-

~ ** vida sob-renatural da graça a t,uma- sa de hyperboles, estas comparações 
'Dada a espessa ignorancla religio- nidade q u e estava absolutamente peccam por sua irremediavel defi. 

sa que reina entre nós, não falta morta em tudo quanto se referisse ciencla. O sol, a lua, a aurora, e to-
quem . suppo,nha. ,q~e a Igreja _çl~, ~ ao .. sobrenatural., do o firmamento são seres inaníma-
Nos~_:i, ;s~r.~o,ra,§ ititulo de M~e)lq_, · Se ~ús, UBO e Trino, é 0 Nosso dos, e estão, portítnto, colocados na 
genel'b·. '1\ttmáno. -simplesmente pàra Créador, a Seg1mda Pessoa da San- ultima esca!:a da creação. Não é ad· 
descrever de certo modo 'os '~entia'' tlssima T·rindade, encal'ft~ndo,Se, se mlssivel EJUe Deus os fizesse tão for· 
mentos affectuosos e protéétoreí que tornou rtoHo Pàe· .por um:~=tltu!e fl'.lUi• mosos, d'a.litdo ao ,-tlomenr:dofts· men·o-
Ella experimenta em :relação aos ho•" to espee>al, · qUé é o da .Re~mpção. res. E, ::pÍ>J'::iato.;-1n-esnto, a màis. apa-
mene. Como estes séntimentos' sto· ,Jesus; nr,or.l'endo deu-noB a Vida SO• g:iêla das·a~~ mortas-·em paz cóm 
pro~ios ás mães, p'or anàlogla, Ni>"ª bret12tim.il, E quem cfã. ·á vid:a é ver- P,ei!S, te~:··wn-a fo~mosura que ex• 
Senhora seria tambem a nóssa Mãe; dadei.ramente Pae, no s.~~\i~o mais·_ . ceíJe inc(jmí,ianvel!flente a de todas 
E nós- seriamos, em relação a·'Elfa, . a~~ ;:_ela· palav.r-a. ,-as .cf!eitt-ur.as:-mate'i'iàes. Que di~er-se, 
pobres mend4'os qúe; · na sua geh'ltl'cr· · ·-:.. · · *·:li·$·, •entãÔ, dêjN~ua =:S\inbora, collocada 
sidad'e, Elia protege comó· se fo~11.em·' Se o,ge~~-h.umaRÔ _p·diitlê:tfefne'flár• incatcu:ta~!:e acima, não só dos 
filho~. :-:~:-.- · se da lfeáemppo, ... .êFp:orq~,:~:Se'guni maio'r.e:s:,:SâM°Õs,· mas a,mta dos An• 

A realidaoe, entretanto, é muito da Peasoa da 'Sánltlfilma 't_:r,intlade se jos: nf.Íis}~Jit~os ·errÍ dignkl~é jun~ 
outra. Não somos filhos de Nossa fez :homem.,p,oi1r<i11e·o-,:;pe~~ dos to,.ao ttír.-ári:o de -Deus·? -Um ~iP.ira 
Senhora simplesinen.te pol' uma ado• horn-ims ··ãeveria ser 1'esptãào. q~- fosse'.:a1;~stir .·á soJ_emnldâi:re da 
pção affectiva. Elia não é nos'aa Mie .- Ora, se.:1'esus Chrnrttt' aasu.miu na• >co~_oação:,.~o fte:i- da lnglater.r.a, vol· 
apenas no terreno ficticio ou na or- t-ai;á-" a~::·se-us pagos nataes, possi-
dem sentimental, mas com toda a ve-lrnente.-não encontrasse outros ter-
objectividade, na ordem veridica da · Plin_ to CU_._ .. ffi=A Dl~UUVIIR_ A mos pará ex.pt-icar ª ma3niflcencia 
vida sobrenatural. d~uil-to q-ue .vi-a, senão affirmando 

*** 
Antes do peccado original, nosso11 

primeiros Paes, vivendo no Paraiso, 
foram creados por Deus para a glo· 
ria celeste, que eHes poderíam attfn
glr transpondo oa humbraes desta 
Vida em um tranait() que não teria a 
tristeza tetrica da morte, mas o es
plendor de uma glorificação. 

O peccado o r i g l·n a J, entretanto, 
rompendo a amizade em que o gen·e
r~ h11mano vivia 'com Deus, fecho,u 
aos homens a porta do Céu, e obs
truiu o livre curso da graça de Deus 
para os homemi. Ein oütros tel'fflóS, . 
como punição do p'eccadó 'original,' os 
homens perderam ~alquer direito 
ao Céu, e á vida sobrenatural da 
graça. . 

Se bem que nãb fosse extlncto, ·la
to é qt1e perdesse a vida terrena, o 
genero humano perd.eU, pois, o' 'dlrel• 
to á vkla sobrenaturai. E elle só po
deria readquirir tal vida · se apresen-· 
tasse á Justiça divina uma expiàção 
pre>porclonada á enormidade de seu 
peccado. 

N'ão vem a proposlto, aqui, dls
cutrr a natm-eza deste peccado. E' 
certo que todos os theologos, sem 
excepção, afftrtnam nada ter o pec
cado de Adãó dé ÍX>mmum com o pec
cado da lmpurezá, ao contrario de 
uma versão muito generallsada no 
povo. Mas a narrativa biblica mos
tra claramente os reqUirrtes de re
belcffa que aggravaram sobf'l'níaneira 
o delicto .de nosso primeiro Pae. 
Aliás, um dos elementos para se 
aquilatar a gravidade de uma offens.,i 
consiste em· medir .. a dignidade, da 
pessoa offendlda, _;Uma, me-$m~ ln,· 
pertinencia,. quando' dita a ur'n irmão 
é muito menos grave de que quando 
dita,a um pae. Um gracejo 'C0m_mum 
entre collegas poderi.i constit'uir uma 
grave irreverencia se .fosse feito a 
um Chefe de Estado, e assim por 

· diante. Ora, Deus é infinitamente 
gra!lde. Por ahl não é difflcll àva
llar a gravidade do peccado original. 
Uma offensa feita ao Infinito sõ po
deria ser convenientemente resgata
da por melo de uma expiação lnflnaia• 
mente grande. E nM está no poder 
do homem, ser contingente por na
tureza, e envilecido pelo peccado, of• 
ferecer ao Creador um tio valioso 
desaggravo. Os pontos que nos liga·
vam a Oêua pareciam, pois, deflnlU· 
vamente cortad~, e ll'remedlavel a 
decadencia a que se atirára louca• 
mente o genero humano com o pec
cado. 

Foi para remediar tão lnsoluvel sl
tuaçâo1 que a Segunda Pessoa. da·· 
:sa1ie;H1n'là I rindade, encarnando•se 
nt> selo purlsslmo de Maria Virgem, 
assumiu n11tureta humana sem nada 

tureza humana, fel-o em Maria Vir
gem, e ,assim esta cooperou de modo 
eminente na. cmra da Redempção, 
transmittindo. ao Salvador a nature-

.- · za humana ··que.· nos desi.gnios de 
·Deus. ,ecra -condtçio essencial da R-e
dempçio, · De mais a ma~s, Maria 
Santissíma offereceu de modo intei-
ro, e -summamente, ~eneroso, o seu 
FIiho ·como victima exptatoria, e ac
ceitou· de' soffrer com Elle, e por 
causa· d'Elle, 'o oceano de dores que 

· a Pa:ix~o fez, brotar em seu Coração 
lmmaculado. 

Assim, pois, a Redempção nos veio 
por'"Mana Vir.gem, e sua participação 
n6"a o'brá de ressurreição sobren.i
tural do ·genéro humano foi tão es
senciat · e tio prof-un·da, que se pode 
an1rmar ·que Mlu•ia cooperou para 
nos fa.ter nascer para a vida da gra
ça. Pelo que, EHa é, authenticamen
te, nossa Mãe. Authenticamente, 
accentu'o, ·pois que nãó se tra.f11 ahi 
de divagações sentimentaes O'I.I lit.e
rarias, mas de realidades objectlvas, 
que, se· bem ·que sobrenat-uraes, não 
deixam de ser absolutamente verda· 
deiras por isso mesmo que são sobre• 
naturaes. 

**'~ 
Convidando os fieis a adorar o 

Santisslmo Sacramento, a Igreja ex
clama na Sagrada Liforgia: "quan
t1;1m po_tes, tantom aude", isto 6, tem 
o arrojo de amar tanto quanto te 
perrrÍittir o teu coração. · 

O mesmo se deve dizer a esta ai -
tura. Diante da maravilhosa reali
dade · da maternidade de : Marlá: em 
relação aos homens, real.idade que 
logica, profundamente substanciosa, 
constitue uma verdade séria, theo• 
o homem deve romper decididamen.te 
para que elle se dilate plenamente 
logica, prbfundamente substanciosa, 
os limltes ae.inhados de seu coração, 
sem susto, e singre sem cuidado, pe
lo oceanó de amor que se descortina 
ante $éus olhos. Não são indispen
saveie, ahi, os artifl.cios da reto rica·, 

. humana. Uma consideração madura 
da reaíidade será sufffoiente para 
encher ,o homem de amor. 

De accordo com toda a doutrina 
cathollca, o Sto. Grignon' de Mont• 
fort mostra, entio, as grandez.is de 
Maria :s-ant1s111tna. Uêmonstra11<10 
que Elia é Mãe, o que ha de mais 
c~nveniente e ae . mais necessar10 

.àtê, do que_ o. conhecimento da su• 
prema dignidade e da inexcedlvel 
misericol'dia que_ Ella possue? 

que foi -mais" betlo do que as festas 
em ca11a do Nhô Tonico, o homem 
menos pobre· da zonà. l?e o Rei da 
Inglaterra ouvisse isto, que outra 
coisa poderia fazer, senão sorrir? 
Pois nós, quando procurâmos des
crever a formosura de Nossa Senho
ra com os termos.eséassos da lingua
gem humana, fazemos o mesmo pa
pel ... e Ella tambem sorri. 

*** 
Não espanta, pois, que seja ver

dade de Fé que C>eus se compraz tan
to em No,ssa Senhora, que um pe
dido feito ·por meio d'El.la é sempre 
attendi<lo, ainda que não conte se· 
não com o a~oio d'EHa. E que se 
todos os Santos pedissem alguma 
coisa sem ser por meio d'Ella nada 
conseguiriam. Porque, como diz 
Dante, querer rezar sem Elia é o 
mesmo que querer voar sem azas,,. 

Assim, pois, todas as graças nos 
vem de Nossa Senhora, e é' Elia a 
medianeira universal de todos os 
homens, junto a Nosso Senhor _Jesus 
Christo. 

Mas, se todas as i:traças nos vêm 
d'Ella, e se nossa vida espiritual não 
é senão uma longa successão de gra
ças a que correspondemos, ou renun
ciamos a ter vida espiritual, ou de
vemos oomprehender q~e esta será 
tanto mais suave, mais intensa e 
mais perfeita, quanto mais proximos 
estivermos junto daquelle unico ca
nal da graça, que é Nossa Senhora. 
Deus é a fonte da graça, Nossa Se
nhora o unice canal necessario, e os 
Santos meras ramificações, aliás ve
nerav~is e dignas de grande amor, 

, do grande canal que' 'é Nossa Se
íihÚa,; 

Q.ueremos ter a graça lnestimavel 
do senso cathollco? Queremos ter a 
virtude' lnapreciayel da puréza? Qu,e
remos ter o thesouro sem preço, qu'e 
ê o dom da Fortaleza, queremos ser 
ao mesmo tempo mansos e energi
cos, humildes e dignos, piedosos e 
activos, meticulosos em nossos· de
veres· e inimigos do escrupulo, po
bres de espirito se bem que jungidos 
ás riquezas do mundo, em uma pa
lavra, fieis e devotos servidores de 
Nosso Senhor Jesus Chrlsto? Dirija
mo-nos ao throno que Det•s deu a 
Nosca Senhora, e, no · recesso amo
roso da lgréja Cathollca nossa Mãe, 
peçamos a Noss.i Senhora, tambem 
nossa Mãe, que nos faça semelhan• 
tes a seu Divino Filho, 

*** F'oi Isto que deprehendl do livro 
de Grig11on de Montfort. Mas meu 
artigo está para o livro como a festa 
de Nh6 Tonico para a coroação do 
Rei: serve apenas p11ra dar uma lon
glnqua Ideia do que elle é. 
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frente mundial anti-communista. 
que lhe foi proposta pela Ing-la
terrà. A razão allegada foi c;ue 
"o Vaticano nü.o se pode asso
ciar a nenhuma combinação ele 
potencias lX'r motivos jrnrnmen
te ten·cnos" . 

*** 
Muita gente extrnnharú a at

tltude da Sa1~t!l. Sé. Se taes mo
ti'rcz forem llc!tos, porque não 
::iceelte.--rú a 4,'7ejo, a col!abora
çíi:-:> dos o.ue, base~dos ne!les, pre
t:õndem combater o co1iunu11is
mo? 

Í5Vidéntemé'nte,, a IgTeja nao. 
: ·-reJ11ª tal cooper,:'-ção. ,: • mas de; 

lonr,.\~- CoHaooraçao é coisa quei 
· 'não se-·deve tomar por confusão;! 
:_ Collaborar, é possivel, mas parai 
: tal não é necessario que se C011$-: 

consti1tue uma ir.ente urúca. Por..i 
-,que, no fím das contas, como ge-' 

. :··ri?.linente acontece, com movi-
mi:!ntos dessa natureza, a Igreja 

,·ac:aba sendo utilizada para fins 
. -:te~poraes, ~m logar de os fins 
· :temporaes servirem á realização 
:'dos designios da Igreja. 

*** 
A praga do seculo passado fo

r:u::·. -2·; ·' catho!icJs anti-cleri
cacs '', que se diziam catholicos 
se bem que inimigos do Clero, 
e que w serviam desta supprta 
· catholicidade par.a melhor renr 
a Igreje.. 

A praga de nossos dias são os 
clericaes anti-catholicos, que se 
dizem neutros ou que realmente 
são tíbios em materia de Reli
gião, "mas são muito cleric.aes". 
Em outros termos, prof2ssam el
les uma grande amizade pelo 
Clero, admirando com olhos neu
tros e meramente natura2istai 
sua grande obra civilisadora. 
Chcimm a proclamar que a Igre
ja é de grande utilidade pt,bli
ca.. Mas, mais, depressa do que 
se suppõe, e quando muitos in
genuôs 'estão com elles em pleno 
idyllio, eil-os que affirmam que 
a Igreja, por ser de utilidade pu
blica, se deve dobrar a todos os 
fins ele uti1idade publica. , , con
forme os entendem elles. E, no 
funde, essa "utilidade publica" 
é utilidade. , . de um só, 

São eless-e jaez muitos e mui
tos .anti-communistas ou anti-· 
n:açons que Yicejam fora da 
Igreja. Acceitemos sua collabo- · 
ração. Mas abramos os olhos pa
ra não nos transformarmos em 
seus instrumentos. Se Pheelro 
vjvesse hoje, escreverla uma fá
bula sobre a collaboração da ru.~ 
posa com o cordeiro. 

*** 
A imponentlssima cerimonia de 

posse dos Conegos honorarios da, 
Cathedral Provisoria se prestou 
a muitas observações interessan
tes. Não podemos, entretanto, 
deixar de frizar uma de11as. 

Entre as muitas pessoas ele re
levo social. que se encontravam 
no Jogar destinado, no Pres~te
rio, aos paranymphos dos novos 
Conegos, notava-se urn Congre
gada Mariano que, por sua ex.' 
trema juventude, se destacaYa 
evidentemente dos demai~. Rapi· 
damente, a cmiosldade geral re
cahiu sobre elle. Era o Presiden
te da Congregação elo Gymnasie: 
do Estado, paranympho do 
,Exmo. Revmo. Mons. Ernesto 
de Paula, Director elaquella Con
gregação. 

O insigne e virtuoso Vigar!o 

Por isso, agora que bolch-e
vismo se mostra como ·se1hpre 
foi, começam a apparecer os ; 
grandes escandoalisados, Entre- j 
tantt1, se ha escanelalo hypo
crita, l}harisaico, será este, ! 
certamente. 1 
O bolchevismo sempre prégott 
que o Direito é· um resultado ! 
da exploração de uh1á clá.3Sé 1 

sobre outra. e a moral, ttm mé
ro preconceito but·guéz, e tJUe, 
portanto, te.es coisas devem 
<!esapparecer, numa sociedade 
hem organisada. Assim, será 

G{)ral não quiz outro par·anym
pho, senão aquelle que repi'esen
tava natura'.lmente toda a Con-

e.: ..... -A·. _ .... T . . " .... ·e· -o·. ·.· r·1·. e· . ·7'_ ·-s·· ~·q:E:~::,,:::::~: 
il.,, V vada a um raro gráo de fervor 

legitimo tudo aquillo que ra- Comorem 
vorecer a propagação do l'égi. , 

EXCLUSlV AMENt'E suas Joias e· seus Presentes 
JOALHARIA 

C .. ASA CASTRO 
me communista. O bolchev!s-1 
mo foi sincero, e continua co-. 

1

: 
herentc com a sua linha de 
conducta facinorosa. Os falsos F · - n· · · 

conhecidn 

!ngenuos de nossos dias é qu-e: O FICINAS PRO.rlUAS 
não têm O direito de se espan-

1 
R U A 15 I) E N (fV EM B R .O N." ·2 6 _(Esquina da Rua Anchieta) 

ta~ qualq\lf.'r forttrn, a S. b, ! Unicos COQCésSiónatiôs do!!!.· AFAMADOS relogios ,. E L ti: e TR A" . --
N. se mat1ifesta incapaz de ! . . . _ .. 
effrontar a onda de batbar!e ho- ; Getie'bra sé afflrina tJUe se d. é· 1.mais f)lfló ,set·la huposs!vel I te.,_ A vé,t'dadé, ,é q .. ~e ª: _ verda· i· ri~ade C_hristã, e nunc~ so:bre 
ffl, que àmeaça O mundo, e já ';em evitar medidas extt'en1as preYér, tlà<\Utllo ttUe, no seu deu·a concot'füa efltl'e o!! po- o 'humamtarismo maço1:uco,- co-
&IQfl corredores do palacio de contra. a Russia. Resultado i tempo, foi UhUl tão grande fes- vos só poderá. basear-se na Ca- mo se pretendeu. 

deria não se sentir tocado com 
esta singula11isslma distincção? 
E, para um D~tor de Coílg:re
gação, que ma!or ventura do que 
poder ser acompanhado, até o 
Throno do Sr. Arcebispo poi· um 
jo:\l'.em qu-e }embra tooa uma. 

de de outros jovens, salvos da 
corrupção contemporanea; e re
compensàdos por Deus, em gran
de numero, com a Vncà.cão sa~ 
cer-dotal2 
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Tres Martyres do Brasil 
Em Novembro rle 1628. o ·nn- o Pc. Roque Gonsales ara- Djul e Pira tini, affh:entes elo 1 

guc do manyrio cor:-eu pe'a hara de officiar n Santa-l\i.issâ, j rio Uruguay. 
primeira vez na terra brasilei:·.:i. na capelllnha rustica em !_lle- Com a. alma em· fo~tas_. lour.r, j 
'fres padres confirmaram corn • . 1

1 

do contentamento. m 1nau~u
a propria vida a Fé, que p,c- no coraçao dos Painpas. La e:' . rar a sino rle sua cupelilnh:1, 
gavam. Caaró. região ~ntre os :-lo,; ! aquelle sino que devia chanrn I'· · 

.. --. - - _.,__ · 1' se vo7. do Senhor, uma ver. <'tn 
~llltlll!!'!lllllítlll!IUllll!ltlmammmm;u1111umttm11111ID1mi11mntrn11111111111i1:m111111111;m;1111111rn1111111111u.~ ;~Jr!a mais n ma vor. con v i,la n-

ê. u a "~o ~~li'' a\ do aqttc!lcs ~elvlco!m; a segui-
~ narmonmuns ~ . ~7Hl'\ll § i 1·em o C'am!nho dog Céus. 
~ § 1 Quanclo ajoo!hou-se perto r]o I 

-= 

li ~ ( B O N 8 E B A R A T O S ) q I sino. fazendo os prr)Jarativo,1 

1 
g ~ , para a sua armaçiio, os ltHlios 

§ A grande marca·que encerra ~ l rodearam-no curiosos. _Que Sú· I A Escrtptura nos f·ala de um ·- ,··1h O 
lll I t 1 t 1 1 o. diabo ni:io tem da cruz § em si toe.as as qualidades exi- ~ ria aqu o, que )Jrenc 1a ,u l J 

;:; = t ã 1 p l e? crime horrendo e monstruoso tanto medo como e:las de um ~ gidas nos Instrumentos perfei- ê a at enç o e o ac r . 
§ tos. construidos sob systema ~ E O circulo foi se fechanrlo, - a mata11ça dos innocentes. R M -~ t ~ n e a provi.wel filho nascituro. E 
~ de pressão, com material de ~ emquanto o padre eatava di'l Herodes num gesto desespera- 1,1 U U esposos sem caracter, e medi· 
Ê1 prlmelrlasima qualidade. Ins- = trafdo. Mas o seu trabalho di:- do de Inveja louca e sani;luina- cos sem consciencia, se pres-
§ t1~1mentos ctc sono1·1·dade 1·n- l!ic rot1 "ouco. O goltJe c-crteil'o Yi · d t· d t . 
- , 

1
' ria man n passar a 10 e es- - am ás ex1gencias anticoncc:p• 6 compara\el. ,;e excellentcs van- § brado com a macana )J:cln.; t pada milhares de crianças ar; ~os .. ,nnnr.cn·tcs clonistas destas perigosas ,1U· ~ _tagens technicas e belllssimo § mãos ele Marangoa. interl'Olll· i . · '·,_ - U , 

- rancaclas ao seio màter,Yo. •a-sinas que a 1· st· da ter• 2 ,acabamento. ::: peu-lhe o sel'viço pam sem·11•,:, 1 Q "' u iça 
6 ; Tetnos. permanentemente, em § dando-lhe asl:'illl a palma i;ltl· 1 O crimé de Herodes se per- rn perdõa, mas que a Justiça 
ê '1 :200$000 para cim:a. § riosa elo martvrio... 1 petua. Ainda hoje, apoz vii,te· .:.:::===========:.: de Deus hit _de punir u:n dia 
~ 'exposição: PORTATEIS e AR- ~ Carupe. o ~hefe elos st1lvi- seculos. de christianismo, o 1z ,. . severamente aqui, neste 

· ~ !MAHIO - com registros g colas lançou .o grito de guerrn j Mons. Toth, encontram-se mãos -tintas do. san- mundo com a propria· natureza que vio-
§ , joelheiras e transpositor - -;!e lll e o odfo f<'rveu em todos o~ . gue dos l1111_ocentes. O crime de hoje, porém, lada se revolta, e, ·_na Êti:rinidade .•• , ai I ai f 
§ ~ indios da trlhtl. Morto o Pr.. {;, mais .. perverso e monstruoso. de vós.,. oahireis nas mã~s do Deus vivo! 
~ "CASA WAGNER''!- unica depositaria ê I Go1rnales, os seus algozes '-ltt· Herodes não era pae dos filhos que m11nd9u Não querem filhos e morrem de amores por ª a Ida não saciados foram à pro, matar, Hoje os paes chegam ào extremo da um luluzlnho, um fóx-ter~iÚ, um buÍl-dog, 
~ RUA LIBERO DADARO' N.º 388 - S A O PAU t O l§ cura dos companheiros. O Pe. crueldade e do cynlsmo. Matam os filhos an- Be_rllm, ainda ha bem pouoos annos, tinha 
§ FACILITAMOS Os PAGAMENTOS ~ Affonso tombou alli mem10 tes do nascimento ã luz do mundo, 200.000 or11111ças e 240.000 cães! 
;.im111111111n111ll!!llfllllllllilllflllrn1m1m111ti111111111111u111111111111u111111111111u111111111111U111111111111t111111H11111ti111:' perto do Pe. Roqu0. A ,guerra de 1914 a 1918 ceifou dez milhões 40.000 cães a mais!· 

de l\Ias ainda JJ!'eclsavam outr,:t de vida: Tremenda hecatombe! Quanta vida E Pa,•ls? E outras capitaes? Se fizessem "Comité" de Soccorro ás victimas 
guerra na Polonia 

Do conhecido jornn'lista Dr. t'linio Barreto, recebeu esta 
folho, uma missiva pedindo que noticiemos ter sido constl
tuido nesta Capital um comité destinado a soccorrer as vi
climas de guerra n::i. Polonla. Conforme nos communicou 
S. s., assim está constituído o referido Comité, approvado 
pela Cruz Vermelha Brasileira: '' 

J 

Plinio B<.HTC'to -- Prc:;L:lci.1Le; C'rast:Io ':i.éligal - Thc
~oureirn; Tadhéc Gintiberg - Sccr<:tario G~n;l; Abrnhão 
Lcit('; Alonso A nn::,a.1 da Fonseca; Antonio Alves Braga: 
Bruno Rangel P.est3na; Ciro Berlinck; Cunha Motta; Gas
lào· Coracy; Gnillrnrme de Almeida; João Mendes .Netto; 
P;.ii.:lo Carc,niro I\b.i.o.; Syncsio Rangd Pestana. 

Senhoras: Allce A. C. da Silva TeHcs; Alt!mira Gu~
des Penteado; Antoniettia. Prado; Baby Ba.r•.·oso de_ AJ.mei
da; Bebe Nogueira; Carlota Perefra de Queiroz; Ernest~ná 
Pinto Alves de Almeida; Georgina Guedes Galvão de Aze
vedo: Helena Costa. Berl~ncl,; Is.abel Rodris-J~s Sodré; 
Leontimt Sw,Lll's; L:üsit;,, G. Cerquei1·a de Carvatho; M. 
CeciHa. da. Cunha Bueno; ~:Iag<lalen-a Sa:n_p.aio de Oliveirri; 
Ma ria Co:wdção de Ca,,tro Correia; N·cn6 Cunh-1. :Bueno: 
Rachel Simonscn; Regina :.liesquita. Alkain1; Sylvia de Car
,·alho Thiollier: Véra P. de Souza Dantas; Vktorh de 
Castro; Zitta Guedes Galvão; Anic )A Ginsbe-rg; Halina 
Rogatko. 

O Comité tem p0r finalidade centralisar e encamiÍ1ha.r · 
por intermcdlo da Cruz Vermefüa Brasileira á Cruz Ver
melha Poloneza todos os soccon-os: em medicamentos, rou
JXIS, mantimentos e donativos, que puder angariar. 

Em São Paulo os donativos em dinl;.elro, para acqulsi
ção de auxilies sob as formas já descriminadas, poderão ser 
depositadas no BANCO MERCANTIL, de São Pa4,lo, em 
nome dO "COMITE' DE SOCCORRO A'S VICTIMAS DE 
GUERRA NA POLONIA EM S. PAULO'', • 

Quacsquer informações s-,rão prestadas na séde do co
mité, Rua Barão de Itapetininga, 120 - sala 911, te!. 403-89. 

São Paulo, em 23 de Novembro de 1939, 

victimà. E dois rllas após. im)i · preciosa desappareceu nas fauces abertas do ei::tiltisticas .. ,' 
o commando de Kheçum n t,:1- i monstro. E' verdadeirametite apavorante a Ha cemiterios luxuosos para cães em Paris. 
bu sacrificava o Pe. Castllho, 1 cifra. Ocz milhões de vidas em quatro annosl rviadames em sumptuosas "limousines" param 
com maiores requintes de fo.. F'lcariamos assombrados e tremulas, porém, alli á portá, sobraçando flores e petisqueiras 
rocidad·e... si soubessemas quantos milhões de vidas são que vão depõr no tumulozinho artistico do 

Foram os primeiros marlv-
1 

frustradiis porque frustrados são os fins do cãozinho o seu " 1inoubliable chéri ..• " 
; res da terra brasileira. As p/i- matrimonio, e quantos mllhõ~s d11 seres não Coisas de um seculo futil ! o animal toma 
1 meiras sementes de sangue, chegam a ver a luz do mundo porque os He- o lugar do homem. Lavam-se cavai los do cor-i que deviam fructificar a<lmi?":t· rodes m,Jdernos os matam no proprlo seio rida â champagne e morrem pobres em co~ 
, Yelmente numa pujante mani- materno. Oh! sim, não· sei si encontrarlamos tiços sem pão e sem remedi o!· E' natural 
j festação de Fé e Brasilid<1d<:?! expressões que traduzissem o nosso horror, o que a pobre criança no seculo da criança (é 
1 o coração elo Pe. Roque :ii 11 • nosso grito de es~atito e de revolta em face ironia!) seja o pavor, 0 espantalho das fa• 
1 ela existe. conservado e pe,:f2 i. deste horrendo crime do seculo XX, O neo- milias elegantes. Ha guerra ao filho. An-

to. permittlndo distingilir-se. ma1tnrus1a111smo, as praticas· ant1concep-c10- nunclam ·os jornaes: "Precisa-se de um casal 

1 
perfeitamente O orifieio da nistas, o aborto provocado friamente, e_stupi· sem filhos - de uma empregada solteira, ou 

, damente, sob o mais 1.eve pretexto de ele- casada,.. sem filhos, Alugam-se casas, ap• 
flex,a que O transpassou. gancia ou de peque.no~ incQmmodo, são hoje partamentos, etc., para casaes ... sem filhos .•• 

Est-c\'.e em Roma até l!l2S,- na sociedade verdad~lri> flàgéllo, e o maior · A criança é o espantalho! Os casaezinhoa 
quando foi transportado 1;ar:1 crime do seculo. . elegantes, quando muito, aéceitam um filho 
Buenos Aires, donde virá pata E Vêde, que iroi'íiá! 9 lleculo XX_ ~ cha· ou dois no maximo ... si assim pensassem os 
0 Brasil, inado o ,seeu!o da crla),~f · Ê ha: ltl!Jlll. ca,ixõe.ti. paes de tantos santos e heróes da patrla e 

funeraes que bel'Ços de lnnocentinhos. . cía selencia! Santa Catharina de Senna foi 
Uma grande • Pe.regrinaçãó A mulher moderna &Ullf)9rta,' diz Mon·s. a 25.ª filha; São Clemente o decimo segundo; 

o Congresso dc,s Toth, m~ito mais paci-ente; o· latido d·e uni_ Santa Ther.ezlnha a nona filha do casal Mar-que encerrará 
Cathollcos rla 
Rio Grande 

zona colonial (lu cãozinho de. luxó· e -o "clakson". da sUa "li- tlm de Alençon; Santo Thcmaz o quinto; São 
do Sul, 0 levar·í. mousi!'le", q1,1e o vagido de uma crian9a, a Ser.nardo o sexto. Benjamim Franklin foi 0 

para Caaró, onde ficat'á mima 
capella recentem!)nte constrd
da ·110 proprio locirtl do trucida-
m-cnto do Pe. Roque. 

doce voz de um filhinho lnnocente. decimo filho; Lessing, o poeta genial, foi o 
As mãezinhas elega-ntes casàm-se como em declmo terceiro filho. Haydn o dedmo segun-

. Hollywood -- po·r ·fita; Não as seduz mais o do. E longe iriamas se fizessemos uma ob-
encanto ,da materni_daG!e, a doçura de formar. servação mais cuidadosa. E então? Si os 
um 1-ar cheio de vicia e desta a-leg-rra santa .e paes deliltes heróes da santidade e da scie·n· 
nero.toa eras veneravets _matronas ele tllttos , eia, tivessem como os elegantíssimos paes de o interess_ e despertado po1· , ., 
numeroi,ag e sempre f,els aos .. everes aacra· hoje se contentado cem um "flls unique" e. 

esta peregrinação a se realizar tíssimos de esposa e mãe! tivessem adopta:do as praticas antk:oncepcio• 
em Fevereiro é enorme e •nui· ,, Hoje Htaa mãez-lnhas - .bori>9-letas, bibe• nistas modernas... · 

. to, justo. E' um acto de gt'ati- !ots, mànequlns da ultima creação de Holly•, ,, Oh!, não ha razão nem sci:entiflea, nem 80, 
d" ao missionaria intre·iida wood ou de Jean Patou,- estas ,acloraveis cria- -: clal nem hygíenlca, muito mencs relig-losa que 
ª~ . . ' ,, turinhas ~ão mimosas, tão "chies", t~o deli- . justifique o, que Mons. Toth denomina-o crime 

CUJO martyno r-eallzou 
110

. Bi a-

1 

cá das, coitadinhas, nJo podém mais supportar de Herodes - a matanqa elegante e mociern~ 
sn as palavras de Tertuha110: o peso da maternidade. Elias _t6 .. m horror. ao .dos innocentes! _, - · 
"Sangue de 1nartyres, semente _ ·. • 
de chrlstãos.,, iC .1 P e . A s e a n I e [ B R A N D A O )f: 

COXSULTA R d 
CONS PRO:::,E:Clf:v~.'.V'.~:o,slvol, d; a i o 

7.ª 

Consultas 
,. . ' 

1 
coisa é exame pre-uupcial. outra bem d:ivet'Sa.., 
certificado pre-nupcial. Uma col-sa é exigir· 
um certificado medico de saude, como con.: 
dição "slne-qua-non" para contrahir matrimo
nio e outra, a ele introduzir o costume, livra 
ou ohrigatorio, de sujeitar-se a este exame 
medico, com a liberdade porém de contrn.h:r 
ou não matrimonio, s-eja qool for o resultado 
do dito exame. 

responder-me ,i.. si estã certa e porque est.i 
certa ou não, a phrase sublinhada do recorte 
de jorna I que vae junto a esta: 

"Por sua vez o "Avveni re", de Roma, ac• 
centua que não se poderia conformar com 
o desapparecimento definitivo da Polonia. 
"Tanto é verdade, declara o jornal, que ns 
fronteiras de cada paiz são sagradas, visto 
como traçadas foram por Dcns e que po•· 
isso uma nação, ai1lda que fosse tempora• 
riamente submersa, não poderia verdadein• 
mente morrer." (" O Estado de S. Paulo'', 
2019/1939, pag. 5). (B. T. V. - SÃO 
i'AULO). 

RESP. - O nosso estimado Co11sul0nte 
foz muito hem em escrever no ennuueiado 
de sua consulta: "si possível... De feito, nº(" 
ha nada tão fora de 11roposito do que met.t,e,·· 
,,-e um a def ende1; as idéas de uma pei-vwa 
que não conhece, além rliHto deatacarlii,s c10 
torlo original e de.pois tr;!nsmittklas por nm 
outró jornal. por sign,al esti-a.ngelro e de ic!eo· 
lop;ia completamente diversa. E' 8-ste ju~:a
mente o caso qu-e me propõe o Consulente. 
Para dar-lhe uma idéa do pc-so que podemos 
dar a taes retransmissões basta só dizer- 11,e 
que o jornal Italiano rlo qual se diz ter ex
tra.hido a phraHe em questão, nfto é p'rova
,·clm-ente nem "Avvenire .. nem é editado 0•11 

Homa. Plausivelmente se trata do jornal ca 
tholico. muitas vezes por mim lido a quancLJ 
de minha estadia em terras de Italia. Etlit:l· 
se elle cm l\lilão e chama-se "An·enira d'· 
'talla". 

Quanto á phras<? será uma opinião )Jf''l· 

soai do autor do artigo e cuja defesa abso:n
tamente não me incumbe. Gostari,ct apen:;,.s 
saber ~i as fronteiras da Russia ou da Alie
manha são tambem sagradas, visto como fani
bem ellas terão sido traçadas por Deus e que 
ror isso, a Russia e a_ Al!cma:1ll:1, a,11d:1 (lUt! 

temporaria,mente submersas, não poderLam 
\"et1darlP.ir:i m.ent-e ll'ut.I'«ll'. 

(Lidas ás 4as. teiras, na Radio Educadora Paulista, · 
pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR, S. J.) 

O certificado foi -expressamente repro-
Concfuindo: Ahi está uma phrase, pre-

7/.ldo Consulente, que me alegro não ter es· 
cripto. 

8.ª CONSULTA 

ADVENTISTAS DO 7.0 DIA 
CONS. - Tive occasião de conversar con' 

uma protestante e ella me explicou que em 
sua religião ha diversas classes. Uma dellas 
é "Adventi.sta", a qual costumam guardar atos 
sabbados. Nesse dia porém não fazem abso-
1 utamente nada. Disse ainda que Oeus tra· 
balhou seis dias e nô septimo, que é sabbad?, 
descansou. Como é qt1e · então nós, os ca~h,'l· 
licM, guardamos ao-s domingos? (I<'. Df•~ MA
RIA - SÃO PAULO). 

RESP. - Fôi muito optlmlsta e eu1.,he
mista a protestante com quem ·a Consulênt.e 
teve occasião de conversar. O prntestanti,mo 
não é uma "religião com dlyersas clas~s··, 
mas sim diversas re!ig;iões com diversas rlou
ll;inas. Assim. em 1921, sómente no3 !l non
clad-os .· do Ulster. (região protestante ao nortl.l 
da: 1rlanda o:itho!icà), nmn total de 891 11a 

hitàntes, havia 316 religfõfls different.es. Por 
;•Q«e mesmo f<'lllllO r•ont.1.vam,se em J•'ranç"' 9 
grupos protestantes distinctos; na Allemanha, 
:.!6 igrejas evangelicas separadas; na Ingla-

. terra, 293 denominações e nos EstadO!y Uni· 
;,,.,. rn4 .. Não ha 11111 sfi __ rlo~mn, rra ?.ntf,ra T<'ê 
chrlstã 1iô quaJ.:c-oncordem toqàs estp;s innu• 
meraveis· seitas' 1Ji-otcstantes. Si em -algu,n ·, 
ponto, podem talvez todas C'.incorrlar é só . 
neste: "No popery! '', como dizem os pr,itP-3· 
tante-s de llngua· ingleza ou '· Los von Rom ! ", 
como diz-em os de lingua allemã: .. Nada com 
0 Papa!" 

O facto de os "Adventistas .. do septimo 
çlia guti~qarom os sa.bbados e não os domin, 

gos como fazem outros protestantes, é jú 111:1 vado pelo Papa Pio XI na sua Encyclir'.a. 
exemplo bem significativo. E' bem verdade, "Casti connubii''; do exame nada disse. o 
diga-se ele passage!ll, que nisto são os ad- certificado pode tornar-se um verdadeiro im-
ventistas mais logicos do que os outros ;iro- pedimento p(l.ra o matrimonio, impedimenh 
testantes. De feito, na Biblin, que os Pro- que Í;ó á Igreja pertence impôr e não ao Es-
testantes têm por regra unlca da Fé, o rc- tado. O exame deixa livre o matrimonio. · 
pouso imposto é o de R&bb-ado e não o ,fo Concluindo: Não é verdade que a Igr0.ja;. 
c;omingo. Foi a tradição (coisa que os Pro- rondemne o exame pre-uupcial, ainda ob:·iisa-
t0stantes não querem admlttir) que marcou o torlo. O que ella condemna é o certificado 
ãotningo· para ser santificado em lugar r1o pre-nupcial obrigatorio. Elia nada rli7. sohrn 
sa.bbado eoi:no se razia na Antiga Lei. D0- o certificado pre-nupcial livre, assim como 
mlnllo ou .. dominga, c01no ditiam tamhem 0g tambem nada diz sobre o exame pre-nupeial, 
antigos escriptores, 11ão é senão a corru~Jt;ão quer obrigatorio, qtrnr livre. 
dá palavra "Do1~inica dill..<;": O (lia do Se- Si é bem verdade que o Papa. Pio XI 
nhor", isto é, dla em que Nosso Senhor .Tec1m; nada disse sobre o exame pre-nupcial, não 
Christ.ó resusc!tou. ,Já no principio do secnlo deixa t<unbem de ser verdade, que não pa-
2.0 Sa.nto-0 I,g1i.ado de :Antiochia escrevia Acl , rece ser contra a mente delle um reeonlle
i\Iagnesf.os;· IX: .. Itoi a -dominga -quó tornou o .- dmN1to medido antecedente á celebrar;iio dG 
lugar do s6.bhado.'' ' matrimonio. Diz elle ai-mim, na sobredita F:r. 

Mas com que autoridade (podoria algnP-m, c·yclica "Casti connuhii ,. : "E de u·enl111"1'.l. 
aqui p~rguntarl. com que autoridade rl,~Ixa- maneira se JJOde pennittir que honic,ns, de ~t 
rP..m ·os cbris-tiio3 rle observar o preceito •1:1 capazes <lo malrimoi1io. sejam con~ider:d'.l':I 
Antiga I1 ei? E' simples a resposta. E' Wl'), .. cul)Jarlos contraindo-o. (sómente) porq\le ~e 
e.xceptuando o que era éie lei nati1ral. toda» cqujectnra que, ainda empregando os mainre:3 
às prescrípções e prohlhtçõe~ p!)sitivas cio <"ttidados, não engendrarão senão filho:, rJ,,fA<. 
AÍltigo 'I'estamento. ten·rlo terminado sua f1tllf!· tuosos. (',ouvem. pÓrém,' de orrlinario, aco~-
ção preparatoria e J)edagogica. foram ahrn- selhar-lhes que não se casem ... 
gada·s, com a celeb1·ação do Novo e EtJrno Ora bem. rm·a que possam assim serem 
'festaniento ele Chrlsto . 

ÇONSUL'f'A 

EXAME PRE-NUPCIAL 

CONS. - Porque a .Igreja conclemna o 
exame pre-riupcial obrigatorio? ..... Porque nãc 
se oppõé ao exa'me 'prenu::,cíal facultativo? 
(B. T.- V. - S,,O PAULO). 

RESP. - Quer parccer-nrn que o estimrt· 
do Cowmlante labora em um AOt\ivoco. Uma. 

acons~lhados, apresenta-se, não ha nega!'. o 
exame pre-nupcial como ".um meio leg-iti-n::, 
e honesto... DPpols disto, po1·ém. rll'i:,;,:1r o,J 
noivos. livres para se casarem ou nib, JJOr• 
que a verdade é que os biologos mrnêa <;a. 
bem, nem com certeze. nem siquer com gr1n
de prohabiUdade, si taes cklerminadoi c<m• 
juges transmittir5.o ou nfto, á 8ua prole aa 
proprias tani..s ou defeitos morbiWla. 
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LEGIONARIO .5ão Paulo, 10 de D~mbffl de 1989 , 

12 de Dezembro 

Nossa Senhora de Guadclupc, f atlmeira da All1erí&a laia'. 
1\\J[esmo gastando o 
seu tempo com pro

No a.nono da Red-empção de tantO<S -0ul:da<los da Virgem Mi\c de a.mor que os ihomentl d_, 
ló31 a Vi-rg.em Mãe de Deus ap·· <lie Deus, quaes :rr1!.o oovem ser os: ter ,para-com EThl.? E ;p~ 
pe.receu a João Diego, rude n·eo- que Elia di,reote.mente fü-es con- mente nós, amerlca:nos e .Jati
phyto. sobre a collina de Te- sagra,? E sendo elles tão grandes nos, a qu,em ·Elia se clign:ou ma,. 

peyjac, no Mexico segundo reza qua:es :não d-ev,em ser os actos nif.estaJr de modo tão espee!a.f," 

'. 

vas e medidas, 
·/ NÃO TERÁ UMA ROUPA TÃO PERFEI
€~:- TA COMO AS DA ALFAIATARIA DA 
ít' ., A EXPOSIÇÃO 

' . 
. 

. 

. 

~

., .. 

;~ 

De linho ou de casemira, as rou
pas-feitas da A Exposição são de 
corte impeccavel e dos mais mo• 
demos padrões. Faça o que já 
fizeram mais de 50.000 crediaris
tas satisfeitos! Visite a nossa 
Alfaiataria e escolha um terno 
de finissimo linho, já prompto, · 
feito como se fôra sob suas pro
prias medidas! 

A EXPDSICAO . . 

uma antiga e constante tradic
ção. falou-lhe de uma maneira 
mui<to aff-ectuooo.. mancla,ndo-lhe 

1 

que fosse ter com o bispo e lhe 
I"edisse que mandasse conclu;r 
naquelle lugar um santuario em. 

[sua honra. 
' . Querendo ve::-iücar bem o fa
i cto. D. João de Zumarrage,. 
bispo do ~uga,r, disse ao :rustico 
neophyto que pefüsse a Nos-sn 
Senhona. nm signal. Emquanto . 
isso. João Dhego insi-s'tia com 
,muitas Iagri-ma-s que se fizessem 

· os desejos da Mãe de Deus. 
; '- Como voltasse João á colllna 
de Tepeijac, soube que seu pae' 
est•atva moribund-o. Partiu im- : 
mediatamente ,para. onde eUe se 
D.chava, afim de não o deixar 
,morre:- sem se.era.mentas. No 
caminho. foi swrpre'h-endido pela 
sua já costumada vfaão. que ·lhe 1 
affi-rmou já esta:r o seu pae com
J•letamente cu-rado, of.fer-ecendo
lhe ao mesmo tempo um rama
lhete de rosas frescas, embora 
estivessem no rigo!' do inve-rno. 
,pa.ra. que fossem levadas ao 
bispo como sign·al desejado. 

Apresentou-se mais uma vez o 
t·ustico camponio ao senhor bilsp) 
D. João de Zuroarraga, esta ve?. 
-eom as suas (l'osais milagros·as. 
No moroent-0 ;porem em que elle 
1o.briu o manto em que ella,s se 
achavam, desappareceram com0 
-por enca,nto transformando-se niot 
imagem que e1le estava, costu
~<lo a ver. 

Bello Horizonte 
ador.ação 

á frente~ dos centros de 
do mundo inteiro 

Imp.res-si-ona,do por essa manl
festação tão pa'tente do sobre- · 
naitural, !!)romptificou-se o bispo 
,- ·executa,r os desejos que r,. 
Yirgem manifestara por inte1·
meo.io do humilde neophyto. 
Uma vez construido o temf)lO, .-,, 
Santa Sé concedeu-lhe um col
Jcgio de conegos. para augm~~,,
tar o esplendor do culto o q1:·e 
muito contribuiu .para augmen
te,r a d·evoção dos mexicanos p_ela 
Mãe de Deus que cre..nesse san
tmll'io prodi-ga ·em milagres. Er.1 
virtud-e desses mesmos mi-lagre.s, 

:Bello··::a:orlzonte collocou-se á sigruillando um augmento de· a J-esus não foi ca,paz o povo de 
frente de todos os Centros de 19.329 horas sobre o aimo pas- ·BeHo Herizonte. 

Adoração actualmente e:xi.sten- sado; a Fraternidade Eucharis
tes, apresentando-· um numero de tica, peq1;1eno grµpo d~ adqrado
homs edificante~ 122.3i>2 horas. res dia.rios, realizou o nl:llllero 
Nesse numero constacta-se ·um de 10-143 horas, com um aug
augmento, sobre o anno, ante- mento de 2.445. A. A-cw:ração 
rior de :U . .908 horas. O relato- Noctuma registou 11..8'10 hora.s. 
rio do<2:º anno da Adornçlí.o Per- de Adoração, e um augmento de 
péctua, apEesentado pelo RevtnO. 134. 
Pe. Director José:RoniYdi,. S. s. Depois de ennuncia<ios os nu-

Desnecessario salientar que a 
Adoração Perpetua ao S. S. Sa
cramente, sempre se rodeia de 
uma grande série de ol3st,aculos, 
exigindo gran4es sacri:fictos, par
ticulal'mente a Adoração No

·'étw:na. 

s., meneio~ uma e8tatistica, se- meros, nasce a difficuldaàe de· A JUVENTUDE CATHO• 
gundo a qual a -Guarda -de Hon- comprehendel-os em sua d·igni-
ra de ~no Horiz.onte effectuou ficação intima. De qu-anta {é, LlCA DE PORTO ALE-

o •a.rcebispo do Mexico. junta
mente com os bispos dessa re
gião. declararam o. excelsa me
diado1•a como o melhor amparo 
contra as ca.lamidad"'s publicas. 
e pediram a Bent,o XIV. que lhrs 
conceéteu, o dh,eito de terem Ot
ficio e Missa só a invoooção de 
N-bssa Senhora d-e Gua.delupe. 

100: 3-79 horas de adoração, as- _.de quanto amor, e devotamento GRE LU-CTA PELA BOA 

,OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDAD·E 

.(;astanhas, Figos, Nozes - Vinhos. 
Fructas, Biscoutos 

EMPORI0 M0NTENEIGR0 
RUA A:UGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelllo) - Phene 7-0035 

ME:RCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANT<h"10, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immaculada Conceição) - PH-ONE 7-5453 

distribuidores da 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

o 
Ca-miseiro 
da Elite 

Para as festas recebeu lindas 
gravatas, meias e lenços 

r 
l. 

Especialidade êm enxovaes sob medida 

Só ftv Brm. LuIB lllltffllil 143 
Phone 2-6075 ·-· . . S. Paulo 

IMPRENSA 

PromoV'ida pelo jornal "A Na
ção", iniciou-se este mez, em 
Porto Alegre, uma gl'ancte cam~ 
panha em pról da bôa impren
sa. 

Pelo exito dessa 1ucta, os sa
cer<lotes farão durante as Mis-
sas, exhortações mostrando a 
necessidade de se amparar a 
imprensa Catholic,a e principal
mente o dia.rio Catholico e convi
darão os fieii, a. offerecerem as 

1 éomniuiiI1ões das . Mis~s - o,e!o 

tI'lUmpho ·-do-movimento 

Reüiuõés~frãõ'°reaTizacra'.S em 
cada parochia, onde haverá con

ferencias por pessoas de conheci
da competencia, durante os me
zes de Novembro, Dezembro e 
Janeiro. 

Por fim os bi6pos do Mexico. E, 

rm~tos outros da Amer-ica VL
t;na, pedi'l'am a S. S. o Pap;,, 
Leão XJII · que reconhecess.e 
Nossa Senhor-a, de Gua,dalu;>e 
como protectora ele toda a Ame
Tica Latina. Leão XIII accedeu 
a -esse pedido. 

Quando o presidente Calles, 
representando a mi,nima minoria, 
r•1exioana, mtnoria porém org1-
nizada e ,pouco escrupulosa. qui,: 
extermin·ar a Igr,eja no Mexko., 
mandou collocar um petardo for
ti.ssimo junto do manto em que 
Nossa Senhora se dignou impri
mior a sua imagem, o pctard0 
explodiu, o vidro que prote-gia 0 

antigo ma,nto do humilde n !o
phyto ')'.}artiu-sc inteiro sem que 
cUe soff,resse. 

Se o penhor ele seu carinho 
•para com os homens m-e:-eee 

M.UITEIGA DE tA• 0,UALIDADE 

PURA E SABOROSA 

Finos productos de acceitação geral 

FABRICANTES:1 

Carvalho & larb1s1. 
L a e t i e i n i. o,s em g ~ r a 1 

• 
Rua Cantareira, 523 - S.ão Paufo 

. E.J!Y!lJ:.;J · f:.~l 

A,.~R-ESENTA: '.AG.ORJ\11 

, . ".O INVENCIVEL'~---· ---
.. ,1 • - -· - - •• 

5 VALVUL.AS ONDAS CURTAS E LONGAS· 
. UM RADIO DE LONGO ALCANCE , 

.. AO ALCANCE DE TODOS.. . . -. (, (, - . . . ~ 

J, • 
Peçam écemonstrações sem· conipromis·so â. 

AMERIC0 NIC0LATTI 
Praça Ramos ãe Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 

Telep.hone: 4 - 4 4·2 3 

r·· ... •"•···· .. ··• .. o••e .. •i·•··• ... , .............. o ............................................................................ , 

! + 
I PARA PRESENTES!: f i ,J 

t Faça sua encommenda á . , 

i Floricultura Santa C ecilia , . ' 
~ Trabalhos artistkos em flôres naturaes ' 
;_'. Bouquets, corbeilles, etc. . 1 
; Rua Sebastião Pereira N.º 195 - Phone 5-2433 i 
1-............................................ , ................................. ; ............................................... J 

A Escola Jean Brando ent sua 
casa por correspondencia 
Devidamente registrada sob n.• 548 

cm 1~18 

Dá .licções, systema mode:,no, pa,ra se habi· 
.liitrur. mesmo ,sem .pr.eparo, á ,proffissão de 
guard•a-livr.os. Ensi-no com aulci-Mo de 4 
livros que guiam f-acilment-e como -professor 
prurticula.T. E' commodo .se mbi;:ti,t)a::- a,o ipé 
<io fogo, sem -mesmo d'el.sattender os e,ffal'let'es. 

O cu1,so completo de lll loi-cções, que f,a,r.á em 4 :mezes oe um 
diploma gratis especialista ·em cont-abili:dade, cus't:a ape:rm,s 300$ 

cm 6 !Prestações .. Peçe, propecto hoje mesmo, ao auctor mai,s 
conhecido no B-ras.11, Portugal, Af.rfoa; tem mats de 30 an'llOs 
de ,ensino commerci•al: 'hab-1.J,itou já uma .geração de al1J!lílnos: 
Prof. Jean B11;1l,ndo, Rua Coste. Jr. n. 0 194. Caixa_ 1376, S. Pa.u-lo. 

NO LAR 
PRES~NTE 

QUE É A ÀLEGRlA 

DE TODOS 

ISNARD. & ·ctA 
RUA24 DE MAIO, 88-90 

S. PAULO 

I' 



Sto Pauto, 10 de Dezembro de 1939 LEGIONARTO 

Critica Cinematographtca da A.J.C. 
· Orientação moral dos espectaculos · 

Tr.evador da Liberdade - A de um lado a policia secreta 
época da colo~ão do oeste franceza e de outro, um reporter 
norte-americano, onde domina- cinem.atographico, ambos pre

vam os aventureiros, é o as- tendendo esclarecer contrabando 
sumpto dessa pellicula. Ha sce- rte armas. O film apresenta cer
nas de luctas, sem comtudo che- tas passag·en1t inconvenientes. 

· garem a prejudicar o seu con- Além disso, ha luctas e assassi
juncto. Pelo exposto, j~mos natos. Não é proprio ás crian
este film sem consequencias pa- ças e ado!esc2ntes. Cotação: 
ra qualquer pub'lico. Cotação: Acceitavel para· adultos. 
- Acceitavel. Mulheres que o vento leva -

Cortejando a morte - Film de Apresenta o fllm um concurso 
e.venturas em que tomam: parte, feminino de aviação. E' assum-

Q@I. 

pto simples, portanto. No entre
tanto, alguns personagens são 
divorciados e o romance do film 
torna-se illicito. Achamos que 
sómente as pessoas que saibam 
verificar e comprehénder essa ~i-1' 
tuacão irregular é que poderao 
assistil-o. Cotação: - Restricto, 

Jornal Cinédia - Desejamos 
assignalar que esse jornal foca
lira de modo assáz inconvenien
te as demonstrações de gymnas
tica por parte de a:Jumnas e 
alumnos no dia da Bandeira le
vadas a effeito no Rio de Ja-

EVANGELHO 

o exemplo de João Baptista;t. 
A creatura é es· 

sencialnrnnte serva 
de D-eus. O que que1· 
dizer que ha de sub-

metter - se inteira-

mente á vontade do 
Creador. Ha de sa
crificar tudo em ho
menagem ao seu 
Senhor, imrnolar-se 
e desfazer-se desne 
que um direito di
vino lhe exija o sa-

SEGUNDO DÕMINGO DO ADV~NTO 

iío Matheus, XI, 2-10 

Naquelle tempo, como ouvisse João, já no 
carcere, falar nas obras de Christo, enviou-lhe 
dois dos seus discipulos, e lhe fez esta pergun
ta: És tu o que ha de vir, ou esperamos outro? 
F. lhes respondeu Jesus: Ide e annunciae a João 
o que vistes e ouvistes: Os cegos vêm, os coxos 
andam, os leprosos são I impos, os surdos ouvem, 
os mortos resuS<:itam, e aos pobres é annunciado 
o Evangelho. E é bemaventurado aquelle que 
não se escandalizar em mim. E tendo elles par
tido, começou Jesus a dizer ás turbas sobre 

de obter -dos seus 
discipulos uma at

titu<le mais :razoa
vel. Um contacto 

mais de perto -0em 
o Salvador certa• 

Wif 
nciro. crificio de sua pes-

João: que sahistes a ver no deserto? Uma can, 
na aqitada pelo vento? Mas que sahistes a ver? 
Um homem vestido de roupas finas? Os que ves, 
tem roupas finas estão nas casas dos reis. En, 
tão qu_e sahistes à ver? Um propheta? Pois e!.! 
vos dig·o, é mais que um propheta. Porque csti: 
ê aquelle de quem estã escripto: els-ahl envio 
meu anjo deante tua face, que preparará o teu 
caminho deante -.de ti. 

mente os convence• 

ria da missão divi• 

na de Q.lle Elle ea

ta va inve&tíd0.. ,Bo. 

mens bem intencio
nados, não recusa,. 

riam a evitle,ncia 

dos milagres e da 

realização ,das .J)rO 
ONDE CHEGA O GRANDE RE
MEDIO CAUSA SENSAÇÃO, 
PORQUE ESPALHA O ·BEM, 

Gucrra na China - E' quasi soa. Obrigação de 
um film natural da guerra do um a necessidade 
Extremo-Oriente, encobrindo uma, muito mais urgente 

' propaganda a favor do Japão. ! , ~ . _ 
phecias do 

Testa:m-ento. 
Y-elho 

Mas 
punha 

Ha uma pequena l1istori.a, que se I sempre que Sv t1 a 
desenrola normHlmente. Póde ser 1 :,, de pes1>oas em- este plano 

RESTITUJNDO A SAUDE! 
Transcrevemos o qtfe -sobre o "GALEN0GAL" nos escre

veu o Snr. Dionizio Soãres·. de Queiroz, conservando a forma, 
orthographia, pontuaçãq, etc.; da interessante carta. 

1 

vist_? por qual~uer publico, Co- penhadas em obr~s. 
tagao: - Acce1tavzl. de apostolado, pois, 

em risco o unico 
bem que João po• 

cteria ainda almejar<l!.estc. terra - aliás que 
todos devem prpcúrar conservar sempre que 
razões superioré.s _. legitimamente não exijam 
seu s;tcrificio /[.:a/bçia fama de que gozava. 
em toda a Judéa,'. · 'Por'uma pergunta de João. 
C;nvolvendo qualquer duvida sobre a messia
nidade de Jesus, ciearíte da multidão sciente 
das discordias entre os que seguiam a Jesus 
e os que não deixavam ao Baptista, seria na• 
turalmente levada a conta de despeito, me
lindre ou inveja. E não é preciso demonstrar 
que a menor suspeita de qualquer destes de

feitos é bastante para desfazer uma reputa• 
çüo. No emtanto, pois que contava João com 
a efficacia do plano concebido, não se lhe 

deu a perda do unico bem que lhe sobrava, e 
enviou resolutamente seus discipulos pergun• 

tarem ao Messias "Si Elle era o que o povo 
esperava, ou ainda deveriam esperar outro". 

JORDÃO (Sitio), Estado da Bahia, 30 Setembro de 1938. 
( 

rnmo. Snr. D1positario do "GALENOGAL"o 

PELOTAS. 

Com o coração benevol-o de a~egTia e alta comoção; ao 
pegar a pena para vos derigir esta em prol de toda humanida

• .Tou,i~ux. e Balanganclan!I' 
:_•Í. Trata-se da adaptação cinema-

!
~ tographica da revista "Joujoux· 

·'. . e B·alangandans '', representada no 
·_•fl:; Rio de Janeiro, por amadores. em 
,J festivaes beneficentes. Alguns 
,1 quadros poderiam ter sido exhiíl bidos com mais decoro, pe1o que 
·• não julgamos o film convenien-

-~ te senão aos adultos acostuma
.,, dos aos espectaculos desse gene
l ro. Cotação: - Acceitavcl para 
~ adultos, 

FILMS EM EXHIBIÇií.0 

na economia da graça, só é fecundo o sacri
Lcio, e ·este lia de se fazer segundo o exem
plo do Divino· :\:lestre, que empenhou-se a si 
todo inteiro para conseguir a conversão do 
mundo. - O apostolo tenha sempre deant~ 
elos olhos o principio estabelecido pelo Sal:: 
vador: Si o grãn de trigo, ao cahir na terra, 
não morrer, permanecerá só; si, porém, des-
fizer-se dará cento por um. Pois, 
,.postoio, si no campo do apostolado, 
àesapparecer deante do Mestre, sua 

rá só exterior. 

*** 

assim o 
elle não 
obra se-

de soffredora - em prova da verdade e da rasã:> que é tão 
cÍara, que apenas não tendo nenhumas estreitas relações com
vosco, me atrevo em vos escrever tão brutaes termos .. Pois 
para mim é milagrozo o vosso alto depurificador e ton1co do 

1 
sangue, milagroso "GELENOGAL". 

Disgrasadamente não tenho uma iducação mais e3.evada · 
para milhor vos elevar o milagre a mim prestado pelo seu 
grande remedio; pois o qua:l me alevantou da cama já quasi ._. 
intrevado a para mais de quatro annos - com um rheuma
tismo de syfilis - sem jamais esperança de ~icar bom. E des-

M:lle. Docteur - Acceitave! pa- Exelnplo vivo deste modo de ·proceder Clà· 
ra adultos - "A 
Porto Alegre. 

Nação", de nos 'João Baptista nesta passagem do 
[ Evangelho. O que se propuzera como norma 

- de acção no desempenho do officio que a 
Le- l'rovidehcia lhe confiou de ser o precursor 

de já comemoro de coração esse acontessimento; mui'~o grato 
fü:o, Seu ademirador. 

E as Chuvas Chegaram ... 
Acceitavel para adultos 

:, gião ç!a Decencia. 
do i\Je~ias, é preciso que Elle cresça e '.Ass.) Dionizio Saa'l'es t1c Queiroz. 

(Firma reconhecida} 
Nuvens sobre a Europa 

ceitavel para adultos pela 
União". 

Ac~ 
"J\ 0u · diminua - elle o executa neste mo- Frequentemente é o catholico, soldado com• 

batente no campo do apostolado, convidado a 
heroismos semelhantes a este do Baptistal 
Sirva-lhe o exemplo do Precursor. Bem co

mo a cousolapão do testemunho do Mestre. 
Ao Baptista .cuidou o Messias de resalvar-llre 
n. memoria. Teceu-lhe no momento o mais 

honroso dos elogiós. Assim ao christão que 

Ah! está, na sua simplicidade. esse documento provancto, 
mais uma vez, que o "GALEN0GAL" onde chega, mostra 
logo a sua efficacia e o seu valor como grande remedio, que 
se impõe por si, sem necessidade de "mulctás" que no caso 
se entendem os celebres at,testados graciosos. 

A fama do "GALEN0GAL" nasceu e se mantem, pelas 
suas proprias virtudes e pelo bem que ha mais de 50 annos 
vem espalhando. 

A vida é assim Acceitavel 
para adultos pela Legião. 

Desculpe nossa ousadia - Ac-. 
ceita vel pelo "E! Pueblo ''. 

O Filho de Tar.,,an - Accei -
t.avcl para adultos pelo "El 
Pueblo". 

Porta Fechada - Restricto. 

mento.'' 
Entre'.· os discipulos de João houve algun~ 

que não se decidiram a t-rocál-o pelo Messias, 
assim que est-e, segundo o testemunho do 
proprio João appareceu na Pàlestina. _Çopsa
gravam ao seu mestre uma affeição grande de 
mais para lhe antepor quem quer· que fosse. 
E nisto havia um perigo. Pois -as nossas ami-
zades ás cr-eaturas, por mais legitimas e jus-

o imitar no mundo,. ha Jesus de reconhece!• Unico depurativo que mereceu do Jury da mais impor
tante das Exposições até hoje. realisadas, a do Centenario, 
a classificação de - Preparado Scientifico - e como premio 
o - Diploma· de Honra que nenhum outro depurativo 
obteve. · 

N. 18 ApsO. L. D, N, S. P. N.0 9i;~ 

Ouça toda a quarta-feira, ás tificadas, jamais poderão ser taes que nos 
13 horas e 10 minutos, na Radio ·distanciem do Creaclor, que nos áfastem dos 
Exce'.sior, (1.100 ciuilo.cic!os), -~ l mediadores por Ell~ con~tituidos p~ra nos or
progiamma d~ A· J · ? ·, que di clenarem ao nosso fnn ultimo. Proxnno da sua 
vulga a cotaçao dos f1lms da se-

morte, já encarcerado, planejou João um meio 

o deante do seu P<1;.e Celeste: Aquelle que 
confessar o mou . nome deante dos homens, 
confessal-o-ei doante do Pae que está nos 
céus. Esta é a unica recompensa que o apos
tolo tem o direito de desejar e a OUP. não uode 
renunciar. 

Aos Veneraveis Irmãos Patriarchas, Pri
mazes, Arcebispos, Bispos e demais Ordina
rios em paz e communhão com a Sé Apos
toliça, 

Pio PAPA Xli 

. Veneraveis Irmãos 
Saudação e bençam apostolica 

1) - O mysterioso designio do ~enllor 
confiou-Nos, sem qualquer merecimentq,.,,Nos
so, a altissima dignidade e as gra vissi.mas 
preoccupações do Supremo Pontificado, pre
cisamente no anno em que occorre o qua
dragesimo anniversario da consagração do 
genero humano ao Sacratissimo Coração do 
Redemptor, que Nosso immortal predeceRsor 
Leão XIII fez do orbe, ao declinar o seculo 
passado e nos humbra.es do Anuo Santo. 

Com que jubilo, com que emoção, com 
f!ll'e intima approvação, acolhemos então, co
mo uma mensagem celeste, a encyclica "An
num Sacrum", precisamente quando, neo
sacerdote, havia1nos podido recitar o "Introi
bo ad altare Dei" (Salm. 42, 4). E com que 
ardente -enthusiasmo unimos Nosso coração 
aos pensamentos e ás intenções que anima
vam e guiavam aquelle acto verdadeiramente 
providencial de um pontifcice qu·e, com tão 
profunda agudeza, conhecia as necessidades e 
as chagas mani.festas e occultas de seu tem
po! 

Como, pois, não sentiríamos ho.je profun
fundo reconhe.:imento á Providencia que per
mittiu fazer coincidir o Nosso primeiro anno 
de Pontificado com uma recordação tão im
portante e querida do Nosso Primeiro anuo 
de sacerdocio; e, aproveitando com prazer es
ta opportuni-dad-e, secundando os desejos de-· 
Nosso Pr-edecessor, queremos que o culto de· 
vido "ao Rei dos Reis e Senhor dos Senho
r·es (Cfr. I Tirn. VI, 15; Apoc. XIX, 16} '' se
ja a prece augura! de nosso numus pontifício. 

··· E seja .este mesmo culto o principio em 
que se fundamentem, como o fim a que ten
dam nDssa vontade e esperan-ça, nosso -ensino 
e · actividade, bem como nossos trabalhos e 
soffrimentos que consagramos á propagação 
d9 R-einado de ·Jesus Christo. 

2} - Si meditamos á luz da eternidade 
os acontecimentos externos e o intimo des
senvolvimento das almas d.urante estes qua
renta annos, e comparamos as grandezas -e 
deficiencias occorridas, não ha duvida· que· 
aque.Ha cons_agração <l.o geuero humano a 
f ~~l!~.!t ,9!ti~f ~': ,,Stl:L ~'--~-ª'-aj~ª~ cll!xam.e.nw, _ 

mana. 

Carta [ncvclica "Summi rontif icatus" 
Christo Rei (para· a qual vos -chegará a Nossa 
primeira E~cyclica) seja de graça e de profun
da renovaçao e despertar no espilito do reino de 
Christo. Seja dia em que a consagração cio ge.: 
nero humano ao Coração Divino, que se deve ce-' 
lebrar de maneira particularmente solemne re- : 

repleta de sagrada significação, como um sig
nal proprio d-e exhortação para todas as pes
soas, purificando-as e elevando-as, bem assim 
defendendo-as, por isso que as fortifica santa
mente; e appaTece esta devoção aos Nossos 
olhos com igual vigor corno meio destinado 
a sanar a sociNlad·e e promover-lhe a pros
peridade no verdadeiro sentido. Sempre, com 
mais cla.ridade se nos revela como mensag'é'm 
ele -exho1·tação e de graça de Deus, não só
mente para a sua Igreja, senão tambem pa
ra um mundo, tão necessitado d-e estimulo e 
de orientação, que submerso no culto do pre
sente, se extraviava sempre mais e se exgot
tava na .procui1"<:t fri~ ,!,• iJca.C'-s terrenos~ 
mensagem a uma humanidade que se afasta
va sempre mais em seu maior nunhffo da fé 
em Jesus Christo ·e do reconhecimento -e oll
servancia de sua lei; mensagem contraria a 
uma concepção do mundõ. pàrcialmente já 
introduzida, que tinha por loucura e escanda
lo a d·outrina ele amor e de renuncias do Ser
mão da Montanha, bem como o divino gesto 
de amor na Cruz. 

Como outrora. o precursor do Senhor, 
áquelles que interrogavam com desejo de ins
truir-se proclamava: "FJis o Cordeiro de Deus 
(Jo. I, 29) para prev-enir-lhes que o Desejado 
das Nações (Ag. 2, 8). ainda que desconhe
cido, morava no meio delles, da mesma ma
neira, o Vigario de Christo, com aquelle po
deroso grito: "Eis vosso Rei (Jo. 19, 14), se 
dirigia aos adversarios, aos duvidosos, aos in
decisos, qu-e ou se negavam a seguir o Re
c!emptor glorioso, vivo e operante sempre em 
sua Igreja, ou o seguiam com descuido e frou
xidão. 

Da diffusão e implantação . do culto ao 
Divino Coração do Redemptor, · que encontrou 
sua expl-endida corôa não sómente na Consa
gração do genero humano,· ao deelinar do sé-

, culo passado, senão tambem na instituição da 
festa da Realeza de Jesus Christo por Nosso 
immediato predecessor de feliz memoria, bro
taram bens ineffaveis para innumeras almas. 
como um "-rio impetuoso que alegra a cidade 
de Deus" (Salmo 45, 5). 

I • una junto ao throno do "Eterno Rei" os f~is de: 
:todas as nações, de todos os povos, em adoração . 
e em reparação para renovar-Lhe a Elle, e á sua 

que· a actual, soffreu o tormento do vazio cs lei de verdade e de amor, agora e sempre, 0 jura-
piritual, da profunda indigcncia int-erior, ape mento de fidelidade. Seja dia de celeste graça 
sar de toda a classe de progressos na ordem para os fieis, nos quaes o fogo que o senhor veio 
technica e puramente civil? Applica-se-lhe trazer á terra, se converta em chamma sempre 
bem a palavra reveladora do Apocalypse: ;;Di- mais luminosa e mais pura. Seja dia de graça pa-
zes: rieo sou e opulento, e de nada neccssi- ra os tibios, os descansados, os enfastiados, e em 
to; e não sabes que és indigente e miscravel seu coraçao, pusiilane, amadureçam novos 
e pobre e cego e nú?·· - (Apoc. 3, 17). fructos de renovação de espírito, e de robusteci-

3) Veneraveis irmãos! Caberá maior e maü mento de animo. Seja tambem dia de graça para· 
urgente obrigação do que a de "evangelizar ai aquelles que não conheceram a Christo ou que 
incommensuraveis riquezas de Chlisto" (Ephes.) miseramente o abandonaram; dia em que se eleve 
Haverá coisa mais nobre do que desprender ao~ ao céu a oração de milhões de corações fieis: "a, 
ventos as "bandeiras do Rei", deante dos que se- luz que illumina a todo homem que vem a este 
guiram e seguem, bandeiras enganadoras, e re- mundo". (Jo. 1, 9) possa esclarecer-1hes o cami•. 
conquistar para o glorioso estandarte da cru, nho da salvação e sua graça suscitar no cora• 
aquetles que o ,abandonaram? Que· coração rff..o ção inquieto dos est'r_à'viádó_s._ii, __ nostalgia dos bens 
deveria arder e sentir-se levado· -a prestiu.- o -ser eternos. nostalgia ·que ós ·1evci a· se voltarem p,ara 
auxilio, â vista de tantos ilmãos e irmãs, que, :-ÍJOI Aquelle que do dôlofoso thronó da cruz tem sêde 
erros, paixões, instigações e prejuízos, se afasta- de suas almas e ardente desejo de ser para eUes 
ram da fé no verdadeiro Deus e se separaram da "caminho, verdade e vida" (Jo. 14, 6). 
alegre e salvadora mensagem de Jesus Christo? Ao 1ançar esta primeira Encyclica de Nosso 
Quem pertence á "milícia de Christo ", seja ec- Pontüicado, com o coração cheio de confiada es
clesiastico ou secular, não deverá sentir-se insti- perança, sob a insignia de Christo Rei, sentimo• 
gado e incitado á maior vigilanci.a, á defesa mais nos absolutamente seguros da unanime e enthu
decidida,. quando vê crescer, e se tornarem mais siastica approvação de toda a grei do senhor. As 
perigosos os esquadrões -dos inimigos de Christo, experiencias, as ansiedao.es, e_ as provas da hora. 
quando percebe que -os porta-vozes de doutrinas actual despertam, aguçam e purificam o senti• 
mentirosas, renegando, ou descuidando-se pratica- mento de so!idaliedade da familia catholica em 
mente. das verdades vivificadoras e dos valores gráu raras vezes attingido. Ellas excitam igual
encerrados na fê em Deus e em Christo, que- mente em todos os que crêem em Deus e se
bram sacrilegamente as taboas dos mandamen- guem a Jesus Christo como Chefe e Mestre, o reco. 
tos de Deus, para substitui!-as por tabuas e nor- nhecimento de uma ameaça commum proven.ien
mas das quaes foi descerrada a substancia moral da te de .um perigo commum. :oeste espirito de soli-
revelação do Signai, bem como o espil·ito do Ser- dariedade catholica, que é recolhimento ·e firme. 
mão da Montanha e da Cruz? za, resolução e vontade'! ·de ·victoria, poderosamen-

Quem poderá. olhar sem dôr profunda, como te augmentado em tão arduas circumstaneia.s ex-
semelhantes desvios preparam uma consequen- perimentamos Nós. um sopro consolador e 'inoI- 1 

eia trngica naquelles que, em dias de calma e de vidavel naquelles dias em que, com O passo tre. 
seg'urànça se agrupavam entre os seguidores de mulo, mas confiando em Deus, tomamos posse da 
Christo, mas que desgraçadamente - christãos Cathedra que a morte de Nosso grande Predeces-
mais de nome do que de facto, - na hora em sor havia deixado vazia. 

Q11e época, mais do 9ue 
13.Q:U_ µµia .d(l:. taea:.J,)e~ ~ _Q,11e 

que era mister perseverar, ·1uctar, soffrer, fazer 5) Ante a viva recordação dos inmuneros tes
frente ás perseguições occuJtas ou. descobertas, temunhos de ~dhesão filial á. Igreja e ao Vigario 
snccumoem em vlcUma.s da pusiUanidade, da çleb-i: de· :Jesus Christo, e as manifestações tão ternas. 
!idade, da incerteza, e aterrorizados ante · os sa- · · calorosas e espontaneas que recebemos por occa
crificios impostos por sua profissão christã, não sião de Nossa eleição e coroação, apraz-Nos apro
e_ncontram força para beber o amargo calice dos veitar esta occasião propicia pa;,a dirigir a. YQ4 
fieis de Christo? Veneraveis Irmãos, e a qua:ntos;}?értencem::á.:íà:JW~ 

a nossa, preci- , . 4) Nestas condições de tempo e de espírito, lia ca~Qllca, palavras de commo~·,~gi;ád~, 
éP.OCa,._ ma,ii. - d~ 5, V~g~ra;~~-.!l.3llií.G~. a. testa. -~nte. aec: .r~·.c,t .. - .. • . JÇ9m~i~~~-i~~ 11 
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'I'antheon. ex-1~ imPer.adores 1 

Realizou-~ p.ia 5 e_m Pctropo- l 
_pol!s a cerimonia da tras!ada~ão _ 
-'<los restos mortaes dor; ,ix-unpe-

dos • • e 

_radores do Brasil para o Pan-
, theon, na capella imperial. 
· A' tarde do dia 5, após a ora
·~ão funebre por Mons, Benedicto 
Marinho, foi feita a encommen
(!ação dos corpos; e os atau'des, 
,conduzidos em carretas, para a 
;ca}1E!Ila imperia.l, foram acompa
;nhados por altas aut.or::!ades ci
'"is e miiltares, pelo corpo diplo
;'tnatléo e por s. Emcia. o Sr. 
! Cardeal D. Sebastião Leme. 

Na capella, após a bençam do 
:'.MàUsoléo, ahi foram depositados 
~ ata.u'des, 

Inspecção 'do Ensi
no S ecundario 

. O Departamento N'acional de 
'.f':dtiM.ção baixou uma portaria 
: ,com as instrucções que deverão' 
:,obedecer os pedidos de !nspeêçáo 
-ele ést.ábelecimentos de , ensino 
isect1rtdai'io. · 

ib&v9t'A E ri\5?±5± EHiEYiit±!-W dlWPE 

.B R A II L 
Parque Nacional 

Foi creado por decteto o Par
que Nacional da Serra dos Or-
gão~. 

O decreto cria na região, em 
t.erras dos municipios de There
zopolis, Magé e Petropolis, o 
parque, subordinado ao Serviço 
Florestal, sendo â área ·(lo par
que fixada depois do indispen~ 
savel reconhecimento e estudo· da 
região. 

que a este Estado, afim de, no 
exerclclo de suas funcções de 
inspector geral do ensino do 
Exercito, verificai' as condições 
do local onde será instatlada a 
11:scola de Cadetes neste Estado. 
*** Pelo "Clipper" de carrei
ra da Panair, • seguiu para o 
Peru' a missão militar que re
presentará o Brasil na posse do 
Presidente daqucllc pa,iz. Chefia 
essa missão o general Valentim 
Bánic.ic, secretario gerai do Mi
nisterio da Guerra. 
* * * Foi nomeado commandan-

l 
te dO contra-torpedeiro "Mara-

N oticias Militares nhão", º capitão cte cor~eta Syl· 
vmo · Pitanga de Almeida, em 

Noticia-se a visita do general j substituição ao capitão de corve
Pedro Cavalcanti de Albuquer- ta José Espindola., 

Dispõe a portarta · ttue não te- i========:::::=::::::::;::;::::::::::::::;:;::::::::::::;::::::::::=;:=::::::::::::=::= 
'srão andamento os pedidos que_. E. X '1f' ~· R I o R 
_;não obedecerem as instrucções ai ~ ·, · · . · 
,:nelia contidas, e não tenham da-

Ao marecha~ Mannerhein1 foi 
confiado a chefia dos exercltos 
finlandezee . 

No dia 1.0 de Dezembro, os fin
landezes levam a effeito um vi
goroso ·contra-ataque, que obri
gou os russos a um recuo em to
da a frente. Além de defender 
heroicamente o porto de Hango, 
os finlándezes na madrugada do 
dia 3, reconquistaram Petsamo, 
que segundo tudo faz crer é uma 
cidade quasi totallmente destrui
da. 

As tempestades de neve e a 
pouca consistencia da crosta de 
gelo sobre os lagos, tem difficul
tado sobremaneira o avanço do 
exercito russo, facilitando a de
fesa da Finlandia. 

Segundo noticias de fonte sue
ca, os finlandezes teriam inuti
l!zado a grande jazida de nickel 
de &.ln1ijaervi. Os finlandezas 
desmentem o informe, accrescen-
1::ando porém, que tudo está dy
namitado, e de modo algum cahi
rá em mãos dos bolchevistas. 

Noticiaram os fin1artdeees a 

Reunião da S. D. N. 
Foi. a pedido do governo fin

landez, convocada uma sessão d.a 
Sociedade das Naç:ões, onde se 
debaterá o confllcto tino-russo. 

O governo russo, representado 
por Molotoff participou sua reso
lução em · não tomar ·Parte dos 
trabalhos. 

Cresce no mundo inteiro a in
dignação contra o ataque sovie
tico. Re:fllectindo essa repulsa, a 
Argentina propoz a expulsão da 
Russia da Liga das Nações. O 

4 Noticias 
d9-Mundo 

1 SOLIDABIEDADE - Em 
• entrevista, concedida á iJ'n .. 

prensa, o PréSklente Roosevelt 
condemnou vivamente o expan
sionismo conutltllllsta, 

2 FALLEOEU - A t>rliiceM. 
• Loüise, tmka filha sobrevi .. 

vente da Rainba. Victoria. A ex
tincta, que contava 80 annos, era 
tia avó do rei. F.oi decretado lucto 
na_ cõrte. · 

3 PREPABA'l'iVOS - A Ru• 
• mania se t,repara activamen

te para resistir a. qualquer golpe 
contra sua soberania , 

Urugua,y communicou official- 4 · l 
mente que, se a União Sovietica • , M9BIL ZAÇAO - A SUecia 
não for expulsa cm · virtudi'l da Vive num :regime de mobll!za. 

Ção .. '"'iciàl, em virtude das con-attittude que assumiu, aquelle ,,,.,.._ 
paiz sul-americano retirar-se-á ·da_ sequ,encia.s que poderá ter o con-
Llga das Nações. flicto rÚsso-finl:andez. 

Os Bacharelandos d~ Faculdade 
de Direito de Bel/o Horizonte d4o 
um c111nho profundamente catholico 

a sua festa de formatura 

Conflicto 
do erttrâda e·m Dezembro no 
eertiço eompetenté. fino• gens, sendo obrigados a aban- destruição dum cruzador, 60 Os bacharelandos de 193v, licos, na Cathedral da Boa Vir• 

donar varias cidades e até mes- aviões ·e aigumas dezenas de da Faculdade de Direito de gem, pregada pelo Exmo. e 
mo algumas regiões. O porto de "tanks" sovieticos. Não se pode Bello Horizonte, organizaram, Revmo. D. Alexandre Gonçal·/ 

PRECISANDO 
.DEPURAR 
O SANGUE 

TOMB 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

sovietico 
No ultimo dia do mez de No

vembro, as tropas bo\cmvistas ata
caram a Republica da Finlandia 
em pont-0s de seu territorio. Ao 
mesmo tempO, a esquadra sovie
t!ca atacava a costà finlandeza, 
procurando forl,}ar seus princi
paes portos. 

Os finlll.ndezes numericamen
te inferiores, tiveram desvanta-

Pet:s"amo cahiu em poder dos asseverar entretanto, a veracida- passado, para as solemnidades ves do Amaral, cantando o Cô• 
russos, como tamoom boa p;arte de desta noticia, de sua formatura, um program- ro Regina Coeli. 
da penlnsula de Karelia e duas ma no qual é opportuno sa- Dia 1.0 de Dezembro: - A's 
das ilhas reivindicadas i pela lientar o cunho totalmente re· 7,30 horas, missa e communhão 
união Sovietica. A c~ita1 da FRACOS 8 ligioso que lhe foi dado. geral dos bacharelandos catllo· · 
Finlandia foi violentamente bom- O programma. em questão é : licos, na Capella do Cóllegio 
bàrdeada, a exemplo de outras .ANEMICOS o seguinte: 1 Arnaldo. 
cidades do mesmo paiz. roMEM Dia 30 de Novembro - A's Dia 2 de Dezembro - A's 

As tropas invasoras entrando VI HO 8 horas, Missa por -tHma do 1 10 l1oras, Missa solemne em 
em Terijoki, constituiram um go- N 

1
, professor José Eduardo (!,ai acção de graças na :Matriz de 

verno fínlandez, sob a preslden-. CREOSOTADO Fonseca, na Igreja de São Jo-1 São José, pregando D. Alexan-
cia do sr Kun&inen. ] sé. Logo após, visita ao tumu- dre do Amaral, c<lntando o Cô· 

Ao mesmo tempo, em Helsing- de João da Silva lo no Bomfim, falando o ba- ro Regina Coeli. 
Silveira fors era constituído o governo I charelando Raymundo Candido. A's 14 horas, collação de 

I} o ·-P li T H·~ 1 A flnhnd<Jz em substituição ao an- GRANO~ TONICO A's 19 horas, Hora Santa, gráu no recinto do C:ne Thea-( n a krior que havia se demittido. p,n.ra os bacharelandos catho· tro Brasil. 
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.nento por aqúel'Las manifestações universaes, de 
. amor reverente e de inquebrantavel fidelidade ao 
· Romano Pontifice, no qual se reconhecia 2, provi

dencial missão do Summo Sacerdote e do Pastor 
Supremo, constituído por vontade de Deus. Por
que todas aquellas manlfestaçôés não eram dlri
gldM á Nossa Pessoa humilde, senão unicamente 
no officlo altissimo a que o Senhor Nos elevava. 

E se d!l,Sde aquelle momento sentíamos já to
do o peso das g.raves responsabí!idades ligadas ao 
maior poder que Nos conferia a Providencia divi

·1111., ao mesmo tempo Nos consolava grandemen
te ver aquelia grandiosa e palpavel demonstr,ação 

·dJf Indivisivel unidade da Igreja catholica que, 
sempre mais . compacta, se abraça á indestructivel 
rocha de Pedro, e forma ao redor delle as mura
lhas e antemuralhas mais fortes, quanto mais 
cresce a a:ltivez dos inimigos de Christo, Esta uni
'l'flrsal affirmação de unidade catholica mundial 
e sobrenatural fraternidade dos povos em torno 
do Pae Commum, parecia-Nos tantq mais rica 
de felizes esperanças, quando mais traglcas eram 
as circµmstancias materiaes e espirituaes do mo
mento que passava, e sua recordação Nos foi c:>n
fortando desde os p1;meiros dias de Nosso Ponti
ficado. quando já experimentamos as fadigas, as 
ansiedades e tivemos que superar os obstaculos 
dê que está semeado o caminho da Esposa de Je
aús Christo atravéz do mundo. 

· 6) Nem queremos passar em silencio o pro
fundo. ecbo de commovido reconhecimento que 
smcttou em Nosso cotação a felicitação daquenes 
que, sem pertencer ao corpo vi~ivel da lgreja. p0r 
sua natura·I nooreza e sinceridade não deixaram 

· âe sentir tudo o que, no amor á pessoa de Chris::io ou· na fé em Deus, os une a Nós. Nós os en
eómmendamos a todos e a cada um, á protecção · 
e direcção do senhor, e asseguramos so1emnemen
-te que um só pensamento domine a Nossa men
te: imitar o exemplo do Bom Pastor para condu
zir a, todos á verdadeira felicidade: "para que 
tenham a ·:vida e a tenham mais abundante". (J<J, 
'.=10, 10.) . 

7) Mas de maneira particular Nos sentimos 
movidos em Nosso animo a patentear Nossa 111ti
-nià gratidão pelas manifestações de reverente ho
anéllagem qll'e N'os chegamm dos-Sob-era.nos, Che
'fi!S de Estado e de Autoridades publicas de na
c&s <!om as quaes a Santa Sé se acha em ami
ga.veis relações. E sente particular alegria o Nos
llÓ · cora~ão ao poder incluir neste numero, por 
;0eeá,Siáo desta primeira Encyclica, dirigida a to
.do o povo chrlstão espalhado pe9:o mundo, a 
amada Italia, fecundo jardim da fé plantada, 
pêfos Príncipes dos Apostoios, a qual, graças á 
obra providencial do pacto Lateranense, occupa 
~lmente um lugar de honra na cat.egorla dos 
~jp_UJ®i;_M®Jl,te.:,1'!'lt]!-!,l~-Jllnto,-.A San• 

Carta Encvclica "Summi rontif icatuf' 
11 

ta se. Nestei. pactos teve 1euz pr1nctpfo, como 
aurora de tra,1quHla e fraterna união de ani
mos, ante os sagrados altares no consórcio civil, a 
"Paz de Christo restituída â Ita!ia •·; paz por cujo 
ser3no céu supplicamos ao Senhor penetre, avi
ve, dilate e c0rrobore forte e profundamente a 
alma do povo italiano, tão vizinho de Nós, em 
meio do qual resoiramos o mesmo hallto d!! vida; 
augurando que êste pov-0, t·áo querido a Nossos 
Predecessores e a Nós, fiel a suas gloriosas tradi
ções catholicas, sinta cada vez :mais na elevada 
protecção divina a verdade das palavras do psnl
mlsta: "Beatus populus cujus Daminus Deus ejus" 
(Sl. 143, 15): "Feliz o povo que tem ao Senhor 
por seu Deus''. Esta tão desejada nov.". situação 
,it1ridica e espiritual que criou e srlJou para a 
Italia, e p.ara todo o orbe catholico, aquena obra 
destinada a dcix:ar um cunho indelevel na histo
ria, jamais se Nos apresentou tfio gramliosa e 
unificadora como quando, da excelsa "loggia" da -
Basílica Vaticana, abrimos e levantamos pela pri
meira vez os Nossos braços e N,"Js.~a máo para 
aben,;:oar Roma, sede do Pàpado e Nossa amàdls
slri1a cidade ruttal, e a Italia reconci.llàda- com a 
Igreja. e a todos os povos do ntundo Inteiro. 

8) Como Vigario Daquelle que em uma hora 
decisiva, deante do t•epresentantc da mais alta 
autoridade terrena de então, pronunciou a pala• 
vra augusta: "Nasci pa-ra isto, para ist-o vim ao 
mundo, para dar testemunbo da verdade: todo 
aquellc que pertence á verdade, ouve a minha 
voz" (Jo. 18,37), estamos persuadidos de que o 
principal dever que Nos Impõe o N<>sso o:f'ficlo e 
Nosso tempo é dar testemunho da verdade, com 
apostolica fortaleza: "testimonium perhille1,e ve
ritati". Este dever implica necessariamente a 
exposição e a refutação dos erros e das culpas 
humanas, que é necessário conhecer para que se
ja possive1 o tratamento e a cura: "Conhecereis 
a verdade e a verdade vos 1ivrará" (Jo 8,32) . 
No cumprimento deste Nosso dever não Nos dei
xaremos influenciar por considerações terrenas, 
nem titubearemos por desconfianças e contrad!
cções, por repulsa-s e incomprehensões, nem por 
temor de destntell!gencias e de falsas interpreta
ções. Nossa conducta estará sempre animada por 
aquella caridade paternal que muitas vezes soffre 
pelos malles que atormentam os fi!lhos e lhés as
signala o remedio: em uma p.alavra - esforçar
~Qfi,eJn~&~Jl;<?l' ~1~·- -.0.-,:Q\'l~O;-:.l):I~~l~ ,~'.»,iito-

res, Jesus o Bom Pastor, que é ao mesm0 tempo 
lur. e amor: "vcritatem fac_ientcs in caritate·• (Eph. 
4,15J. , 

9) No começo do caminho que conduz á in
cligencia esJ,Jirltual e moral dos tempos presentes 
erguem-se os nefastos esforços de não poucos pa
ra dcsthronar a Jesus Christo, no afastamento da 
lei da Verdade, da lei do amor, - força vlt~l d,e 
se\! reino. 

O reconhecimento dos ·direitos reaes de Je
sus Christo e a vdlta dos ind!viduacs e da socie
dade á lei de sua verdade e de seu amor, são o 
unico caminho de salvação. 

No momento cm que escrevemos estas linhas, 
Voneraveis Irmãos, chega-Nos a espantosa noti
cia de que não obstante todos os Noss,s esforços 
para conjurai-Ó, o terrível flagll!lo da guerra já 
se desencadeou. Nossa penna quizera deter-se aµ
te o pensamento que Nos ?.cabrunha, dô abys
mo de soffrtmentos de innumeras pessoas .ás 
quaes sorria um raio de modesto bem-estar, no 
amblen\~ familiar. Nosso coração p,it<>.rnal se_ 
enche de angustias ao prever tudo o que podení 
brotar da terrivol semente da violencia e do odlo 
naque:Jles em quem aespada abre ho,je sulcos 
sangrentos. Mas prccillamcnte ante estas apoca
lyptas previsões de imminentes e futuras desgra
ç.as, julgamos, como No!ll!o dever, levantar com 
maior insistencia os olhos e os corações daquel
les que ainda consérvam um sentimento de boa 
vontade, para o Unico, de quem vem a salvação do 
mundo;' para o Unico, que, com a mão omnipoten
te e misericordiosa, póde fazer cessar esta tem
pestade; para o Unico que com sua verdade e 
amor póde illuminar as intelligencias e abrazar 
as almas de uma parte tão grande da humanida
de submersa no erro, no egoísmo, nas discussões 
e nas luctas, para encaminha'l-as novamente con
forme o espirito d.a realeza de Christo. 

10) 'l'alvez (Deus o queira!) se possa espe
rar que esta hora de excessiva !ndigencla mude a 
maneira de pensar e de sentir de muitos que, a 
esta mesma hora, com cega confiança, já palmi
lhavam o caminho dos erros modernos-tão propa
gados, sem suspeitar os perigos- e a .m:certeza do 
terreno em que plzavam. Talvez muitos que não 
entendiam a import.ancla da missão educadora e 
pastoral da Igreja, compr~nckrão. em-·boa hora 
suas admoestações; que eiíês não ouVirám ~ a: 
:fliilsa ll!li~ ®4 .~A;~!:\~!&&~·. 

tias presentes são a apologia mais imprcssionan~ 
te elo christianismo, de tal modo que não se en• 
contrará maior. Da gigantesca voragem ·dos er
ros e movimentos anti-chrlstãos cofüeram•se fru
ctos tão amargos, que constituem uma condemna• 
c;ão cuja cfficac!:1 rnpera a toda refutação tnco• 
rica. 

Horas de tão penosas desillusões são frequen• 
temente horas de graça; "uma visita do Senhor"; 
"transi,tus Domini" (Ex. 12,ll), na qua.I a pala
vra do Salvador" eis que aqui estou á porta e ba• 
to" (Ap:º 3,20), abrem-se as portas que ·de outro 
modo permaneceriam fechadas. Babe Deus com 
que amor compassivo, com que santo jubilo, se 
volve o Nosso coração áquelles que, como effelto 
de tão dolorosas experienclas, sentem nascer em 
si_ o anseio irresistível e salutar da verdade, da 
jÚst!ça e da paz de Jesus Christo. Mesmo, porém, 
para aquelles para os quP.es não soou ainda a ho• 
ra d& illumlnac;áo celeste, Nosso coração não co• 
nhcce senáo amor, e 1nossos labios não têm senão 
preces ao Pae das luzes, para qtie faça brilhar em 
sua a'lma, indiíferente ou inimiga de Jesus Christo, 
um raio daquella luz que um dia transformou a 
Saulo em Paulo, dnquella 1uz que mostrou sul" 
força mysteriosa, precisamente ·nos tempos mais 
difficeis de. Igreja. 

11) Para uma affirmação doutrinal /comple
ta das- verdades contra os erros dos tempos pre .. 
sentes, (e si necessario, a faremos), podem-se es
colher circumstancins me11os l'.\8rturbadras pelos 
infortunios dos aconteciment.os exteriores; por 
h_ora Nos 1imltamos a algumas observações fu11-
damentaes. 

A época actual, veneraveis Irmãos, além de 
accrescP.nt,ar novos erros aos desvios doutrinários 
do passado, os levou a extremos" taes que as suas 
consequencias não podem ser senão desorienta.• 
çáo e ruína. 

Antes de tudo é certo que a raiz profunda e 
ultl:tna dos males que lamentamos existir na so
ciedade moderna é a negação e desprezo de uma. 
norma de moralidade universal tanto na vida. 
individual, como na vida socil'.l-1 e nas relações in• 
ternaciormes: numa palavra, o desconhecimento 
tão propagado em nossos tempos e o olvido da, 
mesma lei natural que tem seu fnndamento em 
Deus, Creador Omnipotente e Pae de todos, le" 
gisLador 8up,r.emo e Absoluto, Omni.sclente e Justo 
Juiz das acções humanas. 

Quando se renega a Deus sente-se abala.do todo 
o fundamento da moralidade, afoga-se ou, ao 
lll€110S. se apaga notavelmente a voz da natu"' 
reza que enstna mesmo aos ignorantes e ás tri. 
bus· selvagens aquillo que é 'bom _ou máu, Jfclto ou 
i'll1cito, e faz sentir a responaitbilidade das pro
Pr1M 

0 

__ 1).oaões ante um Juiz Supremo. 

', f1lontinua,.DG,;'m~idmo ~ro>:; 
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que muito 
honram 

Sómente compra;Jtdo na fulminante liquidação da · 
l Com !mnwnso prazer com

men tanws trechos de uma C'.l.'' .. 

i ta a nós dirigida- pelo Revmo. 
· Pe. Juan Mora ta, S. J. 

E' mais uma, prova que os 
nossos esforços em pról do Ca
thol'cismo no Brasil começam 
a, prod,:zir fructos promissore,;, 

• ~- , Jt.r. 

· · Depõslt:trta à:(s melhores cashnira1i, brins e· 
hnnos -nac1onaes e estrang,eiros. · 

Secção de alfaiataria sob a direcção de um 
habil .mestre da tesoura. · 

TERNOS SOB MEDIDA POR 
98$000 - 128$@00 - 148$000 - 168$000 
198$000 - 2l8$000 - 248$800 e·2,§$~0 
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:ACCESSORfOS 
pf automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
• J,mportaçie Dlree&a 

ISN ARD & CIA. 

AVIAl\-lENTOS 
PI alfaiates 

ITOC.K COIIIPLEl'O 

CemaHem a 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Coti'êa de Oliveira 

Rua. Quintino Booayuva N.0 54 - 3.0 

- Sala 323 - Te!. 2-7276 

1 
DR. l<'RANCISCO P. REIMAO 

ffl!:LLMEISTER 

Dr. Milton de Souza MeirelJes Rua são Bento, 224 - 1.0 andar 

R.ua ·Qulntitlo OOCll.yuva N.0 54 - 3.º Sala 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
- Sala 319 - Tel. ~-0035 

Dr. Vieente Melillo DENTISTAS 
Prac:iâ dà.-Sé N.0 2 - 2.0 andar • Sala 13 

OR CARLINO DE éAS't'RO 

Pelo ,curso de doutorado da Faculdade 

r r 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pelá Escola de Pharmuc!a e Odontologia 
de s. Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Ralos X - D!athermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi-

• nação - Vital!dade·tmlpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TElLEPH. 5-5476 - S. PAULO DR. PAÜLO MóRETZSOHN 

Dl<: VASTRO 
Rua da, Quitandê. ti.º 139 - 2.0 andar 

Phone 2~7$;9 - S, PAULO 

de Phartn. e Oc:iont, de S. Pat1lo !.================= 

Joàquim P. :tiutra da Silva· 

ururgião Iléntísta di!)lomado em 1914 

Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivoti., Corôas, Pon• 

'il.uli. Benjiunin•COllSta.nt, 23 - 4.º andar tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
"" Sala '33 - Phdl)e 2-'rn86 - s. PAULO bada palatina.~ éõhsUltas: bas B ás 

12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: .Rua 

DR. CARLOS M'.ORAES DE ANDRADE Direita, 64 - 2.0 andar _ Sala 7-7 A -

R\lá-Benjamin Coústant, 23 - 4.0 andar Res.: Al. Bá.l'ão de Piracicaba, 499 ~ 

- Sala 38 - P.hone: 2-1986 $. Pàul.Q 
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Telepl'!one: 2-2622 
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G:l'.NECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Sena.dor FeiiQ, 205 - n.0 

- Predlo Itaquerê - Phone 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7·1268 
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Sa~>bados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado, Feijó, 205 
7.0 andar · !='hor,e 2-0893 

D:is 15 ás 18 r.oras 
Resld.: Rua Castr" Alves, 597 

Phone 7-816~ 
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Ex-aluno dos profs. Pllilipp e Mn1e Lona,. 
de Paris - Professor, por concurso, cio 
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Lecclona Piano (todos l)S gráus) - Te0• 
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Alameda Barros, 115 - Tel,: 5-1360 

ENÇENHEIROS 
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Engenheiro Architecto 
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Rua. Libere Badaro, 641 - São Paulo 
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::As maiiltoo~ de irolidàtiedáde á 1-'inlandia por todo o 
.nmn.do mostraram claramen~ a repulsa que o ataque russo 
despertou, por sna. brntalidade e covardia, dada a differ-ença 
de Potencial das duas nações. 

Entretanto, na<ta ha. que admirar no facto. Ao contrario, 
os .80\".Iets agem de mesma forma por qm1 sempre pautaram 
seus actos, e de 

1
accordo com os prineipios que sempre sus

tentaram. Applicam a mesma moral utflitai'ia que outr0s não 
têm ooragem de affirmar:· é justo o que for de s-eu interesse. 

Apenas, como estavam muito atrazados, não a sabiam de· 
vidamente: com as lições de Hitler aproveitaram enorme· 
111.ente. 

Entretanto, -essas manifestações de solidariedade incluem, 
com g~ande espanto - as de. Italia. 

A sua explicação é das mais difficeis, porquanto só po· 
· dem ser de duas Uma: ou o governo fascista está divorciado 
do povo, e este, afinal, apesar das restricçÕ'es do regime, 

··resolv-eu mflnifestar claramente sua 01iinião, arrostando todas 
~s ameaças; ou então o Fascismo adopta aquelles mesmos 
pi,i;ncipi:os, e se rebaila contra uma attitu<ie soVietlca, contra-

'Xi11; a seus iut.eresses, com o mesmo ·calor com que apoiava .ha 
(bem pouco igual attitnd-e <la Allemanha com relação á AUstria, 
'.i1 Tcheco-Slovaquia e á Polonia. ' 

Um mesmo modo de agir é elogiado ou. vJUJ§~l).i;lJ~~o, 
forme satisfaça ou não seus interesses." 

Não ha que ftlgir a esse dHemma. 
Quanto ás demais nações - mesmo as que têm Um 
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Facilitando, resiste n e ia 

resse vital na q11-estáo - limitaram-se ·o. manifestações. plato-: : 
-!licas, até que todo o auxilio real á Fhüandia se torne mai~~ _ 
ou menos inuHI, num contraste flagrante com as manifeste.·, : 
ções de solWari-etlmle americana por parte das ma.is altas au-.: 
torioodes do exercito e ela marinha norte-america~as, ha .DOUÇP,: 

t,xpressadas. 

os 
"A·lll-a~ão", o vate:nte 01·gão civil, e a "totalizàr", no terre· 

:Catt'loitéo ao 1t10 ür.ánae uo no economico, administrativo .: 
:$,~(~. publicou .a seg_i.linte no.ta .. politico,. as funcçõe_e do Esta·, 
~"~de aét'tlaW:l'ade: \ 'd-0. Abstraindo as çações bel· 

·- '~:étb&e:rvani:lo-se detidamente l'igerantes, deparamos com o 
O''lHHIONtma-,.do mundo, no mo- mesmo facto nos paizeS: m_ais 
JRénct0:,acwa:I, .e. tirando as con· afastados do ca.mpo da lucta, 
~&ricias-.-dêssa o:bservaçã<', inclusive os estados sul-ameri· 
chégarrn>s a uma constatação canos, onde vão se criando 
que er.ioerra, si-multaneamente, systemas que restrigem a li· 
4.tma r.eaHdade e um perigo. oeraaae 1naw1aua1. 

A rea:lidade·é esta:: tanto nos Não queremos censurar. A!!! 
páizes beH:igerantes como nos clrcumstancias cream a necessl· 
neutt".os, o Estado vae absor· dade que, por sua vez, origina 
vendo a funcção collectiva. E esses systemas. Si assignal-amos 
eis o per.igc: seguindo nesse aqui o perigo, não dizemos se
cl'.)lthmo, que a guerra vae ac· rem illfoi:tas ou injust¾fü:adai; 
~elerafldo .cada vez mais, tel'· as medidas ora adop-tatl.as. 
:minaremos vivendo um totali- A:.pontamos o perigo par.a que 
0tarismo -pratico em todo O mun· não passe desapercebida a ten· 
~. aenc1a totaHtar,a ao 1:.-sta.ao. 

Na.o defendemos o individua-
Conskierando o primeiro as· 

,pecto da q:Uestão, deparamos lismo que tem um sentid·o 
·eo-m uma AU:emanha, uma t~t1s· egoista. Mas é mister se ,;v.ite 
:si:a e u·ma ri'ali'a declaradamen- que essa infiltr.ação se torne 
te tota-fitarias não sómente no de ca1'acter ideologleo-politico. 
sector administrativo, mas O mundo se ressente cad·a 

vez mais das catiSas rndividua-
tambem no ideologico. A ln· 1· t d IS as que prOVOCfram O esas• 
glate_rra e a França não o são tre social d.o capitalismo. Mafa 
ideologicamente, mas a urgen· vaie prevenfr do que remedfar. 
eia e a necessidade ·obrigaram· E conhecer o mal já é um oem 
nas a naci.onali:zar toda a víd[i para o futuro." 

Mais um aspecto typi_co,da F;inlandia, com as suas regiões laCU5tl'~;:,que:;~ ·coJne.Çalll a diff-icultar as operações milita
res. O cliché .acima nos mostra ~mikaha1,ju, .uma. das mais formosas Ja,gôas ·da · F'il1Ia~-• São esses recursos natul!aes que vão 
facilitando·: o ··po\io·:finbrtdez na valorosa·':e·"efficaz resistenoia que esm. oiwondo á R , , ·Isso não q,bsta a que se reconheça o 
grande heroismo dos solda:des · do .pàiz recentemente invadido . pelas tr~pas semêticas, . :quaes' ~tão encontrando uma. barreira 

'liuito mais · diffi'cil de transpor do que sul.)punham a principio. 

Realizou-se no dia 8 do. co,-. 

rente, :festa da In1n1uc-~11:1'1'\ 

Uoncelçi\o a oraena,:~1.0' ·,.:;;.A_ .• • 

tal de di-verS-Os. Diaconos ,10 cJe; o 

secular e regulM, .tendo ,~ cei·I·, 
monia Sfd~ effect~ada na Jgr<'ja 

de Sta ... Eplligenia (Catliedral 

(Conclusão da 1.a pag.)'·, 

R~laçóes inter.naeionaes · 

Além disso, attr~buir ao Estado· tiirfa au
torii'.a.de iHimitada":é-:.per.turbar a ~em in
terna'ciona-1. Uma cimvivene+a ._pac'ifiea en· 
tre os povos suppõe mu·tlfa con~an,ç!i, ,:fi~li· 
dade á palavr.a dada-: e d1sposiçõ:e.s:C:a,!nãii re

Provisoria,) · Re<lebera.m O pres- correr á for.ça arm'ad!i para,:sol'uoiotfar.:.as:-Pen• 
bytera.to os seguintes Diafonos: dencias. Taes ·prineip:ios des-appar.e.ç.em:::q:ttan· 

do se sepa·r.a o: direíto,1ias ,.gen:fes":ifio dir.erto 
div·ino, fundando,;o na .-vontade autonoma do 
Estado, pro:mpt-a a satisfazer os ·inter.esses 
privados e o egoísmo calleettvo. E' ce·rto 
que, com o cor.re:r ·dos tempos e a muuau.ça 

Seminario Central: .- N.elson 
Norberto .de · souza V.leira e. Luiz 
~Iartini;' ·c~rmellta,s :" L Adiiano 
Schà.lke,' Bento Ca:s~e~, Ceemo 

Brug.geman, JuStino Veltuis, Pie- substancial de ci=r.cumstânclas não previstas 
cllelmo Sanders, Raymundo LJi ou talcvez imp.re:liis~vei-s, p<jifo:um tÍ'áfatt-0 tor• 
o Tarcisio Melnen; satesià.nos: nar-se tnJusto ou dam1tosó c:pa.t'a u-m-a-::ctás .par• 
- Antonio Esser, Clemente sa- tes. Isso, Pçrém, não quér d~er qu~::O:S pa-

ctos 1nternac1onaes se a·ev·am o-o:ns=tt:ierar 
leri, Escalabrlno Olivio, Hugo 
l\lariani, João Maria Poirer, José 
Tres, Leonardo Jacuzzi, Ludovl· 
co Waloszek, Luiz Bernardi, 
Luiz Compa.gnln, Luiz Venzon, 
Mario Ramos, Miguel Glligo e 
Miguel Olie Rovfra. Missilllla
rios da S*lette: Mathias 
Gassner; Salvatoria.no·: - Geraldo 

ephemeros em si mesmo.s, ou q.ue seja lfo'ito 
·rescin<:lH-os unilateralmente. ~s encontros 
beWcos tão somente não se pode· esperar 1:1.ma 
nov-a ordem in.t~rnacional fU:ndad-a na Justiça 
e na equidade. A sa~ção nào vem d-a espada, 
que póde impôr condições de paz mas não 
Ci'ear a paz. A energia renovadora SÓ·-·p.ode 
decorrer de uma regéne:r~o ,espi-vi:tuaJ., q'tle é 
precisamente offü:io' essencial eia lgre;ja. 

de Andrade; Paulino: José Acção da Igreja para a r.eforma da· ·~ociedade 
Maria Alves Barreira. 

A Curla. Metropolitana, o;,m 
Edital publicado pela imprensa. 
pediu aos fieis não se esquece
rem dos novos l\llnistros do Se
llhOI' em IUaS oraglies. 

Nesse trabalho, e á vista· da escassez do 
clero, é um precioso a:uxtlio a collabor?ção 
dos leigos no apostolado hlerarchico. O ·san· 
to Padre envia uma saudação pate~nal a to
dos quantos, sob a direcção de se!lS Bispos, 

,~,o CQn&é\&rAA\. a_o,:.a.P.AAt!J:iad.9.! bc9~,-~ 

se trabalho, a: lmpo·rta·ncia espec1a, da fami-
' ·1ra, cujo - e.s.pi-ri.to forma as jovens gerações 
·,e e~· cujo recinto se refugia a vida christã 
ÇLUarulo a lgr.eja é persegufda. Do reconhe• 
'cimento da· ptena liberdade da tgreja para ·o. 
exer-~ii::fo desse apostolado pacificador só po• 
derão resultar bénefi~ios ao mundo. A lgre• 
já é a unfaa fonte da unidade moral e reli• 
giosa de que o nosso tempo precisa para fa• 
zer face aos seus males. Pesam sobr.e ella 
sui.peitas injustas. Mas só em -Christo - a 
"ped:ra angular" (-Eph. 2, 20) - o homem e 
a sociedade encontrarão estabilidade e sal• 
vação. Ora, a lg.reja é fundada nessa pedra 
angular, por i·sso "·as por-tas do 1:nf.erno nã(!. 
pr.evalecerão contra el'la" (Math. 16, 18). 

A angustia da hora presente 

o momen.to é de uma verdadeira "hora 
das trevas" (Luc. 22, 53), em que dominam 
a violen:c-fa e a cJ:iscordia, O Papa lamenta 
o succecHdo com a-:Polonia, que pela sua fide
lidade á l·greja e seus meritos n-a defe:S? da 
c1v111zaçao cnNsta, tem aH·e1to a sympat1a 
do mundo e confiante na intercessão de Ma, 
ria, espera r.essuf'sir conforme aos principios 
da Justiça e da verdadeira paz. Declara· ter 
feito tod:o o poss.ivel para evitar a actual 
guerra, nã-o sendo, porém, seguidas suas 
admoestaçõe.s. O momento .é dos ma.is an• 
gusti:osos. C.umpre, porém, leml)l'ar que na 
provaçã-0, ma-is do que nounca, Jesus Ch:risto• 
t.<e1 esta comnosco. K.e-eomenua aos Tlels. 

obras de caridade e muita oração. Oonflan· 
do serem as supplfoas da, l{lr.e-Ja ouvltüls po~ 
Deus "auctor paéls et amator:" li!' ~el!mina com.' 

"~~~ ~-
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: cs onAcedidb~ o padllioSã~o Epxmlo~ A sawlação ~os IHJVOS Coneeos ao Sr. Arce~is~o M~ir Opllfü~~] 
r. rce 1spo e o au o . . 

O "Legionario" tem o benevol-enle, tão irmã e tão lação, de maneira especial soo Departamento Naekmal de 
1 

,P,ropaga.nda d-0 Rei:ch di,str.tb~iu ·, O 
um communicado em que aff1r-
ma não estarem soffrend~ perse-f 
guição religiosa os cathollcos da 
Bohemia e a Moravia, actual
mente collocados sob "protecto-
rado" a'llemão. · 

b tom jactancioso em que o 
communicado elog-ia por isto o 
regime nazista indica que o Go
verno allemão se gaba dessa li
berdade concedida aos catho-
licos. 

Pol' outro tado, entretanto, a 
Santa Sé, em repetidos documen
tos, quer officiaes quer offici~s~s, 
já tem denunciado a perseguiçao 
crudelissima a que estão submet
tidos os catholicos residentes na 
~emanha. 
· A contradicção do nazismo é, 
pois, frizante. Por que motivo· ~e 
gaba elle de fazer na Bohe~!ll, 
e Moravia aqu!'llo que const1tue 
preoccupação capital do nazismo 
na Allemanha? 

Mas qual será o ingenuo que 
ainda se espantará vendo cahir 
em contradicção os elementos na
zistas, uma vez que estes fizc-1 
ram da contradieção a nota ca
racteristica de sua mentalidade e 
a arma mais vantajosa de sua 
política? 

*** 

primeíro Consistorio do actual Pontificado - O 
Nov() Camerl~ngo da Igreja - Outras dicisões 

Recebemos com esperança e sa
tL,facção a noticia de que se co
meça a cogitar do reconhecimen
to do casamento religioso no Bra-1 
si!. Até aqui, nossa lei, cstabel~
cendo o casamento meramente ci
vil e ignorando officialmente o 1 
religioso, se collocou em situaç~o 
de insoluvel divorcio com a opi- ! 

nião publica que, sendo catholi- , 
ca não reconhece casamento sem .1 

ga'cramento. A cessação desse SUA. SAN'I'IDADE O PAPA PIO XIl 
doloroso estado de coisas consti-
tuirá. certamente um, precioso .be-, Rea.liwu-~ S1)guu~a-feira ulti- .B.i.$m:i.1·c!c (D~kota,; do Nor~), 

••o,ll~tic!o para ó paiz. - iiná, o ll:'imeir~ Co.isisrorio d~ Pon~ •Bis})("; Auxiliai'' de. Teos; Mons. 
· Entretanto, convem que nao o~ tificado de S. S. o Pa1ia Pio XII, Alexandre· Vachon, Bispo Coa.d

esqueçamos de que a materia e tendo sl.tlo · feil..;ls h:t~porta11tea 5trotor: de 'Otta.wa; . M9ll5. Biian-

prazer de publicar hoj.e amiga, devemos o.g1·adecer em mos deputados ao so_lemne 
o bello discurso de sau- saudação igualmente conlial e culto ritual da Euchar1st1a? 
dação pronunciado pelo amiga. · Por ~sso, quer hoje ~10ssa 
Revmo. Sr. Conego An- E' o que óra entendemos fa- saudaçao e nosso agradec1men
tonio Siqueira, por occa· zer, com todaa nossa alma. to ser tambem uma 1ialavre. d-e 
sião da tomada de posse E a vós nos dirigimos, com união estreita e cordialissima. 
dos novos Conegos des- o espirita daquella caride.de Venerando a memoria de 
ta Archidiocese, na Ca- sobrenatural com qu-e Nosso tantos nomes gloriosos, que no 
thedral provisoria, no Senhor quer entre-unidos todos decurso dos anos tanto lustre 
dia 2 p. p. soseus discioulos. emprestaram a esta corpora-

É O seguinte seu texto: A vós nos cfirigimos,~o ção b-issecumr, e honrando em 

"Exruo. e Revrno. Sr. Arce
bispo. 

A V. Excia., em primeiro lu
gar, uma palavra ·de c.arinhoso 

i agradecimento, pela presença 
1 de V. Excia. - tão grata e hon-

1 

raso. para _nós -, e pela so
lemnidade com que V. Excia. 

: quiz se realizasse a posse dos 
: novos conegos. 

Dirigind,o-nos a V. Excia., 
\ n-este momento, Exmo. Sr. Ar-
· cebispo, é duplo tbema o ob
jecto de nossas expressões: a 
gratidão, pela berievolencia pa
ternal com que V. Excia. nos 
quiz bem tratar sempre e ago
l"H distinguir tarnbem, com bon· 
dade tão gratuita, -e a promes
sa de um grande esforço, para 
merecermos sempre depositada 

1 em nós a confiança amiga com 
, que V. Excia. óra nos appro
·,· xima do throno archiepiscopaL 
; Duplo sentimento. que hoje 
1 mais do que nunéa. nós quere
i mos envolver ele absoluta sin-
ceridad-e e profunda conscien
cia - afim de que não nos 
esqueçamos nunca do que a V. 
Excia devemos e· do que a V. 

'desta festividade. 
Digne-se V. Excia. homologar 

Excia. promettemos, na alegria 
com uma grande benção estas 
exrfressões, . brotadàs ;beni·cdo 
amago de 110sso coração. 

Exmo. Mons. Martins Dadei-

espírito d.aquella união formo- vós nossos irmãDs maior-es, 
sa de corações irmãos, intima- cujas llções queremos apren
mente vinculados pelo amor de d:er e acatar, cujos trabalhog 
Nosso Senhor Jesus Christo. queremos compartir e auxiliar, 

Jesus, diz-nos São Francisco 
de Salles, a todos nos cimen
tou com seu Sangue no Calva
rio, a tal ponto Elle receiava 
que viesse a divisã.o causar a 
eterna desgraça de sua Igreja 
immaculada. · 

E quando resuscitado, nota 
ainda o mesmo doutor suavissi
mo, o Salvador preferia .appa
recer a seus apqstolos, quando 
estavam reunidos, todos jun
tos, sem nenhuma divisão en
tre elles ... 

- nós vos agradecemos, Exmo. 
Mons. Martins Ladeira e 
Exmos. Srs. capitulares, com 
este desejo e est,a promessa de 
união de almas ede corações, 
de labor-es e de sentimentos, 
voltadas nossas intenções pa· 
ra o annélo d:e cmidad-e do Co
ração de N-of½so Senhor, a -nós 
tornado inda mais p1,oximo, in
da mais concr-eto, india mais 
imperativo, no 1-0ma nobiI!ssi
nío do nosso Pastor e Pae: Ut 
omnes omim sin-t ! 

Que Nosso Senhor abençoe 
Que mais? Pois não nos une este J>roposito, mercê da pro-

o Altar, '.!Ia so.ntissima realida- tecção de Nossa S-enkera, afim 
de quotidiana do Sublime Sa- de que este colendo Corp() Cit
crificio? Se de todos os que pitular sempre sej-a. o lar a-ben
se apascentam do mesmo· Pão diçoado da mais pura caridade 
sacrifical, dizia o Apostolo ch-ristã, da mai-s cine:er.a-~ 
unum porpus m u I t i sumus nidade sacerdotal. 
omnes qui de uno pane et de São os nossos votos. 
uno cal ice participamus, que São os nossos agl'.adecimeA-
a fortiori, para os que, sacri· 1 tos. -·· . · · 
ficadores da Inci·uentã Immo- Tenho dito.·,; ... 

. ~,-~ .. ~ .. 

NOMEAÇõES,~oo 
.ARCEBISP,ADO 

erl·çada de difficuldades. Não é nf?inca.ções, entr.e as f".t.:ies a do te, VÍgario Apostalico de l\!d~ 
· · · · · ra e Exruos. Sr.i. Capit1tla1·es: nevo Can::.erlengo da l;:rc~a, S. ;:-.'.,eri.S::c no· Canaif:á., ni;::.1".!à.d·!l · Rh- de (Continua na 2;ª pag.) 

!Diversas Commissões constituidaa 
para dirigir importantes obras · da 
Arcbidlocese - C,eaçõéS de novas Em. 0 Can"!ml Loren:io Lam;. y3 t\11.~P-im-; 1\'1.ni:s. Arthur Dau- Esta familia abençoada 

1-'ora.m n~=·~~a,\l<)!; diversos füs- 7':!!.e, nemt.ado Bispo AWiiiliar de , Deus e:nf-etta:se hoje de novos Paroc:biâs · 
CÔR D1i 
CABEÇA? 

?.Y.?S, a saber: Exmos. Revmos. :Sab1t 1:.facl~ (Canadé). membros fehz~s. 
Gfo~®JHJ,,' AH.:irw Fl-et:,hcr, Fa-i ta.mbem ccncediú'o O pai- Ha jub'ilo, como n.a videir.a Como o 1-EGIONARl:O já an-
~fa;?O Auxill:u· e.e Lfü;Je R~, no Ho a · diversos . Ar.c<1~ entre que se sente mu:itipl-icar em nunciá·ra em priffleira mão, o 
€s~ de A1·~n~.s (L::;~::.:fos os quacG S. Ei.:1:ia. F..evmva.. Dom I noveis pampanos, como no !pê Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo 
Ui:!..~os) ; Mons. J,;::m O'Hara, J88& Ga.:.,:,ar de Affonscca e Si!-! 1 que mais uma vez. floresce dou- Metropoí-itano fez divei-sas ne
~k!lo titul.11:· eh l'!.i':>.,s2; Mons. 1"a,, Ai-.e~po Metropotitano. de radamente... meações por occas,ão da re
~~meent Wel:trle, actua.l Bispo de Si.o Paulo. A' acolhida tão cordial e tão união mensal do Cforo seeúlar 

Anastaclo, suft'aganea do D&-' 
canato de Nos&a Senhora da 
Lapa. E a parochia da -Ponte 
de São João, suh'agaflea d-o 
Decanaw -de Nossa Senhoi:-a-.dó 
Dest-erro, de ..lundiaby. 

Combato o cau
so tombem com 

!IDNO •Sald<t 
~ Fructo' 

===================================== =====================, e regular desta Archidiocese. 

P ''um cfr . ..etF!!~~n~~1~~:!~-m· o' r;;o· e sad1ª0'' Ol · ·, · UiJ!.t1v 'i~la · _ . JJ.i, · · .J. 
Na festa de collação de gráo · disciplina no gymnasio ha de I pricho, possa acarretar para os Aqui procuramos formar os 

realizada neste anno no Gym-1 ser fir1!1e, suavizada pel~ bon- / seus semelhantes, o ~spirito nossos alumnos num catholicis
nasio São Bento, o Revmo. Sr. / dad-e, snn; mas rubostec1da pe- : de rebe:dla· que se oppoe a to- mo rijo e sadio, pois o jovem. 
D. Paulo Pedrosa, O. S. B., Rei· i la justlç,a, que subordina o in-, ct,.:1, autorWade: quanto gente sinceramente catholico, ha de 
tor daquella casa de ensino, l teresse individual ao bem col-; ha por a.hi que só sabe demo· ser forçosamente um optimo 
proferiu uma vibrante e oppor-11:etivo, que não conhece accep- I Jir, porque nunca aprendeu a est?dantt;, u~ optimo filho, um 
tunissima alloc~o, da ":uai , 7a0 de l!essoa, q~e man_da se-

1 
coustruir: não se coru;tróe sem f· opt1m-0 c1dadao. 

extrahimos o trecho abaixo, : Ja respeitada a h1e!'arcl11a e a , ]).ase, e os principias são a ba- 1 Tudo, porém, qu-e possamos 
apologia de um "Catholicismo; au~oridade, acatackI a lü-erar- se fie toda construcção social 

1
, ter conseguido nesse sentido, 

rijo e sadio'', ou seja um Ca-

1 

chia dos valores moraes. e moral. só os devem.os, dum modo es-
tholicismo aut-heatico. Todo no~so ei:npeuho_ está ~ Jfa.zão porque procuramos ser! peci-al, á v~ss~ actuação, á vos-

Proveniente de um Sacerdo- f~rmaçã-0 mtegi8:l d:o ahmmo · : logicos, nunca abrindo mão l sa ?ollabo, açuo: 
te conhecido p-0r sua activida· : n~o é s(imente .ª mstrucc;il.-0 q~e \ dos principias chrili'tãos que I Et~- porque sao bem __ vossos 
de e tambem por sua rara mo- i pi e enche o fuu . d-0 ~:olle_g10. ! regem o nosso gymnasio: em-, os t1._rnmphos e a~ aleg1 ias des
deração, constitue to.! discurso . S°~10 . educ~do1 ~s naoº no.~ , penha mo-nos, com todas as v'é- j te dia .. ".' vós p~1 tanto, os nos_
uma refutação brilhantissima ?!ti lf1\tnOS . Sdlmp]ernent~ a ras d'altna, -em que sejam lo-) SOS bma1s :ffUSÓJVOS t para bens. 

l"beralismo de que está en- m e genc1a o a mnno, va- . . ,vara ens nao s men -e aos paes 
ao 

1 
. mos mniio além procur.a-1- gi.cos e coherentes os alumnos I q.ue se revêm n·t felicidade dos charcada nossa epoca. ' ' . fl ·t , r· d i ' · ' • 

• do penetrar-Ui.e na alma e no que nos con as es, ª im _ e que filhos que recebem o diploma 

Creou a Commissão orÍ1lnta-
dora do Museu de Arte Sacra 
e Numismata e Diplomatica, a 
Commissão de Mustea Sacra e 
a Commissão de Arte Sacra 
para exames das plantas das 
novas egrejas. 

Foram. creadas dez· novas pa
rochias, que são: Nossa Senho
ra das Dores,de Casa Verde; 
Nossa sennora da Annuncia-
ção, de ViHa Guilherme; São 
Pedro de Alcantara, de Pitan
gueiras; e São Sebastião, da 
Ponte Pequena, suffraganeas 
do Decanato de Sant' Anna. 
Santo Emigdio, sufraganea do 
Decanato de São Joaquim,· do 
Cambucy. Nossa Senhora de 
Lourdes, de Regente Feij6 e 
São Paulo, do Atto do Belém, 
ambas sufraganeas do Decana
to de São José, do Belem, San
to Eduardo, do bafrro da Luz, 
do decanato de Santa Cecilia, 
Santo Estevam de \/ilia 

Foram feitas tam~ as se
guintes nomea'gêjes. de v:igarios: 
Pe. José Simoru, para Vil• 
la Pompeia; Pe. J9aquim Me
deiros, pai"a Co.tía; Dom Ama
ro von Emelem, paro.chia 
de Pitangue.ras; Pe. Arnaldo 
Arruda, parochia de São Paulo, 
do Alto do Belém; Pe. Damião 
Kleverkausp, de Villa Pruden
te; Dom Anselmo Horniarth, 
para ViHa Anastacio; e final
mente para Capeflão do Colle
gio Sa11ta Marcellina, mons. dr. 
João Baptlsta Martins Ladel• 
ra. 

Durante a reunião, foi ainda 
communlcada a nomeação dos 
Revmos. Conego Paulo Rolim 
Lourerro, e do Pe. João Kullay, 
nos car-gos de Chanceller do 
Arceoispaao e a1rector get<a1 
do Archivo da Curia, já tendo 
sido empossados ap6s os jura• 
mentos de estylo, e na presen
ça dos officiaes de suas repar
tições. 

"A vos, caros paes dos nos- coração, incn-lcando·lhe os sãos recel'.essem uma edu_caçao ver- do curso gymnusial; mas tam
sos alumnos, d~ _modo espe- principias, unicos capazes de dade1ramente cathohca. bem aos paes, cujos filhos se 
eia!: toda ª. gratidao do_ Gym. ! dar-lhe orientação recta. firme Temos cert-e;;:a de que, des- distinguiram, durante todo o 
nasio de Sao Bento. Fi:emos e segura. Não é facil tarefa ta maneira, trabalhamos para anno pela sua applica"ão e pe-

. 1 . que nao se ' , ., e d 
o poss1ve, Pªfll; . • m,esta de-educar. Hoje, mórmen- a grandeza do nosso Brasil: lo bom comportamento. onvoca a para hoJªe 
frustrasse a confiaHÇa. q-ue e. , te, que a sociedade se satura . nas datas nacionaes que ceie- A esses alu-mnos, quer 

O 
Rei- . 

nós depos.itas:;s. A Directona : de ma:!timas, a.e; mais corrosi-1 bramas com particular carinho tor saudar com muito affecto. 
não poupou e . dorç~: .. para qude : vas, quando um immediatismo ., repetimos sempre esta llçã~ Sim, caros alnmnos, que sou- Um a a:S Sem b fé a gera I d a 
ao alumno na :a ,,axaS,S-e o · . f t t d 1 - · . C h • 

. 1 t t"I m rene enta u o avassa ar, aos alnmnos. - nao é prm- bestes corresponder ás espe- ~ e e. ã o a t o 1 1 e a 
que fosse sfimp estmen e u 1

• o.o como é facil aos jovens deixa- ·
1 

cipalmente c~m discursos e vi-
seu aprove tamen o: novas ms- desl" . ranças e aos anseio<; de vossos 1 ,----------

- lh d rem-se 1sar por esse pr-ec1- vas que se dá prova de patrio- riaes, que contribuístes, com O l1 tallaçoes, novos appare os e p!cio onde se esboroam as . . . . Jlealiza-se hoje, á tarde, na Curia Metropolitana, a pri-
laboratorio, aulas ·Supplemen- · ' b. ·. - d 1 tismo; 0 verdadeiro patrwtis- vosso exemplo para a boa or- ' me,·ra assemble·~ geral -•~ Acça·o Catho!ic~ convocada pelo Ex·mo. 

t ,. . t :d mais no ies ,aspnaçoes a a. mo tem-n'o aquelle que se jul- ' 1 ~ ""' ~ 
tares, orien açao nos es u os, ma Educar wé formar O cara- . . . dem desta casa, que pud·estes ! Revmo. Sr. D. José Gaspar de Affonseca e Silva depois de 
conselhos, tudo O que depen- ·. ga sohdarw com os destmos da I d A b" d s· P 

1 
A ·to f 

dia·de nós procuramos dar aos ct~r. _c~mo formar ca.r~c:e~ sef1 sua Patria, que está convicto provar objectivamente que só :~ oº se~:;:~v~: ao au o. esse propos1 oi pu-
1 pr ncipws severos ;- irie_ uc 1

• do dever que lhe incumbe de rios 0.0 ensino e á orientação 
a umnos. veis? Como persuadir ao Jov-em . . · "De ordem do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano 

Ao lado de tudo isto, pro- , que ,:elle deve esforçar-se pelo contribuir para o hem _della, J fracassam os alumnos refracta- convoco todos os Revmos. Si;;;. assistentes des diversos sectores 
curámos 1110.nter os alumnos : seu .- aperfeiçoamento intelle- ! com os valore~ . que estao ~o ! do co!legio, o Reitor vos sau- da Acção <ü.tholica da Archidiocesc de s. Pi3-.ulo, dirigentes 
dentro duma disciplina que,) ctual e moral, afim de ser util I s:u alcance. Ridiculo ~ patno· ! da bem de cora,::ão, pedindo I fJ milit.antes para uma assembléa geral, a realizar-se, no pro
em~ora calca~a_nos moldes daiá famfüa, á soci-edade e á pa-ldt1smo ddo ·1f·~patz _qude so afpren-1ª Deus que prosigaes no carni-1' ximo domingo, dia 17,-ás 17 horas, no salão da Curia Metropo-
Cal'ldade chnstã, alguma vez.; tria, si a palavra d~ver não eu . a e_s 1 uc ai os es orças ; 1, • li ta.na. Nessa assembléa que será presidida pelo Exmo. e 
teve de ser un1 tanto rigorosa: r tem para ellc O senthio pro- ,tlhews, filho de papae, que na-1 nho qu·e leva ,ts altmas, aos I Revmo. Sr. Arcebispo, deverá ser apresentado um rapido rela
o bem dos alun::mos assim o re- j fund-o que emana do proprio da produz de coustructivo. e, l triumphos que enchem as vos- 1 torio dos trabalhos, de cada um dos ramos especiallsado.s da 
~am. absoluto? Dahi a ausen-cia si alguma coisa produz, não: sas almas. 1 A. C., durante o periodo de 1938-1!;139. Sendo este o prlmeil'o 

Em que 1>13se a, um ou outro l-comp~ta do senso de ra'lpon- representa, ús mais das vezes, 1 Paes e alumnos nossos, que ; contacto officlal de S. Excia. Rvmva. com a Acção Catholica da 
alutnno Q quem lamentavel I sabilidade, u despreoccupação nem 10 o'o das possibilidades li N S 

I 
t . i Archidlocese, é obrigatorio o comparecimento de todos os se.us 

, , · . . · _ . osso eu 1or vos pro eJa e to S p D ) · · · myopia intell-ectual e moral I habitual das consequencias dum talento qu·e nao cultivou, • / elemen s. . aulo, 13 de ezembro de 1939. (a.. ~ 
s6 .permit.t e a. visão do inte-J perniciosas qu-e um acto, mui- de recursos materiaes (lUfãl só , ª.bençoe, em todos os nassos I Paulo Rolim Loureiro, Chanceller do Arcebispado." 
ll'~ili ~~- ~ imm.ed~t.O.t ~ ~s J.~~~ ~to por méro ça- soube esb~njar_.. ! ~ :Vida. ____ .. ____ ----:.-
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1

· ~ um facto ao mesmo tempo aprisco d·a Igreja de Deus. E sente,/' para estudar os planos da futt,rra Ba-
SE:vtANARIO CATHOLICO ('.0:1l curioso e edificante na vida d.a ainda, que a mediação de Nossa s:e~.c · .. sit-J.ca, deixa tràn.sparecer apenas o 
ill'PROVAÇAO ECCLESIA.STICA lgrej.i, que, sendo esfa depo~itaria nhora é a porta segura, directa, cer- preludio ele um plano g}gantesco que 

das verdades theologkas as mais· ai-'· ta, para se ter accesso junto ao Thro- acalenta em seu coração, p-!ano este 
Direcção: tas e complexas,",ã niansa dos deis, no do Creador. segundo o qual Apparecida se trans-

Rua Quintfno Bocayuva, 54 setvida entretanto por ·1.:ma especial· * * ,;. formará no mais imponente ce.ntro 
Sala 323 - Phone 2-7276 acuidade de visão, pr.netra e vive Fazendo estas refiexões, lembro- ·et.!gloso das duas Amerlcas. 
Redar.~iio e administração: estas verdades, ainda mesmo quan- me invencivelmente de Apparecida do Com uma accentuadrssima ampli-

.Rua lmmaculada Conceição, 59 do seu nível cultural pareceria ve- Norte, e das impressões profundas dão de concepgões, S. Excia. Revma. 
· Telephone 5 -1536 dar-lhe 0 accesso a qualquei· activi· que tenho colhido sempre que ali vae rançar t:rm plano monumental, 

Caixa Postal, 2849 dade intellectual de ordem superior. vou rezar aos pés de Nossa Senhora. impressionante pela magestade da 
Assignaturas: Em tudo que se relaciona com a Onde, no Brasil inteiro, um Jogar ideia e pelo grande espírito practico 

15$000· devoção t. Nossa Senhora, esta obser- para o qual, com tanta e tiio invenci- que presidiu á fixação dos detalhes. 
!'.5$000· vação se comprova com toda a ela- ve·I constancia, se voltam os olhos E, a serviço de&te plano, convocando 

'Anno 
exterior 

Semestre 8$000 reza. Em dois artigos anteriores, ex- de todos os brasi:feiros? Qual a pa- uma verdadeira cruzada de orações 
13$000. puz succlntamente a doutrina espl· lavra que tem entre nós o dom de e de generosidades atravez de todo o' " exterlor 

fllOO ritual do Bto. Gf'ignion de Montfort abrir mais facilmente os corações? t:1ras11, quer o Arceoispo ae ~ao 
a respeito da verdadeira devoção a Qual a evocação que mais ardente- Paulo empenhar as cordas mais sen-

Numero avulso :• • 
RQgamos aos nossos assig

r.antes communkarem a mu: 
:danca de . seus enderecos para 
:a:J{~ixa ,Post~49 • ./, 

' Anmmcios: 
:peçam tab1füa, sem compromJ.SSO 

PARA ANILAR ROUPA 

CAS-AMENTO E SUPERSTIÇÃO 

Noticias vindas do Rio infor
'mani.-nos sobre o numero de casa
mentos lá realizados no dia. 8 do 
corrente, festa da Imroaeulada 
conceicão de Nossa Senhora, nu
mero que foi sensivelmente mais 
baixo .que o normal, e menos da 
meta<le do que se verificou em 
igual d.ata do anno paasado. A 
explicação que se está dando des
te facto é que o dia 8 de Dezem
bro, coincldiu este a,nno com uma 
Sexta-feira; tanto se1ia assim 
que, para o dia seguiute, estavam 
m,arcados duzentos casamentos, 
aproximadamente. ~ pt·ovavel que 
aqui em S. Paulo haja aconteci
do a mesma coisa, embora. não te
nha mos dados concretos. 

Isto quer dizer que o medo 
do "azar", que os supersticiosos 
attribuem ás Sextas-feiras, afas
tou muitos oasaes da. grande festa 
da Immaculada. Conceição. Isto 
pcova., tambem, que muita gente 
que se casa no dia 8 de Derem
bro procura, apenas, um dia de 
"sorte", e não as bençams da 
Virgem Immaculada. Tal e qua'l 
ee::tas devoções a Sto. Antonio e 
a sto. Exped:lcto, que têm por 
objectivo ga;nhar no bicho ou ti
rar mau olhado. 
-:m'ntretãnto, é preciso ver mais 

a fundo. Não se está, sómente, 

Nossa Senhora, e procurei mostrar mente do que a Ap.parccida nos falá siveis do coração brasileiro. 
aos leitores todo o vigor e toda a de toda a sensibilidade bl"asileira re- A simples descripção da obra a ser 
profundeza dos argumentos em que ctiflcada em seu curso e nobiHtada . realizada em dezenas de annos dis-
a Santa Igreja alicerça sua doutrina em seus fnis sobrenaturaes? Qilem, pensa commentarios. Sem se tocar 
marial. Como os , leitores tiveram ao ouvir falar em Nossa Senhora Ap- na ac1:ual Igreja, que continuará in· 
occas1ao de ver, doutrina marial e a parecida, pode não se lembrar das tacta, servindo de Matriz, deve ser 
devocão a N<>-ssa Senhora, se tem supplicas abrazadoras de mães que construida outra Basillca, uma série 
cresc'°ido constantemente, deaenvol• rezam por seus filhos, doentes, de fa• de edif-icios complementares consti• 
vendo-se, porém, não a moda de hy• milias que choram no desamparo e tuirá como que uma coroa de contra-
:perboles affectivas e meramente li• n'a miseria o bem-estar ·perdido e se fortes espirituaes. · Em primeiro 1.o• 
terar1as que se vão uitrapassanao voltam para o Thf'ono da Rainha da gar, a residencia dos Padres incum• ~ 
:umas ás outras, mas como uma torre cJemei,cia, de tares tri·ncados pela bidos da Parochia. Em seguida, um 

• ~e raciodnios, fir.me como o grani• JnnaeUt.aae, ae coraçoes · t.11ceraaos edifício especial para servfr de séde 
to, á qual cada ~ração de theolo• ás reuniões dos Exmos. Révmos. Srs, 

i. ;gos accrescenta mais alguns andares 1::uspos aa t"rovincra t:.cciesiaSt ica. 
·solidamente estei-a:dos no esforço di• li Ao lado deste, um piedoso retiro 
ligente, desenvolvido pela razão afim PlhôcvOORl!r.:A D,E OllV=IUBA para os membros do Episcopado que, 

·i ·de descolrrir tocto O alcance e exten- invalidados pelo peso dos anos e dos- .· 
são das verdades reve~acias. Entre- meritos, aspirarem a um justo repou- .;: 
tanto, é focante obSel'var como a pie• r M a t· t • so, prop1c10 a uma preparação para 
dade popular, ignorando multas ve- ro -~1~ wn 'm~x1m~ º descanço eterno na vida futura, 
zes os argumentos da Theologia i,a- m. u 'IU u IHU Finalmente, uma grande casa de ré-
grada, e deixando-se guiar em gran• tiros para leigos e um brazeiro de 
de parte pela finura de sua sensibili- orações incei;santes constituído por 
dade, desce até O amago profundo um Carmelo e por um Cenaculo de 
das verdades· theologicas ensinadas pelo abandono e pela lncomprehen- Sacramentinas, virá completar de mo-
pela Igreja, e sabe viver taes verda- são, de almas que vagueiam pel'o rei- do feliz a imponente mole de edifi-
des com uma authenticidade de con- no do erro .á procura do explendor cios que constituirão o feudo de Nos-
vieções e de sentimentos que se não meridiano da Verdade, de espíritos sa Senhora. Cogita ainda S. Excia. 
poderia explicar sem a acção do Es· transviados pelas veredas do vicio, Revma. da conSt rucção do Calvario 
· · s t que procuram entre prantos O , Ca· mqnumental, analogo ao de Lourdes, 

p1r1to an o. uraçoes, traoainos, reun1oes, pen1-
M f t minho, de almas mortas para a vida 

Grignion de ont ort mos ra que tencias, tudo Isto se fará sob as vis-
d d d t "d d da graça, e que querem encontrar 

as grandes ver a es a ma erni a e · tas de Nossa Senhora, co·nseguindo · h nas trevas de seu desamparo as fon-
sobrenatural de Nossa Sen ora em assim mais facilmente as graças be-. d. tes de uma nova Vída? Onde se po-
relayão, aos homens, e de sua me ia- nevolentes de Deus. • 
ção universal, são corroboradas pela de sentir de modo mais vivo o calor * ,:, "' 
exte·nsão do culto a Nossa Senhora ardente das suppJicas, lacinantes, e 

' a alegria ma~n·ifica das acç· 0-es de Não preciso accrescentar uma unr-
em todas as regiões do globo. Real- " 

gf'aças triumphaes? Onde, com mais ca palavra para accender enthusias-
mente, não. ha um unico povo que - bll. d d. - V · d 

Precisão, se pode auscultar O cora- .mos e mo 1zar e 1caçoes. eJo, e 
não se affirme particularmente ama- · h d t b Ih 1 • 

Ção brasileiro que chora, que soffre, mrn. a mesa e ra a o, as P ,ys10-
do por Nossa Senhora, e isto com · "Ih d h- d 

que implora, que vence pela prece, nom1as marav1 a as que se ao e 
plen.t razão, porque é proprio do co- ·11 · 1 ·t d t 

q ue se reJ·ubila e que agradece, do I umrnar com a e1 ura es a sensa-
ração materno, por mais numerosos · 1 1 -que na Apparec1aa I 1:., sooretudo, c1ona reve açao. 
que sejam os filhos, dedicar a cada M I d onde é mais visível a acção de De_ u .. s.. as uma pa avra, ao menos, eve 
qual um amor especial, baseado em · · · ;. ·d· ·t · ·t t· t 
utu1o·s par1:1cu1ares. Nao na um na constante distribuição das graç·as, ··;'ser,i 1 ª para os espirt os imora os,. 

do que na villa feliz, que a Provi- que mais facilmente se impressionam 
Povo que não tenha ao menos um d d f d dencia constituiu feudo da Rainha com a gran eza o es orço o que 
grande Santuario nacional erigido em ·t d d b do Céu? com a magn1 u e a o ra. . 
honra de Maria Santíssima, no qual A propria amplitude do plano ta~-
a Rainha do Céu, faça chover sobre os Nada, no ambiente de Apparecida, 

Impressiona a imaginação pela gran- çado deveria dar a entender que o 
homens com abundancia as graças E R s A b' deza das linhas architectonicas ou xmo. evmo. r. rce ispo, ata-
espirituaes e temporaes. Mais ainda, d t - .,._, 

Pela riqueza do acabamento. Mas O can o a cons rucçao uum monumen-
em cada região ha uma Igreja ou Ca- t d t I d d' b li ar está tão saturado de effluvios de O e a enverga ura, a uma e a 
peita particularmente venerada pelos t d d h d. t • prece e de orvalhos de graça, que mos ra e espre en 1men o. 
fieis, e em cada Igreja ou Capella Eff · · 

q uai....uer pessoa sente perfeitamente ect1vamente, S. Exc1a. não pode 
ha ao menos uma imagem de Nossa ''1 t I d 1t· d 

q ue Apparecida foi designada, pela er o Pano e u 1mar rapi amente, 
Senhora. E esta regra se appli_ça sem d · Providencia, o. ara ser a capital espi- com o acceno e uma vara. magica, 
excepção ás mais variadas nações do • d b Ih - d. ritual do paiz. a execuçao e tra a o tao gran 10-
globo, desde a Polonia até a jungle * * * so. Aos dignatarios da Igreja, que 
africana, e desde o Brasil até a Chi- tem diante de si os seculos, não pode 
na. Qual a razão da universalidade A esta capital, entretanto, muita atormentar a febre das inaugurações 
absoluta deste culto, universalidade coisa falta. E quem vae á Appare- 1mn:iea1atas, que aevem ass1gna1ar 
esta que, se bei:n que r[gorosamente clda sente perfeitamente que paira administrações ephemeras. Os maio-
contorme ao ei:is111amento aa rgre- sobre o logar um grande anhelo, ·col- res .,-,monumentos religiosos do mun-
Ja, se aisungué pe1a s111gu1ar ex- lectivo, uma grande . aspiração ano- do inteiro foram obra de geracões e 
pontaneidade das manifestações atra- nyma, por uma obra de construcção e gerações consecutivas. Ne~huma 
vez das quaes se exprime? A tgre de Fé que exprima e traduza n" or-, · ..., dellas plantou para ter o gosto de 
ja nunca mandou que cada povo erl- dem das realidades naturaes e sen- colher os fructos neste mundo. Os 
gisse um Santuario particularmente siveis todas as realidades sobrena- fructos se colhem no Céu, para todos 
dedicado a Nossa Senhora, com fo. turaes e insensíveis de que o am- os semeadores da boa semente. 0 
ros de Santuario nacional, nem que biente está saturado. que é essencial, é que as obras rea-
em cada Igreja Nossa Senhora ti- A maternidade de Maria e a om· lizadas na terra não tragam a marca 
vesse um altar proprio. Jamais, nipotencia de Sua mediação univer· de precariedade e de exiguidade das 
uma autoridade ecclesiastica se lem• sal preci.sam ser promulgadas em coisas feitas exclusivamente para os 
brou de obrigar os fieis a prestar a marmore e bronze, depois de terem homens, se ellas se destinam ao culto 
Nossa Senhora todos ·e cada um dos sid<;> proclamadas com lagrimas, com de Deus. 
actos de piedade com que Ella é ve- preces e com sorrisos de gratidão, Este monumento se fará, volente 
nerada. A Igreja se limitou a defl- pelo Brasil inteiro. Deo, tendo como condição de suc-
nir as verdades mar1·aes e, na ma·10-' A fut Bas·1· d e ura r 1ca eve s r como cesso a persuasão firme e tranquilla 
ria aos casos, a pieaade exponta- aquelles documentos de bronze dos de que não se trata de uma grande 
neamente enthusiastica da massa dos tempos antigos, em que se grava- obra, a se realizar de modo ames-
fieis tem seguido seu curso, de tal vam para a posteridade factos, leis quinhado graças á exiguidade dos re-
forma que se pode sustentar que quast ou nomes já immortal isados na me- cursos e do tempo. Os annos pode-
todas as festas de Nossa Senhora e moria dos povos. A consagração af· rão correr, assistindo ao desenvolvi-
quasi todas as formas de piedade fectiva não basta; ella tem no inte- mento tento e prudente da obra. 
com que Elia é honrada, nasceram na rior de sua essencia uma força que Nem por isso, entretanto, ena se fa,á 
massa dos fieis expontaneamente ou o leva a se exteriorisar em monu- menor, ou deixará de se fazer. 
por melo de revelações particulares, mentos de arte e de Fé. E se ella exceder os limites da 
sendo posteriormente sanccionadas * * * existencia desta geração, uma coisa 
pela· Igreja. Não é dlfficil, pois, aquilatar o lm- ao menos se poderá dizer: que o· 

Pot-que tudo Isto? Porque a pie- menso enthusiasmo popular que des- Brasil teve a gloria de, excepção hon-
dade popular sente viva e profunda- pertará a noticia que damos em pri- rosa em um seculo frívolo e imme-
mente que Nossa Senhora é, na rea- meira mão, de que o Exmo. Revmo. a1at1sta, argamassar com o tactor 
lldade, a Mãe de todos os homens, Sr. Arcebispo Metropolitano, consti- tempo um monumento que por isto 
e especialmente aos que vivem no tuindo uma commissão de technicos mesmo o tempo não destruirá. 

CONTI, 

NUAÇÃO 

DA 1.ª 
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• 
necessaria muita. cla.rividenciu para: 
~e perceber que o reconhecimemo 
d·3 todo e qualquer casamento re
:.igioso implicaria na implanta
ção do divorcio a vinculo ent.re 
nós, pois que varias seitas he
t-erodoxas e protestantes admit
tem a dissolução do vinculo con
jugal. 

Além desta difficuldade, será 
necessario que a lei seja feita 
com a preoccupação de respeitar 
escrupulosamente a liberdade in
tangivel e sagrada da Santa. Igre
Ja ele Jesus Christo, Os ca.tholi-

.. ,cos ainda se lembram com resen
: :um.ento e pesar, da pessima ,1er 

· : 'sobre casamento religioso, appro-· 
! vacta pela ultima legislatura libe

ral-democratica que ti-vemos. Essa..: 
lei foi tli-1, que o ·Episcopado não 
a poude acceita.r, e jamais foi 
ella posta em practica em todo 
·o territorio nacienal. 

E os catholic<>s desejam arden .. 
temente que tal situação não ve .. 
nha a ser reaffirmacta pela lei 
que consta estar actualmente em 
elaboração. 

*** Ao mesmo tempo que se cogi~ 
ta do reccnhecimento elo casa
mento religioso, cogita-se tambem 
do amparo aos filhos illegitimos. 
É o que nos affirmam os tele
grammas. 

Este assumpto é por .demais ar
duo e complexo, para poder st:r 
analysado a fundo em um sim
ples topico dusta secção. 

Será, entretanto, conveniente 
qiccentuar que os cathollcJs, sem
pre desejosos de apoiar qualquer 
iµiciativa úc amparo a todos os 
qesprotegidos. nem por isto ap
i:;lauàiriam qualquer lei que vi;;s
sr apag'ill· a linha demarcatDria 
n.itida e firme que nossa actual 
l~gislação estabelece. quer sob o 
ponto de vista morai quer juridi
co, e economico, entre os Iillios 
legitimos e illegitimos. Essa li
nh:1. dema,rca.toria é a "li,;hu. Ma
ginot" da indissolubilidade do 
v.i.nr>ulo coniug1;L 

:;{** 
Convem accentuar que o LE

GION ARIO, apontando em toda 
a .sua complexidade os prnblemas 
que estão sendo estudados pcJas 
autoridades competentes, tem em 
vista collaborar com estas em sen
tido constructivo. Reiteradamen
te, os elementos com sufficiente 
autoridade para falar em nome 
do Estado Novo tem affirmado 
que este deseja acompanhar 
passo a passo o roteiro que lhe 
é apontado pelos anseios da opi
nião brasileira em demanda de 
um futuro mais glorioso e me
ll:or. Or.a., doessa opin.ifw pubi<c,i 
fazem parte - e em que pro
porções! - os catholicos. Tudo, 
pois, deve levar-nos a- crer que 
o Estado Novo não deseja afas
tar-se ou divorciar-se do pensa
'cnento catholico brasileiro. O de
ver do jorna.Ji.sta catholico consis
te em ser o orgão publico elo 
pensamento catholico. Elle deve, 
pois, affirmar serena e claramen
te a doutrina catholica. É fa
mosa a exclamação de um guer
reiro : ai dos vencidos. Hoje em 
dia mais do que nunca, se pode
ria dizer: ai dos mudos e dos 
rn·ertes, ai dos qtle •se comp:·aze.m 
a recriminar amargamente leis ja 
feitas e a chorar sobre factos 
C·0nsumados. Porque não 1)rocu
ram elles diligentemente em 
tempo opp'ortuno? Porque não 
preferiram ser, no sentido mais 
amplo e intelligente da palavra, 
collaboradores energicos e effica
zes, a opposicionistas inconsola
veis em razão de males que ta!yez 
pudçssem ter sido evitados'/ 

"Bispos do Brasil" 

deante de uma manifestação su
persticiosa. o que ha, em ultima 
anaiyse, é uma profunda oblite
ração do significado e da digni
dade do matrimonio, proveniente 
da eorrupçfu, do homem moderno, 
ávi'do de pr,azer e inimigo de 
qualquer responsabilidade. Para 
muita gent.e o casamento não é 
mais do que uma coberta, para 
tGrnar decente a e~ brutal 
das -paiXões mais baixas. Outros, 
ptincipai"mente as mocinl=, qne. 
re~n·o um IOinaace deticioso. 
Vê-se- que, em gerai, o casamento 
apparece como uma valvnla para 
a sensualidade ma.! sopitada. Ha, 
então, certos casaes, em que se 
pereebe que o matrimonio não pe
netrou, mas fica sempre uma coi
sa extenor -e inadaptada á reali
dade intima da vida em com
mum, que é de uma animalidade 
quasi completa, Perdeu-se, a no
ção de que o casamento é uma 
vocação social, e, po:r ahi, a mor
te mesma do egoísmo. Quem se 
casa, de certa forma se aliena de 
si mesmo, e se offerece á collecti
vidade e ao bem da geração futu
ra. Entretanto, quantos se lem
bram disso? E quantos não te
riam o maior dos espantos se sou
bessem que o casamento é uma 
coisa essencia1mente casta, e col
locada á sombra da virtude da 
pureza? Mais do que isso, que o 
casa.meto é uma fonte de 1:,,:,rfei
ção espiritual e caminho c!a. sal- . 

vação ·eterna? · j .,======================================:======:::;:====~·=====~1 

Por ahi é que se -exPlica~~nal- ·-. 

Sob o titulo, "Bispos do Br,:i,~ 

si!", recebemos, por gentileza do 
autor, S. Excia. Revma. o Sr. 
D. Francisco de Aquino Corrêa, 
Arcebispo de Cuyabá e membro 
da Academ.i-a BnasHeira de Le
tras, um opusculo, que é uma 
commemore,ção dos fallecidos 
Bispos do Brasil, n:as solemncs 
exequias celeb1,adas por oceaisião 
do P,rhneiro Concilio Plcnario 
B·rasileiro, na Igreja da Cande4 
lo.ria. .do Rio de Ja.nelro, aos 10 
.d-e Julho de 1939. 

logro de muitas uniões conjugaes. e A T H O L I C O S E' pela ligeireza, pela superficia- , 
lidade e pela sensualidade co!b 
que muitos abordam o problema 
sobremaneira grave do matrimo- Comprem EXCLU·r ,.,.. .. l\ %T"'1'.TTE 

. . u .1. \ ~ -- ~ i~..:. ~ ~ - --' suas Joias e seus Presentes 
.J OA.LHARIA 

na conhecida 
n!o que se observam tantas de
cepções e. peior do que isso, tan- '. 
tas EOluções erroneas, como o di-1 
vorc!o e outras coisas peiores. 

E, d<:!pois disso, poder-se0 ha ex
t'tanllar que muita gente não te- 1 
nha querido casar-se numa Sex-1 
ta-feira, embora esta Sexta-feira R U .. L\. 
:lasse a fcsLa da Immaculada , 
Conceição:.' 
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CASA CASTRO 
DE 

Unicos 

.. OFFICINAS PROPRIAS 
NOVE1V1BRO N.º 26 {Esquina da Rua Anchieta• 

relogios ". E :{.. E C '.r. R A " concessionarios dos AFAMADOS 

O auctor homenageia, em sua: 
obra, os Exmos. e Revmos. Pa
dres do Primeiro Concmo Pie. 
na,r.l-0 Brasilelrô, continuadores 
das tradições ·mais glorios0;S do 
Epi.sco~ Nacion.a:1, 

., 



São Paulo, 17 de Dezemhro de 193!1 L E G J O N" A R.J f-

A Curia D'oresanà c!e Brãgr.n-

1 

res em repartições publlc:::s, e- ~crv'.ç0~ )Ubllcc1;, lndus'.:·;a~. ag:i
ça, _ sem intuitos de mant0.r i::o· criptorios de medices, etc., - cultura e cornmercio, o que levou 
lcnlica, pede-nos a puljticação dú que constitue uma ctas ma.is ne- Michcl Murray a d17.~r: '' ~i se 
seguinte: fastas modalidades da pennanen- leva cm conta (Jl!C a desoccupa,ão 

Pondo de par~ as heresias que eia das mulheres fóra do lar -. total dos Estados Unic!os fluctua 
se encontram no artigo intltula- a argumentação é mais simples. entre 6 a 10 milhões, .poclcr-so-ia 
do '! Ao Correr dos Dias., d'J Foi Lenine, o fundador do com- di2er que as mulheres sã-0 as cau
"Estado de S. Paulo" de. 25 d_o munlsmo russo, quem disse: ::;i,{<:,rn.s do actual mal estar ope
mez findo, relativas á '!Volução "Para que tr!umphe a revolução n•i,·io <O gripho é do auctor des
da idéa de Deus e á trnnsigencia (communista) precisamos da mu- t~. ,1ota). 
da Igreja com, a fé e com o lher; ... para tê-la é preciso fa- ... A verdade é, continúa a 
dogma, queremos focalizar aqui zê-la sair do lar ... " "Polha da Manhã", qu1 m~itas 
apenas dois pontos da cartr, pas- Advogar, pols, a causa elo cm- ssnhoras altamente collocadas 'na 
tora! do Exmo. Snr. Bispo Dioce~ prego das mulheres, é advogar administração publlca fazem de 
sano, não entendidos pelo auctor sua permancncla fóra do lar, é seu trabalho apenaS um melo 
do r_eferido artigc; pôr-se ao lado de I.ieriinc, é con- par~ garanti!· o gozo de c:iusas 

Prnnc1ro. correr efficazmcntc para O com- superfluas, vestidos de luxo, es-
Flna!idade principal não c>xc-lue munlsmo. que, por ter consegui- , tac;ões de agua_, 1:erfum3s c~ros, 

outras finalidades, antes, d~ um do encontrar advogados dessa automovc'l _ part1'.:u1a'.·; c:-nclumdo 
modo gf'ral. as ;uppfo, p0c.tndo I parte predilecta de seu program- balham, nao pa1a aJudur o ma!l
até_ estas ser, em a'lguns_ er~s0s, ma, eBtá P.V!:!:lçanclo a passos d<! 1 o jornal com estas palavras: Tra
mais nobres do que a prmu,Jal, gigante por toda a parte, e wm- do e sustentar os Pl\Cs, mas u111-
dcpcndcndo isso da natt,re~a da cerá at:·avé:,; d:1 degradação da I camcntc para poderem dizer que 
respectiva matcria e de circums- mulher, afastada do ambicrtt'c sn• nf'..o precimun elos hom\!ns. Pen-
tancias. Exclue, sim, tão sóm°"n- ·lutar da vida domestica. 1 sam que indepclldencla é lsw. 
te as igualmente principrH'S, µoi- . As difficuldacles, com que se 1 *** 
impossíveis dentro da mõsma /bretende justificar o cmprcg:> das A permanencia das mulheres 
ordem. : mulhN·es, sfio trabalho dos inte- fóra do lar é a Victoria de Le-

Sendo, pois, _ª finalic.l;i,~e pr•2ci_- li ressados em _mantê•:las fóra do nine contra o Bl-a-,i.l - que lhes 
pua da mulhe1, no d17cl c!a e-ai- par. São, nao ha nega-lo, um :igro.deça, aos cte"fe1isorés do p!'o
ta pastoral, o ser mãe ·:l2 fmniiia. : mal para lamentar e remediar. gta!nma do chefe vermelho, o des
nã? ~uer iss_o significar que <1_ vida , Curioso Jorém é que se pró- sr.rviço, que, assim, prestam â 
rcl!g10sa deixe de ser frnal!chde . ,d! ' u 

I 
pra· Noção d • . . _, -~ 1 cure reme 10 p,ara m ma , - -. • 

e oUcra 01dem, g1an~eme11k é,C- ticando-se o1,1tro maior princl-
vada e honrosamente merecedora 
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de sá preferida â principal. pa n:1en e mven ,º li Ult e o r -
Si a carta pastoral ,ivesse dito' med'.os,. que, app11cados por quem 

,. 1-d d . ,- de Ciire1to, haveriam de produzir - ,ma:.1 a e unwa -- enoao r,o- , . 
deria ter cnbída a suppo3h hu- os nçcessar.os effe1tos. 
milhante exclusão, que prettndeu O combate ao augmento arbi-
cnxcr;;m· o articulista. trario do preço dos gencros de 

s. s. viu, portanto, nrnis do consumo gei'al, ao injustificado 
que foi dito, ou, antes, vin o inc- proteccionlsmo alfandegarlo e a 
xistcntc. outras causas conhecidils e facil

Quem não seja muito ilkti'adó mente removivels, reduzil·ia fata'l-
sabc que a uma palavra pode cã- mente taes difflculdades. 
bcr mais de U!Jl sentido. Não são, todavia, sómente ec-

No caso. a expressão - :·ina- I clesl!lstieos que combatem o ein
lidade precípua - . tem n signl- prego daB mttlhercs. 
ficação de fimtlid.ade primeira 1{a l!;tn um de seus numeros de No
ordem chronologica, significando vembro ultimo, em betn lançado 
3,inda finalidade mais commuin, artigo, sob o titulo - O tr.aba
mais geral, sendo, como não pó~ lho das mulheres -, dlsse a ":!"o
clia deixar de sê-lo, maior o n'u- lha da Manhã": 

As licenciosidades do cinema, do 
radie, das piscinas, das praias, eia 
cceducaçác, dos sportes impro
ptios para moças são c.ausas ins
tl'urrtentaes das desordens que ora 
infelicitáin os 'lares, pois a causa 
etf'iciente maJdma de tudo, resi
de nàs forçàs secretas, que jura
ram a destruição dá cMíização. 

A chamada política· das victo
rias certas, atrlbúida á· Igreja peh 
articulista, é desconhecida . na 
Igreja, sendo, jJOls, mero pro
d ucto da ifiii:tg!tmção. aliás, não 
muito polida de $. S .. 

De outro moqo o Papa não te
ria trab:1Jhâdo para evitar a 
guerra, qué, afinal, lamentavel
mente. se desence,(leou sobre o mero de mulheres que se easan1 "Do começo do seculo até hoje 

do que o das qtte se f~2'.!n:t tem augmentado consldé1·àvel- mundo, 

Ah! vem chegando o Nat.i!. 
Festa chdetã por excel Iene ia. 
Festa de piedade e encanto 

cheia de doçuras e recordações. 
Fe::ita da familia, 

o" NatµI e a Paschoa siío 
duas solemnidades psincip;:i:s 
e c1s mais bcllas cio Anno 
c:1rlstiló. 

Pre'\:,ara•se a Igreja pelo 
Advento e a Qm1resma, na orn-
9ão e na penitencia para fes
tejar o Verbo Incarnado nó Presepio de Bc
thlem e o Christo ressuscitado. 

O mundo christão se enche das a'.e9rias 
santas do "Gloria in éxcelsis" dos Anjos eia 
gruta de Bethlem e das "Alleluias" do stput
chro gJórlôso do Christo Rei e Tr:umphador 
da Morte. 

Que tradições piedosas, encantadoras e poe
ticas não têm Cada povo nas festas de Natal 
e da Pàschoa ! 

Nós brasileiros, fieis ã Igreja de Chrlsto, 
nos aleg_ramos como bem pouc·os com os "Al
leluias" e o "Gloria in exceisis". 

Ahi vem chegancto o Natal. Que festa lin
da para nossas almas! Que doce e encan
tadora festa de familia! Meu Deus, como a 
gente se oommove rt•aciuelfn Venturosa noite 
do Nà_sciniento de Jesus, 

Os sinas festivos, a velha Matriz ilfumina
da, as ruas em borborinho, a Missa do Gallo, 
as reuniões em familia, o encontra dos ami
gos e parentes, e filhos e paes. 

Oh l tudo Isto fàla ao coraçãó, faz transbor
dar a alma de ventura. 

O Natal é a festa do coração, a festa da fa. 
milia, e, sobretudo, a festa christã por excel
lencla. 

Hoje os homens andam tão maus, tão sem 
affelção corno dl:i:ia s. Paulo aos pagãos 

"sine affectione", que ;ité a bel .. 
f::1~a e encant~dor-a pocsitt, a -:.:~ .. 
cante piedade do N:it,-:1 ,_·f:o 
dcoapparecenc1o. Tcn ~~1-S(: a-, -l

bar com a intim:dar~e dti. 1.:sta 
do Menino Jesus crn fo,.,,! il, 

Profana-se o Nat.::i!. Ja n<io pccc· 

~am muttos, cm certas rot:as 
mundanas na Gruta de.: t;;e~.i1c,,, 

e no Menino Jesus do prc~,~· 
pio, Festeja-se o N:,t:::i r:c, b,d· 
le do Clu!:o, na r,;a, na pc1n

dega, nas ceias de boa carn~ e bem ,·co,:.cJ,;is 
de vinho generoso. 

Passa-cc a noite sem Missa do Gallo, sem a 
Intimidade doce e santa do lar. Como os ho
mens andam maus e paganizados! 

Êm vez do Menino Jesus - Papá Noel! 
Em vez de !Vlis::ii do Gallo - bailes e ceias. 
E por falar em Papá Noel sejamos francos 

~- Não gosto deste velho feio, encapotado a 
tiritar de frio no calorão de Dezembro. Quem 
o trouxe ás· quentes pfagas brasileiras? Tra
dição? Não consta. Ha'.annos a traz ninguem 
o conhecia aqui. 

Os judeus dos Bazares de Paris querendo 
afastar do mundo christão a lembrança do Me
nino Jesus e de Bethlem, criaram o Papá Noel. 
E a propaganda, o co'mmercio, o impuzeram 
ao mundo, n'uma confusão de lendas de São 
Nicolau, e phantasias, que enchem a cabeci
nha da criança e lhe esvasiam o coração do 
amor ao Deus Menino do presepio. 

Disse e repito - não gosto do Papá Noel, 
É a laicizacão do Natal. 

l='àçamos -uma campanha pelo Natal dos 
presepios da Missa do Gallo, da reunião em 
familia, das orações e canticos. Emfim pelo 
Natal christão. 

Não profanemos a mais bella, a mais to
ca~te a mais christã das festas christilsl 

* Ascanio ·BRANDÃO· 
freiras. · mente o numero de fílr:as de Zva =====~::::::==~:=::::::::::::::::=============~=::::=========·=======================::i 

:8, porfm. certo que, para ên- que fazem concurrencià aos fi- 5llnn111111111111ci1111m111111imm111111cm1m111111i1u111111111ci1111111111111imwmrn1i11.m1111111cr111111mmrumnHm~ * 
xergar tudo isso, se faz mister lhos de Adão. Em 1900 attlngià A Escola Jean Brando em sua = -= 
amar a conhecimentos boa fé. :1 pouco mais de 4 milhões . . . . casa por correspon<lencia § Alf · t • //·E li ~ 
~~~~~~~\o emp:·c~o rla8 mulhe- ~~!;!ii1~s°n~u:7i~1odi~i!~~-~~!: Devidamente registrada sob n.• 548 1 .· .. aia ana speranç a i 
-~Vv-v'v'i;~~~~~- 1 ;,;; em llll8 ~ ~: 

; Adm1·n~r.:dracno Pr'1!od1ªal Etc·• ~l~ r:-_ D. á licções, systeme. mode:-no, pa.rà_se_habi- ~= TERNOS em Casemiras nacionaes e extrangeiras--~-!. 
~ ,1,...,... \,Á\, 'li,, · Ji't.a1·, mesmo sem .preparo, á proffissao de- elega.ntemente executados,, sob medida em _ 
~ ' guardoa-livros. Ensino com auxmo de 4 e a;: 

t Alexandrino Pio d'Oliveira, com longa pratica (; . livros que guiam facilmente como -protessa,r ~= 10 PRESTAÇõES sem alterac_ão de preço_ _-_!! __ :: · t•, -particular. E' commodo -se ha.b!.li.ta~ a.o pé 
~ coromcrcia1 e contadoria particular, dispondo de ao fogo, sem mesmo desattend·er 08 affazeres. ã * s· 

I tempo e podendo apresentar incontestaveis refe-. O curso completo de 12 licções, que fará em 4 mez.es e um 5 9 
· ff d • · t - d' l diploma gratis especialista ·em contabi-Hcl.ad-e, custa apenas 300$ §- § 

rencias, o erece-se para a mnus raçao pre ia cm "6 prestações, Peça propecto hoje mesmo, a.o auctor m.aj•s 2 Rua do Consolação 840 (antigo 156) 'si 

$ 
ou congenere cargo de confiança, nesta Capital. conhecido no Brasil, Portugal, Africa; tem mais de 30 annos ·i :E§ 

de ensino commercial: habilitou J.á uma geração de alumno.s: E! Tel 4 7034 SA-0 PAULO = ~ A. PI() D'OI.,I'"EIRi\ Gt1s1110-e~, 324 = · - - := 
w " - "" Prof. Jei:m Brando, _Rua Costa Jr. n. 0 194, Ca.ixa 1376, S. Paulo. ·- ·2 
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~======================::-=--:---:========~-=· 
10.ª CONSULT,\, 

LIMSO 

CONS. - Ha muito que desejo saber l)U 

~er esélarecida Sõb1·EJ um pontu da nossa re· 
ligião que é o seguinte: Se no fim do mun:1.J, 
só existirão céu e" irlferno, para onde irão as 
c.rianças que morreram sem baptismo, e 1-ue 
C'stão no Limbo? (CAT!íOLICA - S.1.O 
l'c\.CLO). 

R a·di o Consultas 
(Lidas ás 4as, te1ras, na Radio Educadora Paulista, 
pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR, S. J.) 

Tl.ESP. - F'icariío, exma. Consnlentr, 
exac:tamente onde estüo: no Limbo. 

A palavra "Inferno" só c·om o andar rlr,s 
1 ::1i;pos é que teve a signífieac:fio carnch!'L· 
t iea e exclusiva que todos Jhe damos agh;',t. 
Xos principias conservava ella s!la signiiif:>1.
c:üo cthymologica, isto é, lugar ou ser que es
tá mais cm baixo de todos. Assim é qno 
fizemos no Credo: "desceu aos Infornns ·. 
O proprio plural empregado mostra para le,{ J 

que não se trata pura e simplesmente r'<' 
Inferno no unico e exclusivo sentic1o que 1!rn 
damos actualmente. De feito, .os Antigos ,TP-· 
dcrns costumavam distinguir nos iilferno~. o 

no propriamente dito, tomando, isto ó. como 
o lugar onde ·soffrem as altnas que morr,-,11 
em estado de peccndo mortal e Inferno im
rropriamente ou limbo (borla, franja, or·a J, 
onde ficarão as crlanc;as e os adultos crian· 
~as não ];aptizados, 

CONSULTA 

ACÇÃO CATHOLICA 

CONS. - Pergunta se uma pessoa ter
ceira franélscána pode entrar para a A, C 
se11do a A. e. a ordem terceira da igreJ:'l é 
f:)ertnittido pertence~ a duas ordens terceiras? 
(M. I. - SAO PAULO). 

"seio ele AiJl'ahão" e o inferno proprianlf'ntct H.J.<JSP. - Ha ordens terceiras regubres 
dito. No "selo de Abrahão·· ficavam os .J1n- e otdei1s terceiras seculares. As prim'll:·>1,1 
tos elo A. 'r. que nelle esperavam a vin:;,t süo verdadeiras congNigações religiosas ô 

do Messias, Jesus Christo, qlle os introduz:- como taes pei'tencem, mas eminenter· á Ar,:1<> 
ria no Pai;aiso. E' j)recisamente <listo otw Catholica. Quero dizer. Faz·endo, como tnda 
nos fala o snpra citado artigo do Credo. congregaçüo religiosa, o apostolado segu,:rlo 

Na Iclade Media. é que foi usada a Px- ns t·egras do instituto a qlle deram o nonH. 
pressão "Limbo". Os theoJogos eles te tempo Instiulo reconhecido em geral. pelo Dire!lo 
distinguiam 110 c1rnmado Limbus inferni. " Canonict> e eln patticular j)elos Papàs e p0!0·; 
Limbus patrum (o Seio tle Abrahüo) e o Lim- Bispos, estas terceirns ortlens re1;1tla1·e, J)Pr-
bus puerorum (o nosso limbo), isto é. o Lirn- tencem ele faclo ao Apostolado ·Hierarchlco 
ho onde ficam as cri,anças que morreram :;r:m da Igreja. 
baptismo e os bobos adultos niio bant.isaclrm. A A. C. pelo contrario, não é senão urna 

Limbo ethymologicamente significa orla, participação a este mesmo apostolado. 
franja, horda de algtima coisa. Limbo •elo h- Quanto ás Ordens Terceiras Se'culare., 
ferno, por conseguinte. seria a borda, Q orl.1. 1<ão ellas -àssociações i1ias dependendo ele um L 

do inforno. FJ' nesta horda que a nossa ima oi'délh religiosa e cujos lnembt·os vivhndo 11<) 
ginação collbca as crlànças e os,-hobos adul h1undo se esforçam por attingir a perfoi,::\o 
tos mortos sem baptismo. Ah i · ficarão ':li ,., da vida christã co!1forme o espirita daqu,_,1::1 
i;em soffrer pena alguma corporal. muito me- 01·deni Religiosa e seguindo -regras aclapt adas 
nos a do fogo, mas tà1übém sém a Visão b:m, á vidá dó lfiUmló e app!'ovac1tcts pela Sa1,:a 
tlfica de Deus. Sé. Não são Ordens ou Congregações re!i-

Concl uindo, pódemós e devemos que no giosa.s mas nem tão pouco simples Confr;i. 
fim do mundo não haverá senão C€U e infer- l'ias. F'azem de facto Nôvlélâdt>, ProfissâJ o 

J1º' ~~J~~...P.f-fe?.11;: -~g~~~~--~1:lf~~----:..~~:az_~Wll,,~: .. eSllll~.lal.t 

Visto tudo quanto ficou acima expost'.l · e 
visto doutro lado que o pens,:unento elos Pa-
11as tem sido organizar pela A. C. tudo quüll· 
to na Igreja não esteve ainda orgitnizado por 
11111 estatuto hltidamente definido, quer-nrn 
parecer que as Orélens Tél·ceitas, já I~rancis
canas, já Carmelitanas, etc., não poeleri\o fa
zer parte senão eminenter da A. C. QnPro 
rlizer. Fal'ão parte da A. e. em sentido largo 
como qnasi uma Ordem Religlosà. mas 1uio 
farão parte da A. C. no sentido estrícto. 

O pertencer a duas Ordens Terceiras só 
pode ~er contl'ariado. si e eri1qu~rnto os es
piritos das respectivas Ordens Primeiras se 
contrariarem. 

Quanto a A. C. ser a Úl'(fom Terc,,ht 
ela Igreja é uma phrasc elo Concle Della 'flo'.·· 
re, Ileclador-Chefe do "Ossél'Vatore Rom*lno ·• 
e eleve set' totnada evi<lentementc 0111 sei1Udo 
anaJogico. 

12.ª CONSULTA 

ÃGUA BENTA 

CONS. - Que valor têm a eça e a ng,1.~ 
oenta que se lança sobre ella, nas mi9sas do:, 
mortos? (V :\1 A CATHOLICA S -~ o 
PAULO), 

RESPÓ - :'tlnltas vezes na Sagraria Ei· 
Ú'iptura foi o JDspirito Santo sir;nifica'.lo pc::·., 
agua e especialmente por uma agnü 1rnr:1 e 
Umpirla, segui1do o que diz Ezequiel í:X:X\'.\'í, 
25-26): "]<;spargirel sohrP vó:-; uma ag1rn pn ;· 1 
l? sereis j)utifH':ulôs rk fnrl.i a illllll\\lHl'c;;: e 
dar-vos<ii 11111 esp:rito novo.·• 

A agua henta, de tanto uso: na Igr,•ja, 
:·epresent;i justamente e esprci11lmc,lte este 
Espirito-Santo assim como a santidade e,1m-
11rnnicncla por sua operação ás cl'eàt1ir/rn. S:rn
tificadas éfii. vil'tudes dessa agua e d~;;:,;.~ ·. .. .... - '~ --·--.:...:- -- · ... __ ,;'"'-, ...... ---~,- --. ·-- .' ·- ....... . 

Espirito Divino, tornam-se as crcaturas um 
meio de santificação para aquclles que dd!a» 
_l'.sam com piedade e devoGão. 

.Joga-se agua bente. sobre os corpos dos 
mortos, sobre os tumulos, eças e cemilel'ios, 
afim de obter de Deus qu-e, tendo em visi.a 
as orações feitas pela Igreja ao benzer a 
dita agua, queira purific<l.r quanto . antes as• 
almas dos fieis mortos em Sua Santa Gra ;:1 
e conceder-lhes o alivio das penas que e:,t,,
jam soffréndo no Purgatorio. 

A aspersão desta agua-benta, ,na reti1',l• 
eia dos corpos assim como a dita asperni\'J 
e a inccnsaçào dos despojos mortaes na ab· 
rnlvição, são verdadeiros Sacramentos. 

A aspersão afastn as inffluencias mal:.'!· 
nas do 111in11go e a incensação indica as vir
tudes e as hoas obras do defunto assim eow.o 
a eficacia das orações feiros por elle. 

Quanto a Eça propriamente, parece não 
ser <levlcla sitião para tornar mais faci!Iucn· 
te visto o cor}Jo do defunto. 

13.ª CONSULTA 

PROTESTANTÊ 

CONS. - Quando e de que maneira se 
originõu o termo "protestcnte" commumcnte 
applicado aos irmãos separados da Igreja Ca
th9,lica? (R. P. C. -- S.1.0 I'AlJLO). 

RESP. - O nome "Protestante .. foi ,lado 
ao l)Qrtido Luterano po1· cnusa do solenm,_ 
Protesto aprcseúlado por ellt>s no clia l!'i rle 
Abril <k 1529 contra um decreto lanc:ado con
tra clles pela Dieta de Spire <S:i,,yN). 

E:les prntcstavam: a) que a lgrcja ,a-
tholica Romana nfto podia julg:.ir a:, Igrejas 
lh!fot·ni.Hlas, por Ae terem C'llas sefl<ll'lldos da 
communhão com ella; h) que a antoridade 
da Bíblia é s1111rema e ac-ima dn elo, Con<.:ilios 
,. do:-; Bispos; e) (luc a Bihlia 11iin """" ,;er 
i!itcrpretada segundo a 'l'raciic;ito, mas sim 
por sc•1:; Jll'"Jirios meios. · 

O trrmo .. 1'1·ofesfanlP .. pois. refpri,·-,·P-Í!l. 
proprir!1n0ntr no:; Lutr•ranos. .:\íai~ "t,:1rr!c. 1t()~ 

pni7.cs· catholicos e~pe!'ialmentc. ::serviu para 
designar os sequazes das numeroslssimas 
Confissões Héligios>1s que, dirccta ou in<lirec
tamei1te, sc:e oi'iginaram na 1m-euclo-reforma ea, 
cabeçau~_ »~1:_~ut~.~O.. ~-º. . .B,ef!~~~ .X_\'.:l.~ 
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Mlesmo gastando Jesus de tocar nas suas chagas, não era possivel suas iriã:ôs :-0 1m<' 
não :foi um acaso, mas alto de- ganarem ", 

jSão 1 Thomé 
J1: muito significativo celebrar â 

Igreja a festa do Apast.olo S. 
Thomé antes do nasciment.o de 
Christo. Assim prepara o espiri
ta dos fieis a crer naquelle Deus 
occulto que em breve deve nas
cer no silencio da noite. 

Aposto;lo· 
o 

seu tempo com pro
vas e medidas, 

NÃO TERÁ UMA ROUPA TÃO PERFEI· 
TA COMO AS DA ALFAIATARIA DA 

A EXPOSIÇÃO 

De linho ou de casemira, as rou• 
pas-feitas da A Exposição são de 
corte impeccavel e dos mais mo- '1 ' 

demos padrões. Faça o que já 
fizeram mais de 50.000 crediaris-
tas satisfeitos I Visite a nossa 
Alfaiataria e escolha um terno 
de finissimo linho, já ptompto, 
feito como se fôra sob suas pro• 

i''ii P'os1cAu-• 

São ThOiné foi o unico Apos
tolo que exigiu provas categori
cas para crer na ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Christo. Não 
nos é· licito censurar a apparente 
impertiI).encia' desse Apostolo, que 
exigiu para crer, enfiar a mão na 
propria chaga do Crucificado: 
"Emquanto eu não ver, e não en
fiar a mão na chaga do lado, não 
creio". 

São Thomé, pobre pescador co
mo quasi todos os seus compa
nheiros que seguiam a Jesus, foi 

. sempre dos disclpulos mais ani-
mosos. Quando vieram annun
ciar que Lazaro ·tinha ·morrido, os 
discipulos proeura vam evitar' . .que. 
Jesus se expuzessc · á perfidia dos 
phariseus, indo a procura do ca-

,da ver d9 ,~igç., ,,TI16iné, porém 
dispo2; ,_toru}'s a·Atcom}Janhal-o"di-

·. zendó: "vb.mos:Vcom . Elle para 
com El!e morrermos". Não · foi° 
po~ por ,_léVJapctáde e insufficlen
cia q~ it..é 'que Thomé tanto re
luctou a , accêltar a ressurreição. 
Fôra a el1e que Christo dissera: 

=,.'1""'-· .·· . ~~,I 1 

~~ -,.':,'. :;'ll'------./4 .. -.;~---..... ~~ /~AlM~·j! !11:il~~.~·~:,.,:,A«': .. , ..... , .. , .. , .. / /4}!::':;!(if::!!\~ ff~~~~., .. :., ... ~-ifi 

"Eu sou o caminho, a verdade ,e 
_a vida. "Elle ainda se lembra
va certamente .dessas palavras 
para Insistir: ... E:mquanto não 
vêr nas suas mãos o signal dos 
cravos; emquantó. _não puzer a 
minha míio ,nis sU:as chagas, não 
creio." E!le q1,1cri?, evitar toda a 
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a attittÍde leviana, e todo o facto 
l não vêrifié'ado: ' -
i · · .Por isso- d.lzia S. Gregorlo ' 

Mlj,g.no:. "-1\, ..... incredulidade de 
Thomé .e .a 9rdein., que .recebeu de 

.. · ~' 
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, . . QcuUata . 

R. ~n.-P .. ·.Egydlo,· J& - s. 
. 6~3tl4 - 0 14 a l'1 boraa 

.· '• Telephbile' 2-7313 
... ·-:.;,.,..,.;,.,..,..:_·,:,..,~-;;. . .., ,.., ---- .. 

......................................................................................... " ............ " .......... " ... . 
l A Cinta Moderna l f ! 1 Í A maior organisação plastica do Brasil f 
f, Variado e completb sortimento de artigos para li 

--- presentes de Natal e Fim de Anno -
I i . 

o 
Camiseiro 
d a E I ite 

f BOLSAS -. MEIAS - t ! 
. ,'j i ~~R.~(!M~S FINqs, Etc. f i 

signio de Deus. O diseipulo que, Na divis!tJ. dos apostolas muJ 
duvidando da ressurreição dó be a Thomé a téi;rá"' dos ParthesJ 
Mestre, poz suas mãos nas eha- povo que oecupava, a Persia., & 
gas do mesmo, curou com isto 4 que nunc,a se sujeitóu áo podel" 
ferida da incredUJidade de nossa de Roma. 11.: prova.vê!_'· que São 
alma. A incredulidade de Tho~ Thomé tenha pregado o ·Evange•' 
mé foi para nós de vantagem, lho na India, onde· s. Francisco' 
maior que a fé dos demais apos- 1 Xavier ainda nó seêulo XVI en• : 
tolos; porque tornando-se credulo controu vestigios · da.· Igreja; aJU 
pe:lo tocamento das chagas, con-' fundada pelo santo iPostolo. 
solidou a nossa fé, banindo qual- A tradição diz ciúe · o sanfl&' 
quer duvida." E St. Agostinho: apostolo morre.u ·transii'àssado por: 
"Thomé, homem santo, justo e uma lança e é assim: que a arte 
leal, exigiu tudo Isto, não porque· • christã sempre o representa. 
duvidasse, ma~ para excluir · Thomé tambem é urna prova;. 
qualquer suspeita da superficia- viva de que ningueni póde se ina.J 
!idade. Para e'.lle era bastante tituir em juiz de · Deus, esco..l 
que visse aquel!e que conhecia; lhendo as verdades qtie deseja;" 
mas para nós era necessarlo que crer, pois Thomé, não crendo IlN 
tocasse naquelle que via, para ressurreição, recebeu da propria. 
que n!nguem pudesse dizer que boca do Redemptor o nome de' 
seus olhos o enganaram quando incredulo. . . 

,---------------"·(,\"----------- 1 

i Ao Dragão d~~- Indianopolis · 
S.ob a gere~cia de ER'&ESTO CINQUETTI 

Artigos para as restas·. Prllsentes lindos e variados, 
, , uteis a .toda a .classe de pess<1a::;. - Compre. no seu pro
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gravatas, meias e lenços 

'f FUiàes ém,São P•~lo: : , ,. · · z:! 
R .- S. Bento, 78 -+- J?:tione, ·2~7880 f · i P. aa- '.Republica, 3i __;_ 'Phone, 4-6674-~J CASIMIRAS, BRINS E LINHOS 

f .................... - ..... - ..... - ............. - ..................... -.............. - ............. J nos mais modernos padrões : \1. 8. encontrará na 

Especialidade em enxovaes. sob mea1aa 
' 

· Só Av Hrffl. lu~ AntoniO, 143 
Phone 2-6075 s. Paulo 

SECÇÃO ESPECIALISADA EM ART1GOS 
PARA N-OIY,_,M3, .,, 

Aviso - Annexmnos á 
nossa secção de lã mna 
aula de t,;r;i~ o,t gratia. 

. : - . ·-- -~. 

Comp1eto sai-timehto de aFti
gos para modista, costureira 
·chapeleira e boniadeira 

V axiado sortiménto de Ren-= 
das para Altar, Roquete e 
Alva,.erp. Linh9, ;F:iló e Algodão_; 

• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

OS MELHORES PREÇOS ... ~-:. 
E .A MELHOR QUALIDÀ.DE' 

Çastanhas, Figos, Nozes - Vinhos, 
· Fruetas, Biscoutos 

EMPORIO MONTENE1GRO 
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IMPORJANJ( UVRO DE PIDAOf lftAIIUZIDO PARA o PORlUGU(Z E VAN GEL H <: 
º ~·-- """""· "'"J= pelas _ .. , - "'""'" """' iu~lda · mãezinha do O 8 ynb edr1 O e João .Baptista Schryvers acaba de autorlzar a ção. Eu também rezo por vós. Céu, em reoompensa vos susterá 

traãuçã.o pe.ra. o portnguez do Os qtte d-eoojam a.mar a.roonte- selll!>re em sua.s mãos, e cheg1<- o apparecimento _TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO 
.&eu livro "Ma Mêre". mente Nosso Senhor têm uma do o momento, Elia mesma vo~ 

E' qffl:l llar& ~ 
phariseus,~inter.essa,'.;; 

va muitt>·mai&--a ~ 
lítica da<-tt!emlilo,. .d~ 
que o Sanctuario' dei 

O Pe. Scbzyvers é nm escrip- n·ccessi-d'ade particular d,esta$ a,-presentará a Jesus. de João Baptista, os 
tor _de renome. Seus livro.s são graç.a;s de predfl.eção: Ora. vós Quanto somos felizes de per- actos religiosos por 
conh-ecilisslmos na Europa. e lhe occup,aes nesta legião do excr-- trncermos a. Deus, e nos aban
deram fama. e posição inveja.veis. cito de Nosso Senhor um luga:· donarmos inteiromente a E\1° 

"Ma Mêre" é sua obra prima, destacado! Crêd'e, déstes uma Eu o experi·mento agora, prind
c .foi este o livro escolhido ,por grande alegrLa a Nossa Senhora. paimente em nossa vice-pro
elle pa-ra se apresentar ao publ:- com a tro.ducção que acaba.JS vincia ukraniana da Gallicia. Os 
co brasileiro. de fazer. Ella 1-he permittirá en- Bolchevistas occupa.ram nose8,S 

São João, 1, 19-29 

e!!-e exercidos - a 
pregação e o bap-

Jehovah. Cuidavam 

Abaixo transcrevemos uma trar em contacto intimo com seis casas n.as quaee traln1Jhei le acorria e 
O 

ve-
ea.rta dirigide, ,por S. Rema. á muitas almas. No céu vereis por vinte annos. Durante toclo 

tismo de penitencia 
a multidão de 

Israelitas que a el-

Naquelle tempo, de Jerusalem, enviaram os 
Judeus a Jo§o sacerdotes e levitas para lhe per
guntarem: Tu quem és? E elle confessou e não 
negou, mas confessou abertamente: Não sou eu 
o Christo. E lhe perguntaram: És tu Elias? E 
lhes disse: Não sou. - És tu o Propheta? E 
respondeu: Não. Disseram-lhe então: Pois quem 
és, para que possamos dar resposta aos que nos 
enviaram? Que dizes de ti mesmo? Respondeu
lhes: Eu sou a voz do que clama no deserto: 

acima de tudo doi 

p r o p r io prestigio,i; 

junto ao po:vo. D~. : 

4)6.SSÔl!L que se ,promptificou a como .:réaus vos é g~·ato e vos 

I 
esse tempo a sua .sa.nta vontade nerava tenl)inaram 

traduzir o seu livro: ama. me acompanhou sempre. Rezae commovendo a au-
Roma 3-9-939. De muito bom grado vos 3:u- pelos Padr~-s e Irmãos que as tori<lade religioRa 

Lei serviam-s-e -maiflí' 
das praticas exte'.r-c 
nas que mel-hor , 84 
,ajustavam a e-.ste 
ideal, do que um 
conhecimento · mais 
solido das Es,~riptu•, 

"A Temes&a do Editor (10 torizo a traduzir pare o por'lu- <'Ccupam ! Que sorte os esper-,? de J-erusalem, 
0 

Sy
exemplares) chegou. Fosws g-en- guez o oposculo "Ma Mêre". ] Reza.e tl).mbém por mais de mil 
til em envia1" o vosso proprio Abrireis assim vastos hot·izo'1- irmã-s ukrania.na,~ <Jll<' <>s'tão nas 

Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o 
propheta Isaías. Ora, os que tinham sido envia
dos, eram dos Phariseus. Perguntaram-lhe então 
e lhe disseram: Então porque baptizas, se não és 
o Christo, nem Elias, nem o Propheta? João lhes 
respondeu, dizendo: Eu baptizo em agua, mas 
no meio de vós esteve alguem que não conheceis. 
Este é que ha de vir depois de mim, mas existiu 
antes de mim, e eu não sou digno de. desatar-lhe 
a correia dos calcados. - Estas cousas aconte
ceram em Bethani~, além do Jordão, onde estava 
João baptizando. 

exemplar. Fico muito grato tPs de confiança. ·e amor pa,a' mãos dos Bolch1>vistas. 
por este obsequio. assim como nossa Divina Mãe. Tende o. bondade de avisar-me 

A.~RESBNT A AGORA 
'O JNVENCIVEL" 

i. 
,' 
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P~çam demonstrações sem comprorn.1sso a 

NICOLATTJ. 
Praça Ramqs de Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

t 

por cartão .o recebimento de-sta. 
pois ostamos em plena guerra. 

Fiqu-Pmos unidos em Jesus ,, 
Mori-a ! Eu vos 1.1 bençôo cm s0u 
nome. 

Vo&sQ SPrvo <>m Jt>ous e Ma.ria. 
· Jos. Schryvers. · 

e. s~. R-." 
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Prestações 

MOôCA (Jockey Club) 

Estão á v-enda os ulti
mos sobrados situados á 
nua B-ento Dias nos. 2a, 
29 e 3í. e á Rua Hyppia 
nos. 126 a 150, contendo 
2 dormicorios, sala de 
jantar, hanheiro, cosinha, 
jar.dim e quintai, etc., com 
todos os n~eJ noramen tos 
publicos: gaz. luz, esgo
to, teiéphone, rua calçada 
e illuminada, servido por 
4 linhas -de bondes e 5 li
nhas à-e omnibus, distan
tes 10 miriutos da Praça 
da Sê: Excellente ponto 
para·· 'renãa ou moradia. 

· Preço de pechincha: 
26: OOÓ$000; e~tra.da de 
3:000$000 e o restante em 
longas prestações men
saes equivai-entes a um 
aluguel. Ver e tratar com 

.,- ~ ·: 

·;,JULIO 
corretor de immoveis 

RUA SÃO BENTO, 290 
6. 0 ANDÀR - SALA 14 
Phones 2-7374 e 3-5544 

nhedrio, a quem in
cumbia superinten
der· ás questões eles-
te genero entre os 
Judeus. Resolveram 
por isso os anciãos 

do Templo tomar 
conhecim·:mto do fa-

cto, e investigar so
bre as_ cred·anciaes do 
cassem sua attitude. 
sarios. Deviam elles 

Baptisla que jÜstffi
En vi aram seus em is
trazer uma resposta 

pôsitiva: •:Dize-nos quem és para que dem9s 
1:ma resposta áquelles que nos enviaram." 

Tres questões tinham -<fue propor a João. E_l
le poderia ser ..:...,, dada a hypothese que sue: 
attitu_de fosse legitima - ou o proprio Mes
sias, o Christo ardentemente esperado; ou 
Elias_ qu-e, segundo a crença geral dos he
breus, deveria preceder e preparar a vinda 
(lo Senhor; ou um grande propheta, tambem 
esperado conforme outra tradição do povo. 

*** 
E' instructivo observar que os Synhedritas 

,:ventaram varias hypoth-eses, não cogitara1i1, 
no emtanto, da unica possível. Pois o vati
cínio de !saias ~ra claro neste ponto: o M!s
sias seria precedido por um _,propheta que, no 
deserto, com penitencias ,e austeridad·a, pilo 
exemplo e pela palavra, disporia os corações 
para receberem condignamehte' o ·Redempfor. 
Ao saberem, pois, os chefes da Religião 

I 
de 

Israel do apparecimento deste homem extra
ord!nario, vivendo em jejuns e penitencias, 
dispondo as almas, purificando-as pelo arre

. rsendimento dos peccados que n-ellas excitava, 
sua primeira suspeita deveria naturalmente 
orientar-se pe.ra um reconhecimento da rea
lização do vaticinio de Isaias. Não cogitam, 
porém, os maioraes de Israel desta possi

bilidade! 

"éégos 

ras. Enc~rregados 
de guiar o p,ovo em 
m a teria religiosa, 
cegou-os sua ambi• 

ç ão: tornaram-se, 
como chamou-os o 

collductores de e é g o a.~ 

Para os: que, 'na Igrnja, têm quaT<tttêl" par-· 
cella no officio tremendo d-e evangelisar e 
ãiffundir a vida christã, nada mais perigoso 
rlo que apaixonar-se por idéas proprias, com 
prejuízo :ãa orie1Ítação segura que parte da 
Suprema Autoridade na Igreja: o Vigario de 
Christo. 

O que para os Synhedritas acv·ertam sel' 
as Sagradas .Escripturns, devem ser para os 
Catholicos as decisões do Romano Pontífice: 
acceital-as com abnegação do proprio "eu" 
na sua significação objectiva é via regia que 
conduz á vida, guia infallivel do bem; for• 
r,adas a enquadrar-s-e dentro de uma concep. 
ção anteriormente idealisada ao sabôr de 
sympathias ou temperamentos individuaes, 
afastam, perigosamente do Caminho da Sal• 
vação, esterilisam espiritualmente a activi• 
dad·e do christão. 

Aos Synhedritas perdeu-os ã paixão polt• 
tica. Uma simples verificação das prophecias 
de Isaías poderia convencei-os da chegada 
dos tempos messianicos. No emtanto, des, 
conheceram o Messias -e o crucificaram. 

Uma inversão analoga no ideal religioso: 
póde tambem distanciar o christão d-0 cami
nho da verdad1i, approximal-o do erro, inuti
lizar-lhe o zelo, e mesmo pôr em perigo sua, 
salvação. 

Valha-nos o exemplo do Synhedrio. 

!n~~~~era~v: ~!gai!°oi!ªs~:sera~no~:~~;~~ :: Carta f ncvc11·ca ''Sum·m·-·1 P·--·on·t1·11··catus'' ~Ziv:::,m~:: tv~~~ic~:ã~u~i;: c~r: ::c~~:s~ llePBração ctaquella doutrina de Jesus Christo de _ até que cheguemos todos a unidade da fé, ao 
que é depositaria e Mestra a Cathedra de Pe- conhecimento do Filho de Deus, o estado de 
dro; que em certo período dera cohesão espiri- homem perfeito, segundo a medida da edade da 
tua! á Europa que educada, ennobrecida e civi- plenitude de Christo" (Ef. 4, 12 - 13). 
lizad.a. pela Cruz, chegou a tal gráu de l)l'Ogresso 19) A luz desta unidade, de direito e de 
civil que· se tornou mestra dos outros povos e dos III facto, da humanidade inteira, os indivíduos não, 
outros continentes. Ao contrario, abandonado o nos apparecem separados entre si como grãos de, 
magisterio infallivel da Igreja, muitos irmãos se- moraéil; tirou-se o apoio a.o unlco e i11Substitui- misericordiosos desígnios estavam comtudo dei areia; pelo contrario, vemol-os unidos em rela-: 
parados chegaram até a negar o dogma centra1 vel fundamento daquella ordem interna e exter- tinados a reunir-se um dia em sua amizacte ções organicas, mutuas e harmonicas, diversas na.1 
do Christianismo, a divindade do Salvavdor, ac- na, privada e publica, unicas garantias da pros- (Gen. '12,3). variedade dos tempos, por impulso natural e, 
cellerando assim o processus da dissolução espl- peridade dos Estados. O ·Apostolo das gentes se constitue depois destino interno. Os povos, em sua evolução e' 
ritual. 15) Certamente que qltando a Europa frater- arauto desta verdade, que irmana os homens em em suas differenças segundo as condições de'. 

13) Narra o sagrado Evangelho que quando n-izava em identicos ideaes recebidos da pregação uma grande familia, quando annuncia ao mun- vida e de cultura, não se destinam a quebrar a. ; 
Jesus Christo foi crucificado "as trevas invadiram christã, não faltaram dissenções, disturbios e do grego que Deus "tirou de um tronco toda a unidade do genero humano, mas sim a enrique. · 
toda a face da terra" (Mt. 27,45); symbo!o espan- guerras qne a desolaram; mas, ta!lvez, Jámais se linhagem dos homens, para que habitasse toda rei-o e ornai-o pela communicação de seus do-' 
toso do que succede e continua a succeder espiri- experimentou o desalento que se accentua em a vasta extensão da terra, fixando a ordem dos tes peculiares, e com o intercambio reciproco de 
tualmente em qualquer parte onde a incredulidade nossos dias de se conseguir um ajuste: estava en- tempos e os l!mites da habitação de cada povo bens, intercambio que só é possivel e effica.z 
cega e orgulhosa de si mesma, excluiu de facto a tão viva aquella consciencia que esclarece o que afim de que procurassemos a Deus (At. 17, 26). quando O amor mutuo e a caridade vivamente 
Jesus Chiisto da vida moderna e especialmente da é justo e o que é injusto, o que é licito e o que é · Maravilhosa visão que nos faz contemplar o sentida unem a ·todos os filhos do mesmo Pa& 
vida publica e com a fé em Jesus Christo sacudiu illicito, que possibll!ta accordos, emquanto se re- genero humano na unidade de sua_. origem com- a todos os remidos pelo mesmo sangue divino. 
tambem ·a fé em Deus. Os valores moraes, se- frcla O ímpeto da.s paixões, deixando aberto o mum, em Deus; "um só é Deus Pae de todos, A Igreja de Jesus Christo, fidelíssima depo• 
gundo os quaes em outros tempos se julgavam as caminho a uma comprehensão honesta. Em o qua;I está sobre todos e habita em- ·todos J.S.ós sitaria da suprema sabedoria divina é educadora; 
acções privadas e publicas, cahiram, como por nossos dias pelo contrario as dissenções não pro- (Ef. 4;6) .: na unidade de nature1,a, que consta não póde pensar e nem pensa em menoscabar e 
un'la consequencia, em desuso; e o tão decanta- vêm unicamente do impeto das paixões rebeldes, em todos_ os homens de corpo material .e de desestimar as características peculiares que cada 
do laicismo d.a sociedade, que fez immediata- senão de uma profunda crise espiritual, que in- · alma espiritual e imniortal; na unidade/do fim povo justa e meritoriamente conserva com des-
mente rapldos progressos, subtrahindo o homem verteu os sãos princípios da mora:! privada e · immedlat-0· e de sua l)lissão no mundo; o.a. unida- velo religioso como uma herança sagrada. seu 
a familia e o Estado ao influxo benefico e tege- publica. de de habitação, . a terra, de cujos bens ,todos os escopo é a unidade sobrenatural no amor uni-
nerador da idéa de :oeus e dos ensinamentos da 16) Entre· os multiplos ~.ri·os que brótam homens podem valer-se por direito natural, para vers~. sentido e pratic,ado; não a unifonnidade 
Igreja fez reapparecer em regiões em que por da fonte envenenada do agnosticismo re!ligioso e susten.tar é desenvolver a vida; na unidade do exclusivamente externa, superficial e, como tal, 
tantos secu1os brilharam os fulgores da civiliza- moral, ha dois principalmente sobre os quais que- rim sobrenatural, que é Deus. mesmo, ao qual ten- debilitadora. Todas as normas e cuidados que 
ção christã, os signaes de um paganismo corrom- remos chamar de maneira particular a VO&,a, at- dem; na unidade dos meios para conseguir tal servem para o desenvolvimento prudente e orde-
pido e corruptor, sempre ma.is claros, mais pal- tenção, Veneravets Irmãos, porque etles tornam fim. - nado de forças e tendencias particulares, e teem 
paveis e mais angustiosos: "As trevas se exten- quasi impossivel, ou pelo menos preoorla e in- 18) O me&_mo Apostolo das Gentes mostra-nos sua raiz nas mais reconditas entranhas de toda 
deram emquanto crucificavam a Jesus". (Brevia- certa, a convivencia pacifica entre os povos. a humanidade na unidade de relações com o Fílho a estirpe, (desde que não se opponham as obri-
rio Romano, Sexta-f~lra Santa, V resp.). O primeiro desses perniciosos erros, multo d!f- de Deus, Jmagem de. Deus invisível, em quem todas gações qÜe sobreveem á humanidade pela uni• 

14) Muitos talvez, ao se afastarem da dou- fundido na actualidade, é o esquecimento daquel- as cousas for.am criadas: "In ipso condita sunt dade de origem e commum destino), a Igreja ap-
trina de Jesus Christo não tiveram pleno conhe- la lei de solidariedade e caríçiade humana, exigida universa ". (CI. 1,16); na unidade de seu res- prova e acompanha maternalmente. Elia pro-
cimento de que eram eng.anados, pelo falso refle- pela origem commum, e pela igualdade da na- gate, e_ffectuado por Christo que restabeleceu, vou repetidas vezes em sua actividade missiona• 
xo de phrases brilhantes que proclamavam tureza racional de todos 06 homens, seja qual mediante sua santa. e acerbissima paixão, a ami- ria, que tal norma é a estrella polar: "stella 
aquella.. separação como libertação da escravidão for o povo a que .pertenciam •. e imposta pelo sa- zade origlrui,ria destruída, constituindo-se media- rec.trix" de seu apostolado universal. Missiona• 
a que anteriormente estavam presos; nem pre- crificio da Redempção ofterecldo _por Nos.so Se- dor entre Deus e os homens: "porque um é Deus rios de todos os tempos, com um sem numero 
viam as am~gas consequen,ias da Iamentavel nhor Jesus Christo na ara da cruz a seu Pae e um também o mediador entre Deus e os homens de investigações e com cuidados de exploradores 
mudança entre a verdade que liberta e o erro ce~pte em favor da humanidade peccadora. - Jesus Christo homem" (I Tm. 2, 5). levados a cabo com sacrifício, abnegação e amor, 
que eseravisa; nem suppunham que renunciando l'i) Etfectivamente, a primeira pagina da E para tornar mais intima esta amizade se propuzeram facilitar a interna comprehensão 
á lei dê Deus, infinitamente sabla e paterna, e á Escrlptura narra-nos- eom grandiosa s!mplicida- entre Deus e a humanidade, o mesmo Mediador e O respeito das civilizações mais diversas, e tor-
unificadora e ennobrecedora doutrina de amor a de como Deus, á guiza de corôa de sua obra cria- divino e universal de salvação e de paz, no sa- nar fecundos seus valores espirituaes para a pre-
Jesus Chrlsto, ent1·egavam-se ao arbitrio de uma dora, fez o homem -.á sua imagem (Gen. I, 26,27) grado silencio do Cenaculo, emquanto se pre- gação viva e vital do Evangelho de Jesus Christo. 
prudencia humana pobre e mutavel; falavam de igualmente a Biblia nos ens_ina que o enri- . par!l,va _pa-r, o sacrifício supremo, deixou cahir Tudo aquil'Io que nos usos e costumes indígenas 
;progresso, quando de facto retrocediam, de -ele- q~eu de dDns e prev!legios sobrenaturaes, desti- de seus labios divino a palavra que repercute vi- não está indissoluvelmente ligado a superstições 
vação, qn,ando se degrada,v:µn, de ascensão -á ma- nando-o a uma feliclcta:de eterna e· lnneffavel. vissirn.a.. atravez dos seculos, suscitando heroísmos e erros, enc0-ntrará sempre exame benevolo e, em 
dureza, quando effectlvamente se escravisavam; M.osj;ra-nos ademais como do primeiro casal pro- de caríêiade em meio de um mundo sem amor e quanto for pos[-:vel, protecção e favor. Nosso im-
não percebiam a vaidade de todo esforço huma- cedein os demais homt;ns, dos. quaes nos faz se- arruinado pelo odio: "Este é o meu preceito: mediato Predecessor, de santa e veneranda memo-
no em substituir a lei de Jesus Christo por qual- guir com plasticidade de linguagem jámais !mi- que vos ameis un~ aos outros, como eu vos ria, applicando taes n.ormas a. uma questão sobJ.iia-
quer coisa que a igualasse; enfatuaràm~se em te.da, a divisão em varios grupos e a dispersão amei" (Jo. 15. 12). manei.ta delicada, tomou decisões generosas, q:uelit-
seus pensamentos (~. I, 21). po'r 1\/arias plil!tes-:do mundo. ·Ainda mesmo quan- Verdades sobrenaturaes são estas que estabe- vahtam um monumento á sua intuição vasta e ffiO,, 

Debilita.da "a. fé ~'- pe~ :.e_. .. em -Jesus. Chr-J$, do afast.1149§. de seu, Creador, Deus não deixou iecem profundas bases e fortíssimos vínculos com- fl,l,;gg.,;- Si~-- g4 __ §,Spirito aJ:)Ostolico. Não é ne~.._J 
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. .A,ssistencil;l, aos Producto~ 
· \ res de Assucar f 
·. O governo baixou um decreto- / 
lei, n.o 1.831, visando proteger a l 
producção a.ssucareira. 

O decreto institue uma taxa de 

• • 
LEGIONA RIO São Paulo, 17 de Dezembro de 1.939 

fogo, o ".A:dmira1 Graf Sp-ee", 
que pertence á classe dos cru
zad'ores de bolso, reliugiou-se no 
porto de Montevidéu, onde 

· aiir1d1a· permaineee. 
O "Admiral" mu1to avartacto. 

defesa de 1$500 por sacca de 60 WWW& EU UWWW!L LZ.l&.N$ii 1 

· trouie a bórd'o· 3.0 mortos e 6<1 
feTidos. 

A se dar cred1to a noticias·· 
não confirmadas ele origem al• 
Iemã, foi a pique o cruzado1· 
brltannico "Achilles". 

1tien.lgoesnhdosc ªessudceª~,.0P0ropodu
1
~icdaorg~eldo~ B R A·. I L sob1~,3 as fortificaçõeg france- 11 pan·, tratar do conflicto rus-

,· .,., ~ · zas da Linha Maginot. ,;o-finland-ci. 
rapadura ·de 60 ki!os. o Instituto de Genebra por 
· A taxa por 60 kilos de a~su- 1 -------~----------- Conflicfo fino-sovietico propo8ta argentina discutirá da 
car produzido pelas usinas sei·á l mo de 3 annos. Os criminosos re-1 Centenario de Pedro Luiz exclusão ou permanencia d-a: 
·ae- 3$100. incidentes cumprirão certo ~m- ! R · t · · 

Duas dais heLlonav~s in-gi,e. 
, za:s q:ue c0mbalÍe11am o "Àdmi· 
rrul" se encontram a i,a,hida do 
po!!to rle Montevi<léu. 

1 N F' 1 d' 1 uss1a en re os pa1zes s1gna:-
( ·.isssas taxas serão pagas pelo po de prisão cellular antes de wr . . 1 a rn an ia a guerra se < e- . tarios da Liga 
fabt·icantc, á sahlda do pr::1dncto m1cio o período propriamente Rehzou-se dia 13 passado, neSta : senvolveu nestes dias, com a 1 · 

·,de 'S\~WI depositos annexos aos en- dito da "Medida de Seguranc;a ., Ca~ital ~ no Rio de Janeiro, V'l\rüts I IJrutaliclade que a caracterise. . Todos os delegad-0_s sul-.ame-
'écnb.)S e usinas, seja qua1 for o Os loucos e tncapazes não esta- cenmomas commerativas do cen- desde o primeiro momento. . ncanos, cc>m excepçao dos re-

' tenario do nascimento do Conso. .. . . _ ! presentantes do M-exico e do 
fiestirio ao ptociucto. rão sujeitos a ella. A "Medida Pedro Luiz Pereira de Souza, po- Nos p11me1ros dias da sem_a Chile são favoraveis a esta ex-

01 à ssucar de engénho benefí- de Segurança" será postá em pra- Jitico de projecção no regime mo- na os russos fizeram :r>ressao· pulsão. 
0 

Uruguay e a Argen-
·.Ctadcr ,,,u refinado fica sujeito a tica em estabelecimefitos apro- 11 todas as frentes sem com 
, 1<'"00 pr·i'a"os, que· serão cri'ados pelo narchico. e conhecido poeta,. e l . ' . • .· .. ·.' • f' . tina ameaçam mesmo retirar-se 
·uovar ta. xa de. ,.::i , u tudo qtteb1 ar a res1stencia m- ·'a Sociedade dac Nações,- des-

1 - d apa governo, e o seu fim ê o sup- 1 1 u ., A- prot..ucçao e assucar e r · .• _._ N t· . Milºt anc eza. 

1 

d t de vis 
,(lura fica sujeita aos fü,üt-es já priménto d.as falhas aa eduração Ci ICiaS l ares 

1 

, . 
12 

b 
1 1 

. t , -~ <l1:e os ~-eus P_on o~ -
· recebida pelos que a êlla est.hl'ão No cl!a , os O e ievis as ta nao seJatn victor10sos. A 
fixados: ~1e, produzido este, hou- sujeitos. .. . . . .· . supporfo:1·.am um v!g?r?so con- 1 Inglaterra e a França ao que 
,ver materin prima, a. fabrica de- Real!zou-s: dia 12 9: cenmonrn. f tra-ataque de seus mmngos. Se- ! pai·ece estão de accordo com 
verá· commHriicar o facto ao· 1ns- ... ó presidente da republica as- da decJar;açao de aspu-amento a , d t 1 • · a, 1 Hei- ' · ' _ . 

.., . . . · . . . .. . . 1 gun o e eg1 arnm s t e as sancçoes a serem unpostas 
:tituto do l.\ssucar, aproveitando signou um decretos lei reformando ,Jff1c1al do.s cadetes q~e c~ncmita,l~ 1 sinki, 4 companhias do exercito a :.'doscÓú'. · 
\Clepois o· tesf,ante da materia àté a chamada lei dos dois terços, o Curso da Escola Militai fazendo- russo foram dizimadas, 3 no _ . , 
se cxgottar. Esse excesso de pl'o- sobre a nacionalização do t,raba- sé tambem· a entrega dos prem1os sector rle llomanski e outra -em Ao '.lU? se diz nos c11 cn!os 
·,(luccão· será communicado ao lho, especificando qu'.les os esta- acs cadt:!tés, e das espadas pos Suom Salm. hem . mform.ad_os europ~Us, ~ 
;Instituto, que, ccmforme a si- belecimcntos de actividade8 iÚdus- aspirantes. Os nossos aspirantes I Russia rompera as 1•alaçoes cll- Çhev(pfet de 1940 
tuanão d_·o. mercado, o iíberará, me- são 68 da Infàritatfa 22 da Ca~ t Os dias subsequentes caracte-1 plomaticas com a F'rança e a . ., triaes e commerciaes que estão .rn- ' · · · J · 1 ·a do ·,diante' "lli"'amento ·de uma .. sabre- ,,atlaria, 34 da Artnhàtia, 30 de risaram-se pe a vw enc_ 1 . . Inglaterra, caso seja expulsa do " º jeitos 11 nova iei. t O d f taxa. Caso contrario, o ex.:;essn Engenharia e 23 da Avi.ação. ia aq~e russo.. n e m~is 01 - convivio ela Sociedade das Na-

o larí~memo dos novos 
modelos~}po êa:minhão Chc
vrolet cféi 1940 feito pela 
General Motors, veiu des
pertar 'ªno'fine interesse 
entre os que· se uti1izam dos 
automoveis de carga co-

,=icará pertencen<lo ao Instituto. 9 Afim de proteger a industria : · ! te se faz sentir a pressao é na I ções. 
do papél nacional, o g·ov,.;!'no fe-

1 
. : Finlandia Ce.ntra. 1, presumindo- ! 

.. eAf m de reassumir o coman-, . 1 • , . d· . . .. :_D., ecretos-leis e pro;jectos dera! baixou tini decreto-lei coüs 'd ci 8 a R~,·- :Milita. em I se qua o o JJectivo as t1 opas 1 Batalha Navà! 

}e Reüníü-se a: · commissii&· de 
iJ?roteçãà ã ·Familia, que diyifüu 
:.Ós iténs do deéretà-Íéi que, a crêou 
,entre seus membros, que' deverão 
apresentnr relatorios a respeito 
até a proxitna reunião, a se rea

:)izai' em· Janeiro. 

. . ;vi!l,. O roSSO segUIU p«F<> ,,,ue - ' , , ·-•· ] d f 
cedendo favores aos que monta:- ; .. ~ tt ª 

0 
· · '

1
-~- « h ra,,. 1 . , vermelhas é attingir o golfo do·, 

rem usmas destinadà.s a prnduc- r E t d. ' al Amaro Soa- , Botnia, d1v1umc o egta orma . 
ção de ce11ulose e pasta de maciei- e s .ª 0 0 gener , em dois o territorio da .Finlan- N'a madrugada do dia 14 tra- , mo meio de transporte de 

mercadorias. A importancia 
d-os caminhe~ Chevro1et 
no systefua · de transpor
tes é tal que o appareci
mento de novos modelos 
chama sempre ,a attenção 
das classes productoras. 
Chevrolct é a marca que 
maior numero de caminhões 
tem posto 1. a trafegar no 
l,frasil e isto explica seme
lhante interesse. 

i'a. Jxira o fabrico dé papél. 1 res B1ttencourt, que se encontra- 1 dia. A;. linhas de fortifieaçi\e:; 1 vou-se nas costas urugua~a~ 
. . 1 va no R10. de Jan~1ro. Acom- ele l\Jannerheim não foram com- i uma batalhtcl, na qu~l partic1-

Caetat! de Campos ; panha-o o Cel. Miguel Ney de . tudo attingidus em nenhum I param 3 hellonavei-; mglezas e 
.o , ij Carvalho, chefe do Serviço de I ponto, 1 um cruzador allcmão "Admira]. 

· ihtendeticia da :região. / Grar Spce ". 
Attendendo representação de an- · d . das Os navios britannicos eram 1 Reunião a Sociedade tigos professores, o governo do Es- o Foi assignado na pasta da ' ,. I<Jxeter", "Ajax" e "Achilles". 

;:«i Noticia-se que a commi,;são tado baixou um decreto modificàn- Marinha o decreto aprovan~lo o Nações o enC"ontro se deu a 12 mi-
·~ncarregada de pi'oceder á adapt,a- do o nome da Escola Normal Mô- d 1 

11 
d P t D I E t ond 

··. · · " · "elo, desta CaJJªtal, pai·a "Escola novo regulamento disciplinar a 1.is e_' • un a .... e ,s e, . e -~ão dô projecto de '-'odigo Penal " '' d 
caetano de campos." Armada. A Sociedade das Nações Nm- se ouvi? mtenso hombar e10. 

. estábeleceu novas disposições en- : forme noticiamos, reuniu-se dia DeJ)-OIS de _algumas horas de 

~:ra:~~\ª~~eªé ::e:;~pl:;:e:~ . -- . - ····· T ~ .. R. 1·· o·· R. 1-::·=·=·===·========================::i 

}:~i~~~: ~o~::d:~~:~d:~1~~:s~~: E X ~ '.' ' ' . ' 1 u· . o·' ·E·· o P:-··· ,, !.'.. .,· . • n·· 1 A ·I :sejam ou não responsave,is, os · ,. · 
·.Quaes serão afastados preventiva- Guerra européa ,;ido o r-asultado pmtico destes · ; 

·•mente do convivio social, para que choques. Tanto do lado ger-
. -.o Estado possa ~uidar da sua Houve alguina actividacie manicO; como. do alliado, as po- 1

1 . - 1 

Os novos modelos apre
sentam-se: éOln wna larga 
serie de, " melhoramentos 
mencionados. nos annuncios 
pub'licados pela General 
Motors, e já estão á ven
da nas agencias Chevrolct . 

.' rea'daptação ou cura. São con- ein todas as frentes',· no de- sições. foram. conservadas. . , 
·d d · cr'min so A intensa neblina que reinou 

s1 era os pengosos os !b. o s cort·er desta semana·. en1 toda f1·ente de co..,.,bate, tios· reincidentes; os ebrios ha ituaes, 111 

oi: àlienados e psychopathas. As trotias britannicas que primeiros dias da semana impe-
Sêgi.mdo o novo dispoS'tivJ do o~eram n~. F:~nça travaram · diu' qu-e fossem numerosos os,_ 

e, ~.) .t>enal, applicando a "Mea dia 13_ o p11me1'. o combate d-e •• raids ,. das aviações inimigas. 
. dida de Segutança", a sentença . ce!·ta nnportancia com os alle- Dois aviões desconhecidos no 
·do juiz náo marcará tempo e a 1 \llaes entre o Sarre e a flores- dia 13 sobrevoaram Gibraltar, 
sua duração será indeterminada, ta de "'arndt. sem cómtttdo atacareii1 as for-
.devendo· ser mantida até verificar- Tambetn no sector do Mosel- tlflcações inglezas. I! 

i se· 'à êotnpléta readaptação do in- la tem sido intensa a activi- Pela primeira, vez d~sde o 
; dividuo ou a sua possível cura. dade das patrulhas, inicio da guerra, aviões germa- 1 
tHaverá apenas um prazo mini- Nenhum ou quasi nullo tem nicos effectuaram um "raie!'' 
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A proposí!1J do lançamen
to ct-zsse novo caminhão é 
interressante- accentuar que 
$Ó o Rio e "

1
a Capital pau

lista tinham · em trafego, 
no anno p~do, 16 mil 
vehiculos de carga de dif
ferentcs ttiarcas, entre as 
quaes se salienta a Chevro
let. São Paulo possue tan
tos caminhões quanto a Ca-

, pitaJ do palz. 

sano, Veneraveis I.rmãos, annunciar-vos que Nós 
:queremos tambem trilhar sem indecisões o mesmo 
·caminho. Todos aquel1es que ingressam na Igre
:ja, sejà qual for a sua origem e a sua Jingua, 
'devem saber que teem igual direito de filhos n'a 
: casa do Pae commum, onde todos gosam a lei 
'. e a paz de · Jesus Christo. Conforme tacs nor
, mas de igualdade, a Igreja consagra seus cuidados 
·. n,a formação de um clero indígena culto, e em 
'augmentar gradualmente as fileiras dos bispos in
i digenas. E para dar a estas oossas intenções ex
·,pressão palpav~l, escolhemos a proxima festa de 
:.Jesus. Christo-Rei para elevar á dignidade epis
. éxipal, sobre o sepulchro do Príncipe dos Aposto
. ·'·los;: doze representantes de povos e estirpes mais 

Carta ~ncyclica "Summi Pontif icatuf 
vas ã. prosperidade verdadeira 'e estave'I das na
çõ~s. E isto acontece, quer este dominio illi• 
mitado seja attribuido ao Estado' como manda• 
tsrio da nação, do povo, ou apenns de uma. 
classe social, - quer o reclame o Estado como 
Absoluto S.enhcir 1ndepertd$]tementc de quai-

IV 

:diversas. Entre os contrastes desgarradores que 
dividem a famili.a humana, proclama este · acto 
solettme á face de todos os Nossos filhos disse

:Jnifiados pelo mundo que o espirito, o ensino e 
actividade da Igreja jámais poderá ser diverso da· 
qulllo que pregava o Apostolo dos gentios, "reves
ti-vos do homem novo, que se renova mostrB.n
do•se conforme a imagem d'Aquelle que o creou; 
no qual não existe mais judeu e grego, cir
cumsciso e incircumsciso, barbaro e cita, escravo 
e livre, e senão Jesus Christo em tudo e em 
t.odos". (Cl. 3, 10 - II). 

20) Não se deve temer que a consciencia da 
fraternidade universal, fomentada pela doutrina 
chfistâ, e o sentiinento que ella inspira, se oppo
nhatn ao amor á tradicção e ás glorias da pro~ 
prià pattia, e impeçam de promover a pros!)eri
dadé e os interesses 'légitimos; pois a mesma dou~ 
·trifia. ensina que no exerciciç, da caridade existe 
umá ordem estabelecida por Deus, segundo a qual 
devê•se amar mais intensamente e ajudar prefe
rerttémente aos que nos estão unidos por vínculos 

,especiaes. O proprio Divino Mestre deu exemplo 
desta prefél'encla pela sua terra e pela sua patria, 
ao · éfiorar sobre as !'ninas imminentes da Cidade 
San.tá. Mas o legitimo e justo amor á propria pa
b'l,à não nos deve fechar os Olhos ao reéonheci
ménto da universalidade da caridade christã, que 

-,c,onsfüéfa igualmente aos outros e a sua prosperi-
· üae á luz pacificadora do ainbr. Tal a maravi
'lhosà doutrina de amor e de paz que contribuiu 
:tão nobremente para o progresso civil e religioso 
;da humanidade. 

E os arautos que a annunciaram, animados da 
'ilaridade sobrenatural, não sómente araram terras 
e curaram enfermos, senão, sobretudo, melhora-

de Deus, e satment-0s da mésn1a videira que é 
Jesus Christo; trànsmittlram ás gerações vindou
ras os thesouros de arte e de sabedoria antiga; 
mas, sobretudo, fizeram-nos participantes daquel
le !neffavel dom de sabedoria eterna que irmaqa 
e une os homens com um vinculo de parentesco 
sobrenatural, 

21) Veiieraveis !rmãos, desde que o esqueci· 
mento da lei de catidade universal, unica que póde 
consolidar a paz apagando oellos e attcnuando ran
cores e desavenças, é fonte de gravissimos males 
pata a convivenci,a pacifica dos povos; hão me
nos nocivo ao betn estar das nações e á prosperi
dade da grande sociedade humana que recolhe e 
abraça dentro de seus liinltes, a téldos os povos, 
appárece o erro que se encerra nattuellas conce
pções que não duvidam separar a autoridade civil 
de toda dependenéia do Ser Stipretho (causa pri
meira e Senhor Absoluto tàhto do homem como 
da sociedade) e de todo liame da lei tfartscértdcnte 
que deriva de Deus, como da fonte pri:lnària, e 
concedem a essa mesma auétoridade uma facul
dade illilnitada de acção, abàndQnarid0-às âà on
das inuta\iéis do arbitrio, ou unic.artlenté aós di'
ctames de exigencias condicionadas a factos e a 
interesses particulares. Renegando tle tal forma a. 
auctoridade de Deus e o imj)erio de suá lei, o 
podêr, civil. p01; cohseqtiencia inelttctà ve1, tendé a 
aprop1·iar0 se dàqliella absoluta autonomia que só 
compéte ào Supi"emo Creador, a fazer as vézés do 
mesm:o Creador, elevando o Estado ou a colléctivi· 
dade a fim ultimo da vida, a ultlfno ér!terio da 
ordem mo!'al e jurídica, e prohibindo consequen
temente todo appello aos piincipiôs da ràzão na- "· 
tural e da cohsciehcià christã. 

22) Não ignoramos, é verdade, que nem 
sempte os princípios erraélos exercem absoluta
mente seu pernicioso influxo nos costumes, sobre
tudo quando as tradições christãs multi-secu.lares 
de que se nutriram esse& povos, se conservam 
ainda, bem que hà sub-consciehcia, profundamens 
te arraigadas nos corações. 

ram, plasmaram e elevaram almas a alturas di- Ainda assim, não se deve esquecer a essen-
vtnas, elevando-as aos cumes de santidade, onde eia! insufficiencia e a fragilidade de toda nor-
&udo se vê na claridade de Deus; levantaram ma de vida social que se apoie sobre funda-
.monumentos e templos que demonstram a que mento exclusivamente humano, se inspire eni 
._ c:ie ~turas geniaes leva o ideal christão; motivos meramente terrenos, e faça consistir a 
,..., sobretudo, fizeram dos homens, sabios ou sua força na sancção de auctoridade meramen-

.... ~~~~-~;.;:~~~)~ _-;2~~~{ 

Onde se nega a dependencla do direito 
humano ao direito divino, onde nào so ;i,ppclla 
senão para uma apparencia obscura incerta de 
autoridade merame':ltc terrena e se reivindica 
uma autonomia fund».da unicamente na mo1,al 
uti!itaria, ahi, o mesmo direito humano perde 
em suas applicações vitàes, a força moral in
terna, que é condição essencial para ser reco· 
nhecido, e exigir mesmo sacrifícios. 

23) É bem verdade que o poder apoiado 
sobre fundamentos tão fracos e vacillantes, póde 
conseguir alguma vez, pela contin6encla das cir
cumstancias, exitos materiaes de que se admi
ram observadores supetficiaes; vem comtudo o 
momento em que triumpha a lei ineluctave1 
que abala tudo o que foi construido sobre des 0 

proporção velada ou manifesta entre a grandeza 
do successo . material e externo, e a fragilidade 
das razões internas e de seu fundamento moral. 
Desproporção que subsiste. sempre que a autoria 
dade publiéa desconheça ou renega o domínio 
do Legislador Supremo que, se deu poder aos 
governantes, indicou tambem e . detertninou os 
limites do mesmo. 

24) Effectivàmente, a soberaüia civil foi es
tabe1ecida pelo Creador (como sabiamente en
sina Nosso grande Predecessor Leão XIII na én
cyclica "Immort,ale Dei") para que se regulasse 
a vida social segundo as prescripções da ordem 
immutavel em seus princípios universaes e tor
nasse mais faci! á pessoa humana, na ordem 
presente, a consecução da perfeição physica, in
tellectual e moral, e a ajudasse a conseguir o 
fim sobrenatural. 

:8 pois nobre prerog-ativa e m1ssao do E~
tado, reconhecer, ajudar e otdenàr as activiela
des privadas e individuaes da vida nacional, 
para faool-as convergh· harmoniosamente para o 
bem commum; este não se póde determinar pelo 
arbittio de àlguns, nem: regular-se pr!ncipal-
ménté pela prosperidade material da socieda
de; senão lambem pelo @!esenvolvinierito harmo
nico e pelá perfeição natui"al do homem para à 
qual o supremo Creador estabelecêu a socie
dade como instt'Uill.ellto e proteção. 

25) considerar o Estado cómo fim a que 
se deve subordinar e dirig-ir tudo, não poderia 

f.2!_t.:.,Qtl...::~J!!i~:....f8B~!f~,.~b 

quer mandató. , 
Com effeito, si o Estado attribué a si pro

prio e ordena as iniciativas privadas j)Or que es• 
tas se governam por normas internas pl'oprias 
que as&cguram a consecução do fim ·que lhes é 
proprios, ellas soffrém prejul:tós com desvanta• 
gens para o bem pubI!co, se são affastadas de 
seu ambiente natural, isto é,. da act!Vidade prl• 
vada responsa vel. 

Deste modo de pensar e agir pode tambem 
surgir o perigo de considerar a cellula prima• 
ria e essencial da sociedade - a familia. - e' o 
seu bem estar e crescimento, exclusivamente de
baixo do ei,treito ambito do Poder nacional, e 
olvidar-se-hia ser o individuo e a familia, por 
natureza, anteriores ao Estado, e ter o Creador 
dado a ambos forças e direitos, assignalando-lhe 
uma· missão que carresnondc a !nequivoc.as exi
gc~1cias naturaes, 

f?egundo esta opinião a educação das novas 
gerações não tende a um desenvolvimento equi• 
libtado e harmonico das · forças physicas e de 
todas as qualidades intellectuaês e moraes, mas 
a uina formação unilateral das virtudes cívicas 
que se jWgam nécessarias á consecução dê exi• 
tos pollticos. E por isso se inculcam menos áS 
virtudes quê dão á sociedade o perfume dé no
breza, de humaüidade e de r!lspeito, com receio 
de diminuir a valentia cto cidadão. 

26) Aos Nossos O'lhos êrgueni-sê cotn dô .. 
lorosa nitidez os perigos qllé tememos pôssàn'i: 
sobi'évir á actual e ás futuras geraç6ês, i;irove
nientes do desconhecimento, dá diminuição ~ 
da progressiva suppressão dos direitos própi'iM 
da familia. Por isso, levantamo-nos para , fir· 
me e religiosamente defender t,aes direitos .· ttm'l 
a plena convicção do dever tfüe nos iihpõé ó 
Nosso minlsterlo apostollco. As angustià.s dé 
nossós tempos, tanto exte1iiâs' corrio iriWrnas, 
tanto materi.aes como espiritúaes; os multipló§ 
erros, com suas innumeravéis répei'cussõés, h!ti" 
guem os sente mais amargamétite do que a pe,. 
quena e nobre · celltrla familiar. Muitas vét,es ~ 
nécessario verdadéira vaienttà e het0lsliló que ex
cita cotnmu.m. admiração e i'éspelto, pata sui,
portar a dureza da vicia, ó péso éltiótidlatiô da& 
mlserias, as crescéntés hlciigénclàs, é às pénú• 
rias em medidas jámãls M1t.êrlot:tnénte êxí'leri•. 
?lHlntadas, de <tUe frequenteme:llte não se v~ 
nem-f\'.-rn~~,!U!é;m a liécessiâaae reaL 
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MülTElGA DE tA• O,UALID.A.DE 

PURA B. SABOROSA 

Hoje, dom•ngo, ás 19½, na l 
séde social, terá inicio o Reti. 
ro Espiritual para as frihas de 
Maria da Parochri! de Santa Ce-

Finos productos de . • t-o~.n. - a1·? a:c~J-~~, S:!cr '., 

LI·V,RAR!A DO POVO 
LIVROS Nüv'"OS E USADOS 

Novidades Nacionaes e Extrangeiras 

Carvalho & Barbosa 
L a e t i e i _µj o s ~ m ~ ~ t ~ l_ 

RELIGIÃO - MEDICINA - DIREITO - .DIDA TICOS, ETC. • 
EXECUTAM .. SE ENCADERNAÇõES 

RUA RIACHUELO, 15-ISA. 'í 
Rua Ca-ntareira, 523 - São Paulo 

Plione :' 4-6621 """~""""""""'~""""""""·""""""""""""""""'""""""""""""""~ ~~"""""~-'"'"""' 
f 

ADVO·GADos· 

Dr.. Plinio C8rr-êa de off v-elr;J.., 
Rua Quintino ~ N;O 54 - 3.• 

- Sala. 3%3 - Te1. 2-'l211ll 

l 77 ~; i e a dor Profi 1 ·IIPROFESSORES~ 
. Prof. CALDEIRA FILHO ... ') 

DR. FRANCISCO P. K11!:JMAO 
• IIELLMEISTER 

Dr. Milton de Souza Meirelles RUe. São Bento, 224 - 1.º andar 

Rua Quintino Bocayuva N;º 54 - 3..-0 Sa-la S P'.hone 2-1543 - S. PAULO 
- Bala 319 - Tel. :S-0035 

Dr. Vicente Melillo DENTISTAS 
Praça da Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. CARLINO DE CASTRO 

aua 

DR. PAULO MORETZSOHN Pelo curso de doutorado da Faculdade 
DE CASTRO 

da Quitanda N.º 139 _ 2.o andar de Pharm. e Odont. de s. Paulo 
Phone 2-6!169 - s. PAULO '<Ji1·urgião Dentista diplomado em 1914 

, Joaquim P~ Dutra da Silva 
Ex-dentista do Lyceu~ Coração de Jesus 

- Especialidades: Pivot~, Corôas, Pon-

!itua Benjamin Constant, 23 - 4.º andar' tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
i: - Sala .38 - Phone 2-1986 - s. PAULO bada .. palatina. -- Consultas: Das 8 ás 

12 e das 14 ás 19 horas-,-- Cons.: Rua 
DR. CARLOS MORAES DE t1NDRADE Direita, 64 - 2.º andar _ Sala 7-7 A -

Rua Benjamin Constant, 23 - 4.º andar Res.: AI. Barão de Piracicaba, 499 -

- Sala 38 - l"bo12e: 2·l9Sli S. l"au:J.Q 

'.Aritâfdo Bartholomeu 
Virurgião-Dentisu 

RADIOLOGISTA 
Pe!la Escola de Pharmacia e Odontologia 

de S. Paulo 
CLINICA DENTARIA EM GERAL 

Raios X - Diathermla - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GE~AL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia:. LARGO s. PAULO N.º 8 

Telephone: 2-2622 

Cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 
N,0 36 - :Cai. 3 á./i ã üOra.i 

GYNECOLOGI.I\ ,. 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predio ltaquerê - Phone 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado1 Feijó, 205 
7." andar • Phor,e 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 

Reaid.: Rua CastM Alves. 597 

Phone 7-816~ 

Ex-aluno dos profs.Philippe Mme Lon:g,. 
de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamental da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. 
Lecciona Piano (todos 1>s gráus) - Teo
ria -:-- Historia da Musica - Organiza• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 

Alameda Barros, 115 - Te!.: 5-1360 

ENGENHEIRO$ 
AMADOR UINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
Arcbitectura religiosa, collegios, residen .. 

cias conectivas 
Rua. Libero Badaró, 641 - São Paulo 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO .. WWWai. 
E' DEVER DE TODCir; 
OS CA'rHOLICOt!, 
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mamente nn: . Eur_opa, _tem lançado enorme confusão nos es- 1 · ~ 
pirltos. 

Após o accordo teuto-russo, que causou tanto espanto, as ' · ·· · · · . 1 J', ·1\p· · 1.1 1 
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ª de anuis- e o Mo A I MPRE NS, ft .f R·Al"E. Zl RECEBEU · 1 Utf 111 E 1iC'Ybl.ltA r1 ,,.-11:lt' 
Essas noticias coincidiram com as relativas á disposição 1,1 1,, . . , ._.:;_/_(· 

cada vez maior das ·populações escandinavas de .forçarem seus. 
governos a uma P-OSiçãe activa na lucta russo-finlandeza, cer
t01:I de que v.eni2ida esta, estariam -ellas em fóco. 

.. ;ç:· 

Algúns cômtnentarios cofHgidos por ·'La Croix'• 
Assim, pois, se exp-licam aquellas noticias. Se os pai- o numero de 5 de Novembro.,.para ma.i-s <le quarentia ia,nnos. w.tas ,estirurão bem cedo no seu -ralid&de unive:isa:1, . pelo fa'Ct\>t -íi.,,, 

~es escandinav:os se resolverem a uma attitude decidida con- é'e_s<le, _ 40 . diar1o. franeez "La ("Le F'j,garo"), .nada, Santtssimo Pad-re, e uão de se ter na pr.a.tioo. renegàdo t11:··~ ;;' 
tra a Russia, é esse11-0ial para o R-eich que ella não importe Croix'',·--t-r:a,z·intiere.sro:nte eo',!ec-1 . voosà.s _pala;was de hont-em que, Deus, a div.im-da.de d& Chi.isto ~ 
f.'m uma afüança com a Inglaterra. Noticiador um possivel üii-~e-coin. m.·fu;_,···_l __ ir ___ l·ó_s_ dos. m-a.~res _o _l'APA. COMPADECEU-SE DO· r:o ,pi-ano profundo das alma~, d!e sua doutrma. 
conflicto do Reich com os Soviets, aquelles paizes ficam numa diarios francezes A ultime, ency- GRANDE SOFFRll'IIENT-0 DA para a,hi os '1.-erão levado. _(L' Mais, re.s.ervando-se a oppor..:: 
situação extremamente difficil: auxiliar a l~inlanà.ia ligando- clicà. de siià Sa.nti:dadé Pio XII. . H U.M.AN IDADE Epoche). tunidooe de formular em. outro 
se a quem? _l'.'.~rc;;.~~refi&,: ~~·_,:pf;inreir.i:s, )P;,· "Para seu ~rimeir<;> acto iÍo- mooµento ia posição com'piet,a da 

Na verdade o proprio auxilio da Ifulia á Finlandia foi prê- p~t\~õ,e,s~\~~O~l.\~l<tlâtl_. ,pela. ,ett<lf· lemne d:e Doutor d'a Ig:reja, P,o CO~DEMNAÇÃO DAS DO"l'- Igreja,diante dos erros dos :teín• 
judicado com a retenção em territor-io allemão de numerosos cl,iéá:,.,p~p_if,!,.;:o·::L'.EG:J:ó'IS'ARIO,.a.s Ã1I -collocou um .. grand-e ,a,cto TRINAS QÚE VIOLA"'I A RE- pos p,oosentes, o Papa p,ronuu• 
aviões, Assim, mantendo a _incerteza. ~~ al11biente, o Reich transcre"e pal.'a q_ue seus !-eito- -humano. Com um me'thodo que GRA DA MORALIDADE ciou roliemn-em:ente _ e d1t'ecta.• 
se ~e~erva sempre uma ui:-1ma poss:ib~hdade de se salvar, r~s a~~l~ll:},,',a,l~epenc~ão, muito ,níl.-o delx,a nenhum poomeno:- nal UNIVERSAL .. m:-ntie ;a, :oondJe11:na.ça'O das dou" 
sacrificando .. sua grande alhada. _ _ legitifiitL1_ ,-~. º~cybl'léll. "S°umn:i: .aombl'a, ê ta.mbêm, ê preciso af· . , t~ma~ .cuJas. ultimas ~nsequen"' 

Mas, 1>.r.rnci:pabne-nte, -eB-e mantém a confusao no scena-- ,pon-tifl'C'!ttus", na i·mptensa etu·o- firmar com . Umà -coragem que Pio XII, uma vez GJ-nda, ex,poz· -c1a:s Já ,p,rev1,sta,s por Pio XI, -1 

rio intei,na-cional, possibilitando ·á Rusaia, em4u-ant-o dure essa, ,péa. · ... · • · ·-· - · · -,,- · ' a doutrina immutavel d.a. Ie-r,,1<1.: foram as violações violentas dai 
indecisão, ir a.va~ndo em t-erritorio ·finlandez. -=ral universal, cuja consequen-4_ 

A a-ll:iança teuttHuasa é mais profunda do que muitos que, :v1sTA DE ' col-t3'ÚNCTO eia. se~á a guerra. (.Iou.r. Ecbq 
rem crer. Sob a ai)par.ente divergencia de formas ha um de P.ar.is). 
:niesmo fund-o em ambos os governos. 

Durante muito tempo insistimos em que essa a!lian~n se 
faria, afinal, qu:and-o as eonvenieneias o mandassem. E desd-e 

. qti-e ella se f~, notãmos que é p1,E!Ciso não . esquecer que se 
'treta d-e duas fQl'ma-s <te uma sõ oTie~~ão, o que explicará, 
· a qualquer momeito;. o saorificio de ,uma pam assegurar a 
·victoria da outra. 
· Indiscuthtelmente séria o ideal que o Relch pudesse se 
rnlvar da guerra que imprudentemente provocou,: para ir -medd-te.. 
substituir em Moscou a foice e o martello pela cruz ·swas-tica. E' 1uma iama:ly·Sie irn.i-nuci.o.sa das da e calma, 

Dom Paulo Pedrosa 

· ~cá1'a de ser" n:omeaao 'Pr1or r -,~ ·"~1>cri:,. orienta . adm!ravel
i/lo Mosteiro de São Bento, de , mente o Gymnasio de S. Bento, 
São Paulo, o Revmo. Sr. D. Pau- c:uuh.J l:teito.·. 
lo Pedrosa, O. S. E.. Mais do que elogios, essa en~ 

O novo Prior de S. Bento foi numeração de alguns dos cargos 
Vigario de Sta. Cecili,a e fun- que occupou e occupa, expressa 
dador do "Legional'io" bem co- bem a a:lta qualidade de se11s 
mo da Congregação Mariana. In- meritos. Alliando á sua grande 
gressado na Ordem Benedictina, -piedade, tantos valores moraes e 
ahi fundou a Congregação Uni- intellectuaes. 
versitaria de· São Bento, da qual D. Pa.ulo Pedrosa, O. s. B. é 
é actua/1 director, gr.aças ás t:x- uma das mais illuatres figuras 
tràordinarias qualidades de for- do nosso clero. O "LegioRario", 
mador de almas, que elle pos- que tem em s. Revma. um gran
sue, foi tamb.em nomeado As- de amigo, e de cujo Conselho 
sistente Ecclesiastico da Juc. Fiscal s. Revma. ·é membro, se 
-por indicaçã-o de S. Excia. Rev-

regosija com a sua nomeação ma, o Sr. D. Duarte Leopoldo e 
Silva, saudoso Arcebispo de São para Prior do Mosteiro Benedic-
Paulo. Com grande capacidade tino de São Paulo. 

em que o ,mundo se encontra. 
Sente-se que apenas elevada ao 
soberano -pontifieado o Papa 
compad-ece-se da hume.nidade. 
Elle quiz discernir as razões do 
seu tormento. 

Ene nos dá o resultado de 
suas -reflexões. 

Pa.stot· universal falando "ur
bl et orbi"' ·-olhà>n.do os aconli!· 
cimentos "sub !c'p.e-c!:c ael'ernità
•Lls" .e se elevando. achtliaJ das 
oonti:ngericlaa,s confus-ais ·elle de
clara s'oiemnerrie:ht:e que as ce.
lamid<ad·es '))i'ese-n·tes ,não. são 
mal-s que o fim das -apoataai-1s 
de toda. a sorb ~ommei tida$ 

Collacão , 

El,la comporta e. aecisão, a 
pnergi:a do homem de Estado. 
Phenomeno sm,pre>herídente e 
nol'mal ao mesmo ·tempo: deant~ 
do mal trlumphantê, Pio xn 
fala depois de Pio XI, Pio XII 
fala como PIO XI, Pio XU 
.encontra -os acentos do legado 
de Pio XI. 

Em Budape8t perguntava co.':'1 
a puja,nça de um· Bon-net': 

- "Onde estão os N-eros? Ond 0 

<?stão o:S Juliano Apostê.ta.s? 
Nada mais que um punhado de 

cinzas ... " 
Os Neros e os Juliano Apo ,. 

de Grau 
Com a presença de S. Excia. 1 tnrias o Dr .. José Pedro Galvão 

Revma. o Sr. D. José Gaspar de; de Sousa, Redactor-Chefe do 
Affonseca e Silva, Arcebispo I LIDGIONARIO. 

D~positaria . das melhores castmfrns, brins e 
1mnos naclonaes e estrangeiros. 

Metropolitano, de São Pe.ulo, No collegio 8. Agostinho, di
do Revmo. Mons. Alberto Pe- rigido pelos Revmos. Pes. Agos
queno, Vigario Geral das Re- tinianos, collam grau hoje os 
ligiosas, Hevmo. Pe. Jose Dan- bacharelandos ele 1939, deven
ti, S. J., Reitor do Collégio S. _ do falar, como paranympho o 
Luiz, e Assistente Ecclesiastico dr. Plinio Corrêa d-e Oliveira, 
do Instituto, dr. Cyro Ribeiro diretor desta folha. 

Secção de alfaiataria sob a direcção de mu 
habil mestre da tesoura. 

TERNOS SOB MEDIDA POR 
98$000 - 128$000 - 148$00o'- 168$000 
198$000 - 218$000 ,_ 248$000 e.298$000 

CONFECÇõES GARANTIDAS· 

1 Marcos, Inspector Federal, e 

Cas undial corpo docente, realizuu-:;e a fes
ta de formatura da tm·ma deste 
anno do Instituto "Sedes Sa
pientiae". Paranymphou o acto, 
o dr. José Elias de Moraes, que 

Amanhã, será realiza.na mais 
uma festa de formatura, a do 
Collegio Santa Ignez, sendo pa
ranympho o Dr. Plínio_ C.onêa 
de Olive1ru. 

R. Mauá, 148 - Esq. R. Brigadeiro Tobias 

i pronunciou magnifica oração, 
1 destacando-se a parte doutrina-
. ria sobre a Igreja Catholica, O 
Em nome das ·dip-lomandas, fa- novo Chance.ll·er do 
lou d. Cecilia. Nobrega, em não 
menos feliz discurso. 

Entre _as nomeações recente-1 dado não só o ~o~hecer perf:i
mente feitas pelo Exmo. Revmo. 1 tamente a Arch1d-1ocese de Sao 

Realizou-se, tambem, a forma- Sr. Arcebispo Metropolitano, Pa-ulo em toda a· sua extensão, 
tura da~ ~lumnas_ ela Escola ~e I figura a do novo Chanceller do; como t~mbem. nos seus diver
Commeicw Sagi_ad? C?raçao Arcebispado, na pessoa do· sos meios soc1aes. Rea-fmente, 
de Jesus, das ~1Sswnar1as ~o Revmo, Conego Pa-ulo RoHim I ao Chanceller do Arc.ebispado, 
Sagrado Coraçao (fuudaçao Loureiro, que até aqui exercia para . cumprimento ideal de 
da_ ~ema':'entu_rada. Madre Ca- as furn:ções de· Secretario par• 

Arce.biSDO 
suas funcções, cabe ter esse 
conhecimento geographico e 
por assim dize.r humano da Ar• 
chidiocese. E' que não faita ao 
actual Chanceller; que aé:cres• 
ce a esses predicados uma gen• 
tileza extrema e captivante. 

brim), 4 cer1monra, effec-tua- t·c I d S E · Revma ---
da domingo ultimo, teve a pre- 1 u a-r e · xcia. · · ~ 
sidil-a O Re.vmo, Coneeo Dr. Com .a mais viva sympathia e, • • -~ 
L~lis Gonzaga de · Almeida. -v;. fo_i recebida essa nomeação, · ~ . -,- - • • - · 

Po ·1s o novo Ctianceller J·a· se n, _a).__ _ . _ ,.. "" - - • ~-.· gario rle Sta. Cecilia, para- ~ 
nympnando a turma ue ::secre- impuzera á admiração de to• 

dos os fieis e á consideração 
da sociedade paulistana pelas 
relevantes q.ualidades revetadas 
no desempenho dos cargos que 
occupou, como Secretario de ' 

1 S. Excia. Revma. D.,.José Gas• I 
t par de - Affonseca e·· S:ilva em
; quanto .Bispo Auxiliar e depois · 
'-de A.-cebispo. M eu-opoUtano. 

Para o posto que lhe acaba. 
de ser confiado, tem o Revmo.; 
Conego Loureiro, em alto grau, 
_as qualidades que se requerem, 

O novo Secretario do' Exmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano 
Para substituir o ReVJllO, Cone- dre Nelsoll de ; Sousa Vieira. é bem 1 

g·o Paulo Loul'eiro, f-oi nomeado 11ma perso11:alúJa.de talha.da para 
1 pelo Exmo._ Revmo. Sr. ANebispe Secretl!,:riodto E;pno, Revmo. Sr.! 

Metropolitano seu Secretario par- Aroebispo Metl.'OpÓlitano. 
ticular o Revmo, Padre Nelson A nomeaçá"o:-do R-o. Padre. 
Norberto de ~usa Vieira., ordena- Neil,on. de. ·:sousa. Vieira- para. · o ! 
do a 8 de Dezemhro uitilSlO, ho~ ~::@e:,aeâba, de, re-

0 jovem ~~~-~ se ceber"é:.;lliiia.·inmia··e'.\d~ 
disttngúhl ll1> ~==~:~:Samf,;,.: .ela .IRIIUle':.éo~~::!'B(é'::~: 

1 ru>,rlo Central, ~ só::::pór 'suas_ S. Be'i!nia, 11a-:pane=,11o:'ExJDo, Sr-,: 
brilhantes qua'li~es ~ntélect~- A-i-oébiapo. · 
como tambem pela extrema. affa- Vae. "álwm um:· virtuoso e. illus
bilida.de do tr.a.1o, l!ffll:-o. fa• es--. tra.d&:-min!Stro do <Senhor- otfere
timadissimo d.e seus cellegas.-: cer as J!Íi:i!i&lia-s · do seu saeerdo• 
Irradiando a, ;mais viva sympa- 'Ci&- ao ,A.iit&t;ite- que o- orlk-nou e 
thia e dotado de grande .. ca.paci- qvé · eertà-mente neHé enco.ntrará 
da4e de ~. o Be~ •. :P~ · ~ ~..Jl.-tW.cia.z.. ~~-~ ;.' ... · 

.. 



I 

,\_ 

· Foi de extra·ordlíriar.!a ô_pportu-
. ilida.de o ed-ital ,pub!i.cado ha. já 
! àliu,m tempo por ordem do 
\..:Exmo. Revmo. Sr. Arceb:isno 1 
;_:Metropolitano, p-rohibindo os bá,1-
iiles ,benefüci-entelf, na Archidioce
:l8e, pela. si:rilplicl-sshma razão de · 
~ue 10Ues são benefkientes só
'inente pa·ra o coi,po, e não pa::-a 
• alma. 

Dentro d,es,ta, ordem de ideias, 
lmer.ec'e 111>P-la úso kresfricto a 
l!IStMud.e ãa,s diplomandas do co1-
ileg;io Santa.. Ig.nez que; nleste 
;a;nno, coonme_mooa.."'am sua for
l!ru\-'t'U·Il81 com um retko espiri-tuat 
iA. <Wleia de commemorar com um 
iretniro ao.s íPés de Deus Nosso 
Senbc),[, u,m facto que o.uüos cos
ft'umam commemoTar com ba.ties, 
ídev.e iéncher d~ contente.mento-·. 0.-s
für.eõtoro.s daq-uella. Escolà, pelo 
it-fucto f1e1IB da ed"U~ão qu,e f30U• 

11:iéram da:r a.,suas a.lum,11.8.2. 

"'** 
'.A agonia glor.i'osa da Finlandta., 

&gonii!ll esta .através da qua.1 al
guns iampej.os de espera:nça, -nos· 
:fazean entrever a possi·bfü:da:d>e de 
uma estrondosa victoria, não de
,ve deixar i.ndiff.erente o LEGIO
NARIO, A doutr~na do Oorpo 
:MysUco de N-0sso Senhor Jesus 
Christo jrumaJ,s será bem com-
1Préhendidia, por a.qu,ell-es que não 
.souberem sentir como se fos
sem vibrados oontra. si mesmos, 
os go1'pes · desferidos p-eloo im
:iragos da Igreja contra o Oa:tho
i!l,cismo em qualquer p.a.iz do 
mundo. Um altar destruido ou 

1
. 

111,ma, Hostia profa,n.a,d,a eerão , 
sempre um 111lta.r des-truldo 01.< 

'Uma Hostia profanada, quer se 
trate de facto occo-rrido na Tu~-
q u-ia, illa. S uecia 
Paulo .. 

ou em São 

AsSilm, -pois, não queremos 

Anno XIII 

A-GRUTA DEBELEM 

o LEGJONARio' tem a Sl!,· 1 e Nossa Senhora e onde numii e111 nosso :,esplrito toda a lnfancia; 
tisfacção 4e pub~c~r, !)(Ir espe- noite illumihad!I, de Dezembro, .por de Jesus: ' 

A propria linguagem se revieste Ta J,erus Chri!.sto. :m l!li 18:dol'e:çll.o 
d-e suas cores mai's g.i\,r,ridas, da ih-ts.tio:r.ia, que el•evou esta data 
t'ala ~o tom das confi4encias, a .culmhn:an:ci,a,s i·nia.ttingiveis a fq. 
ouve, :exclusivamente, p coração, ç,a;nha.s ihWl'l<!-nas e grav1ta em 
e d-eseja a, todos a paz, .. e vê, em seu redor, stihmissa a etJerno e 
tudo, alegria e iam:o1·. , excelso tni!buto. 

Suspendem-.se os negocios, oi!- Nen~u-m ·h-ero:e, :'m t:o<Ia. a sua 
cult>am-se a,s magua,s;• ca'la-se o: : c~l,elbr:dad'e, ipôde Ja,ma1~ e..r:~tar 
despeito, e a n,oope d,o Santo ·N-a-·· :v1ctorJosaimente:tt· oonSI)mtça~,,;lo 
tal é fest,ej,a,dig., iem extremos d::,, -tle~o, qtUe ~r-e no sHencip, PS 
jubillo e com caint.:i'C0S de espe- ·no.mes ma.is a:ugu,stos ..• , . ·:: : 
ro.nça. . Nreroh~m -111z:'.e~~~-eu,. -:.m ._s,<>n:hp.s 

0m-esmo-1nv:er:o:s11meilS, CI'l'ar :um,d~'. 
A estrellia, que fulgura no ~s- :<l-e a;J,-e_grua- ,tUJ;i,v.,Ejt'.sal •. Só. 0 :-·oon-: 

paço, a~on;~nd.o º. p-reser>_10, ,sêgiie Jlesus':C.ltf.i,sto, por quie-,,lt' 
nuan con;v'itt-e,,wnoonsav.el pe.ra. qu_e: ·:;o(!!us. A sua :pr.esen-ça. é b~a-· 
os homens aô.or.em·.o;_neus M<ent-: !ztja ia/té ~1)8) os que o ésqu,e
no, ia,ca.tem a; sua a.ie:afll~za e -Z'~~: :cem, o despr.ezaant talv.ez o 
CO')llh,eç,aim o ~ domtrno, oO>nti~. ·-odtei!eim. . 
nua a sua;-:traj,ect,o:.-ia-,mum-1naidà.i ;_ Ufaino do rprogress·o,. scioso-- de, 
e = derrann.amdo_ '?ma iuz d"é' ii:ua civ,illiimção, 0 homem.· lllllQI,,· 

es·per-a:1ça .e u,m -sllg;n,a;l de ~~ '<l:arn:o:'fmgJu.,pxiesci'll(d;iJr ·die.iD~~ 
d8;1llfP.çao. ToQaidios-.por e~a lu •· :eorneu,·pa,ra. todos-os r.umós/.~ 
os homens, ~em, um 1!nstruna, :w.to.u ,a tbodo& -os sad.v.adll,t'(es;. · e 
te, os olhos pa'!'a o· céu, e nessa ::viu-se d.iiante-:do-:na;da, e-t:evie,que 
ilns,tan.tes s.ent-ero...se felizes, por- .:l)::'elp3,ra-'Se .;pare, .·ia rui«llaÍ ·de si: 
qu>e iexperdlmenta!m, ou· ad·vmha.m -a_niesmo. Iíla:J.hou, ,para s:~ ·:- .0 
talvez, que mesm-0 neste mundo . 1-i'bero.l'Í!Smo, que alca,ndo~:,:0 
se .pod'e se.r feliz, qu.am.do se res- hon=. FaJha;rá, a,or &'~=:_=t~~ 
p_eiita,m os dii,ei'tos de Deus. no, 0 tota;l!rt:a:r.l!smo, que ~la 

Solici<tos ie ireso'lutos, zele.m os o fü1divi~'UO, em b~. dÓ::ms
povos· .por ofüas tr~dtções, e as taido. Amb<>s faiharani ipor que 
festaJS de Nia1t:al faz.em pe.rte in- rel,e,gara,m o unioo fun:drumàn:f,o, 
t:egrantie desse patr.lunonl-o queri- con.d,-e p110cediem. as e1:~ ,e 
do. Então se t:roCl!lllll cumpri- ipa.ra om,d;e .c.orinRem QS w.v,os;~ 
mentos cordLa:es, saud;a-ções festi- .Jesus Chorilslto. · 
vws, a v.iida. não '.parece. nem one- N-este-.Sa.nito .N:a.tail de 1939; {[)a.lo
rosa n•em inuthl, e· Ia.menta>m-se ra, :po-r robne-oa-f-es'bejok-~- -àle
os ,pobl18S e ·lind,J;geintes com ma.i!s g.lJl,,a;s, -e..lernbPaaça. radlosal.-dfec'6'S-o. 
.sincerildi!lJde, os enferomo-s recebem tnelila, quia, e.t.nd'e. wma. :v.:ez,:''Clll1•· 
auxiU-Ols mais abu-ndantes, e os -v'lfda.-os homens a 'llidorair-a;:Jle&tts: 
finf,elizes, de ·tod.a. a, oa.sta, suscl- -Christlo, pc;rqu!&:am:-!llmgu,em·=maíis· 
ta:m a oompa,i:xão, ·a bondade, o -.'€'1lcontra.rão mmi. a sal:'VJSÍ,l'ÜO, 

intere•sse un-i,v,ersal. 'a:-e.m 1an:Ugm!daid-e, :n.ean:-e.,paz, D!!;ID 

abordar nesta secção· 11,Jguns ás~ 
· ·: • pecit.os do oonfli;cto f.i·nla.ndez, l}()ffi 

cial deferencia do':Exmo. Sr. Ar- sobre o berço de um Deus recem- Comó meigo,· delicioso. e limpo 
Óebispo, t1;ecl19,!'l. <l.!l uma cÓnfe• nasci<Jo, OS anj9s cantaram . •O devêra ser.' O 'lar de. Jesus, CUlda
I'i:ncia }ironúi.i,cii,itla por . _Sua hyrnnó da redempção humana. do pelas· mãos de ~ria ·e prote
Exc~.1 quaudó a.bida se prepa- S .. Jeronymo saudou-a dizendo: gido pelas mãos de um modesto 

::";i:aVáI':oo 'Seininarto;· para o seu "s.alvé·Belém, CaSll;· do ·pão, -onje operario. Sob este tecto que abri-
i brilhante apostola.do. nasceu o pão vivo descitlo tlo céu .. " gou a humild,ade de Nosso Senhor, 

:E o . testemunho de tod.a 0, illn- ,a. ,s,egmfa:nça. ~ e. fu~~ 

m,a,~'ildade,.La.í:ti5.!:_~q.9: ~«a.~~. o_, ~gmi.)_ -~- .~s.ii~a'll.ça. _e_ ~, '*'' 
de qull a vide. só ~em finali'da,de· dempção, anais pa.lla OIS ihoanE!ll::4 
e nobreZ'a, q,uando oriientad,a, pa- d!e boa vanmde .•• ,~-''l:a'lilel' .-a, nossos lertores u,m '7igo

roso appello para que rezem a.r
dentementie a Nosso S'en1ior e a 
:Ma.ria., Miedi:run~11a. de todes as 
graça;s, !Pela vi-ctor.ia dos f.inlan
dóezes ou a,o menos por siro. in
icolumlde.de em duração á propa
ganda communmstia, e athea, 

:E tra.dição piedosa (la Igreja, 
que os anniversa-rios e outras 
ephemerides "I:efe-rentes a.os d-ig
&1ata,i,ios eccles!asti,coo se-jam ce-

(Continua, na 2: ª pag.) 

MÃ DIGESTÃO? 

Acçao suave 
e seguro 

ENO ~~ 

- Proporclorutmes, .. assim, aos o logar ontle nasceu Jesus ?o pu~za da Virgem e o .honrado 
·nossos leitores, uma: Jliedosa. pa- occupa-o hoje uma gemndioga ba~ traba-lho de 'São José, quantas ve
gina. de fino lavar literario, sílica, . oonstz-uidà, cont-a-nos Euu~ zes não baixaram os anjos do céu 
que confkma._ as já conhecidas 2ebio a mando de s. Helena e çle para adorarem o Verbo de Deus 

t . c - d morando na terra. Af:fortunaàa qualida.des de Mador do E,ano. Co."!Stan mo. ompoe-se e um 
sr. Are~, bem .como O pra- vestibulo, de 5 naves e de um foi .Nazareth em ter em seu seio 
zer na ~te, do Santo Na.ui, 1 f::>.ntuar',o. Em- bailio deste .acha~ a, Santa Familia! A infancia de 
de 'acompanhar a.o · seu querido : se a parte subt&rranea contendo Jesus deixou nas creal'IÇ8S -na~
antll!tite pelas paisagens da ' as oapel.1a.s de S. Jerony.mo, São reta.nas, diz Laudrieux, um. per
Terra Promet«da, qnde O Di- José, Reis Magoo, SS. Innooentes fume de meiguice e t,errnu;a e na 
· R d ._ ... seus · e f1'nalmente a gruta do na.sei- cutis, ainda respiram as donzel-

melros annos. mento de Jesus. Na pedra mar- las uns toques da lleza v1rgmal 
nno e emp ... r •• ~u pri- l be · · 

• more, do a1t.ar incrustaram uma ,._,, M:aria. Partindo deste céu que 
. • · estrelle. de prata e est~s dizeres I tantos· annos as:ylara Jesus, nós 

"De Better entrando pelo val!e "H!c de Virg:lne Maria, Jesus rnos: v~os fJ,' caminho toe.ando .em 
de ·Raphaim segue em direc~o de christus nàtus est." Osculemos, Caná,.onde N-osso Senhor fez seu 

1 Jerusalem. Antes de attingirmos srs., esta terra bemdicta e parta: Lº mtlagre e numa recta imagi-
a. cidade Santa, de Better, nos mos ligeiros. naria pelas montanqa!> de Nepta-
voltamos e com pouco trabalho · li, chegamos ao Hermon, em Ba-
contemplames pousada delicada- NAZARETH' ·nias, nas proximidl/,des de Cesa-
mente .em duas oollina.s, rea :de Philippe. Na,sce ah! lj, mais 

BET.,E'M 
s. · Jeronymo servindo-se. d~ importante das tres nascentes do 

ety.mo!ogla .chamou-lhe: "a flor Jor~li<>. 

lieparaç~ '. para a festa ~e Chnsto lei 
Nova Friburgo, a graciosa ci- Maia e Eun)ledes de camosi, 

dade flumil:lense tão procurada Menezes. 
por turistas e intellectuaes, tão Na. ttlt.!ma- sessão:-viam~,ã: me
Impregnada da civilização cario- sa da presideac:ia,. o Secreta:l'io do 
ca, de 23 a 29 de outubro, viveu Interi-Or e da Justiça do Est.ado, 
dias de vibrante enthuslasmo de sr. C!mlbso de Miranda -e as au
f-é ardente e de intensa piedade, toridades civ-is e militares aocaes. 
em homenagem a Christo-Rei. O domingo, 29, festa de Chrmm 

Em preparação para a festa de to-Rei, foi o dia da apotheoti
Chrlsto-Rei, uma operosa asso- ca e completa rendição · de,quella. 
ciação de moços Catholicos da ci- cidade ao Reinado de Christo. 
dade or.gan!zou maravi!!hoso pro- A população em massa, "cor 
grama do no.venario, unum· et anima una", . esteve 

De!le constava uma série de presente a todas as manifesta.• 
conferencias .abrangendQ assum- ções de amor e s1:lbmlssã:o a Je-

1ptos de. summa actualidade para a sus Christo. Após a solemne 
causa do catholic!smo no Brasil missa e uma série de manifesta-

Belém, a patria de Booz, o so
, !lar de David, a terra de S. José 

das mont_anhas d.a Judéa" 
e á vista deste Jogar, refloresce 

E foram pronunciados vibran- ções publicas na · praça central. d~ 
tes discursos por insignes fi- cid.ade, as emocionantes home-

JORDÃO guras da intellectualidade ca- nagens tributadas 'a Christo-Rel 

,LITURGIA DON TAL 
0 principal rio da Palestina, 

0 
tholic.a brasi!lelra como os Revmos. foram terlninadas com um acto, 
Pilllres 'Valentim R o s m' a n que só por si attesta eloquente-

rio hlstorieo dos judeus cujas e Eduardo Lustosa jesuitas, mente os magniflcos. e -duradou
aguas derain passagem ao povo Exma. sra. D. Maria Pereira das ros fructos daquelles dias de fé 
eleito e serviam no bapt!smo de N D Luiz "' Ira JO"'º e apostdlado. Depo'~ de ter sido 

Por muito ,t-ellld>O não f-01 po>ssl
lV!el. á Igreja. fe<steja.r com solem-
1).tds,de o ruoonilecim-ento princi!!>al 
<la .r.edempçã,o - a vlnda de Je
iSu.s a;o mundo. lllmquanto d-ura
nim !8.Js !!)el'aegu~ões, = era 
natural, :ena evttia.va tudo que 
!PU(!ess.e alttra.h-ilr soblle si as ;vis
:tas do ft<lV'ersairJ:-o. .A.ssiim, os iprl
rmeliros chnliatã,os se 1:1,mitaram a 
celebliaa- P&schoa -e Pentecostes, 
te um ~CC> ma.is tia.roe o natal 
dos maiis dllu-stries IIIl/8Jrty,l'eS. 

Do Na:ta,1 do &lvad-or só se 
iencontra «10ticl&s 111.'·u,m cal.en:da
rio do a.nno 336. Alguns annoo 
depcxis, em ·354, a. 25 de Dezem. 
lbro, wna. :mmã de Santo Am.
ibros.!o txmiou o ha.bito monasti
lCC e o Pe,pa !Jliber.l.o fez um d!ls
icur.ao que adnda, se oon,serva.. A 
iPtincilpl-o, o N-ata.l só 101.1a, festeja.
do ean Roma, -e a.os poucos é que 
1S.e fioi introduZUlldo a1hu-r-oo. 

1 .Não d~u milito e a festa 
; ido Naitail a,dq,wr.iu so~eanni-dade .. 
1
, -:S~ é. de Paischoa e Pentesoos-

0 ardor e en:th usltrusmo dos po-
. IV.os de eniã.o, por este aconte

!Clmeln'!lO, faz pemsa.T que eUes sen
tiam =o que uma d:ensura in.U
ma. por. ter tGlrdaidio itein to a. f.es-

i:..,~ ~eo.lil'&'taj_,~.sa.i
l,---~, ~ir• 

Christo. Avolumado pelas aguas eves, rs. "'ucup • .... - "" 

Con. Joã·o PAVESIO 
cie · ;~utras nascentes, depois de thas Serrano, Hello de Araujo levada, sob as accla~ da 
formar o lago de Neron, vem o ============== popuiação, pelas ruas da cidade, 
Joi;-dão se espa!rar na Ga!Uiea, N Pai • s- l • a imagem do Coração .de Jesus 

A Missa d-a nO'llte do Natal teve :ig-I1eja da Côrte. Era S!l,nta dando origem ao n ac10 . ~o DIZ foi collocada em posto de. honra 
.sua origem em Roma, no secu!o .Am'B..staci>a festejada a 25 d-e De- U U perenne no salão nobre da Pre-
v. Em 431 apilnas se rezava e. zembro, sendo o Palpa oonvida- LAGO DE TIBERIADES feitura. 
"M:4-. pela miainhã em S. Pedr-0. <i'o e presidtr a f.esta e celebr'l.:- -- . Que bel!o exemplo dado.. a todo 
Com a rec.onstru-cção · da BasH!- l!I. Mtssa. _ um dos mais bellos do mundo. o Brasil catholico! Se os mo-
ca Liiberiian.a por Sixto III, que COimo ig-reja official da côr\? / Mede 22 kilometros .de extensão VISITA DA COLONIA POR· ços de todas cidades da Terra 
,a dedi-cou á V.lu'.g.em SanHssilrna, occupava a de Santa Anastac1a . TUGUEZA A SUA EXCEL- de Santa cruz realiza.ssem o que 
é que se -começou a cellebrar a o .terooro logar, depois das basl-1 e muitas pagmas do Evangelho se LENCIA REVMA. O· SR, AR· fez aauelle valente grupo de jo-
wgfüa. inoctU:ma do Natal com lms de !Ja.trão e de Se.nta Ma- passaram sobre suas praias, âs CE BISPO -\ mente Jesus se apos-. 
Missa. -ria Maior, as dua·s cathedra~s ve~s assentado numa barca; ora isaria C!e todos elles, que se _ren-

Quanrto á terceira Mi,ssa, da romanas; e, mesmo depois que o : nas areias alvas da praia, Jesus Na noite de 13 do corrente mez, denam incondicibnalmente, como 
a.UTOl'e., s. Gregorlto nas suas ho- 1-:nperador sahi;u definitivame.r.te i ensinava ao povo. Um dia as on- os salões do Palacio São Luiz o fez a sympathica cidade flumi-
meli-a.s (~90-604 fala da.s tres dle Roma, ena conservou cert'.'1' j das se lhe enfureceram e bastou abriram-se para receber a Colo- nense. 
Mi..ss-a,s que se rezruva em Roma, »~por~a.ncia, graças á sua posJ-

1 

para ameigai-as a voz imperiosa n!a Portugueza de São. Pau:lo, que Eis o texto do decfeto execu
DO f.bm do secu-lo VI. Santo çao central. . foi homenagear Sua Excia. tivo da Prefeitura Municipal de 
Thomaz diz qi.ue essas troo Mis- A.os ,poucos, o Pa,pa. deixou de I do Divino Mestre. Era este lago Revl:llA. o Sr. D.' José Gaspar Nova Friburgo, de 28 cie Outubro 
sa,s são il'ezad.as em commemo- comparecer á festa de San-ta j predilecto de Jesus dentre seus de Affonseca e Silva. de 1939: 
,ro.çã,o ás :ti,es viinda'S de Ch,risto: A;n:a;soo,cha, ma.a foi conservada a; pescadores escolheu os primeiros O numeroso grupo de que fa- Art. 1.0 _ Fica perennemente 
a prhnclr.a., et-enna. no seio d-e oommemoração da San-ta :n,a Mis- dlscipulos, pois ahi explorava São ziam parte as mais representati- reservado O Jogar de maior hon
S"eU P~e; OJU!tna temporal, qmm- sa da Auro.na.. Como a liturgia Pedro . a' Industria da pesca. A's vas figuras da colonia lusa, foi ra no salão nobre da Prefeitura 
dio ~e fez homem e a tier-coe~ra · de Roma, a Liturgia dos Papas apresentado a S. Excia. Revma. Municipal á imagem do sagrado duas margens existiram Caphar-e&ptrltual, em nossos cora-ções, é. e. q,o,e -prev·aleoe na Igreja uni- pelo Sr. Consul Geral Dr, Coração de Jesus Christo, Rei 
Os textos, ,porém, não c0<ncor- veFSa:!: por toda .pia.roo se oonse-i·- na.um, Magdala e T!beri!).des. Dahl Julio Augusto Borges dos Santds, do Universo. 
d:am quanto a es.s.a ldéa. Uma, V10u ou accettou esta ter.ceh-A. I desce o Jordão apertado entre as tendo saudado s. Excia. Revma. Art. 2.o _ Revogam-se as dls-
outra ex:pM:cação, qu-e pa.r.ooe en- M!.ssa em commemoração d.e San- montanhas de Galaad e da Sarna- o Engenheiro Alvaro Soares Bran- posições em contrario. 
cer.rair e. "endadedra ca-usa dess2 'ta. .Amas-t,a,clla., nada da a.urora. ria, ora pregu,tçoso e lerdo, brin- 'dão, presidente da "Casa de Por- Dante Laginestra, preféito.:'' 
terce1na Mi-ssa é a seguilllte: Uma A :p.riln·chplo, como podem. os · · · · tugal". Infelizmente esta rap1·da noti-

·cando com os salgueiros, e tamar- -igr,eje. havJa. em Roma, no Mon- nos certifhca.T pelo Sacramento S. Excia. Revma. o Sr. Arce- eia não comporta a -transcripção 
t-e Pa;Joa,ti,no, d~ a Santa GT~ a Missa com estação. gueiros que sobre elle se debru- bispo agradeceu a visita em bri- dm; cinco considerandos, "tão den
Ana.staclia, ma.rityr dle Smyrn:i., ,em Sa:ntia. Ana:sta,ola era toda em çarn, ora cantando nas cascatas e l lhante oração, na qua1 ressaltou o sos . de doutrina. e estuantes de 

- """- E.-. - o ~r-.. _.-ty,. A mo<lida, po. " •- rugindo rol&a na, ro,- pap,l doo '°""""™ ab-avé, da nobn, affe<to", qu, """""" "' 
tltulus no oeinttro de Roma an.1- rém, que a festa do Natal to- redeiras fortes. Engrossado pelos Historia, como arautos do Ca- dois artigos do decreto. 
.ga. Isto lh-e dava. certa lnnpor- ma:va maior v.ulto, a de Santa I ffl te nd f t I l tholicismo e pioneiros da civil!· Que este O llQQre eJe.tnPlo en
tanolia., quie manor a:lnda se t&r-~ d,l;mil!lw;a, e ass:&m s<i 1 ª uen s e passa O ron e ro ª · zaç:.í.o, tendo os visitc,ntes se des- contre repertl118SAG ~ · <m,etjqD 

. .=~--\9&~.=• ~,..._, 1,e, ~~as Qllll.l;6&11, Jerfchó vae se desaguar no Mar_-~!.,_!.doft. a.,ª .. .,.IW __ "'_s __ c __ º_rc1 ____ ea ____ 1_ p~leatra nosl.~.rasi-16'_1_, tão ~ ào.-Côt.4•i• ..... -:-. --., . .-._ a~-~-• ~~~· - ~~"'"!_ 

.. 
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TJ E G I O N A R T O , ' ..,-ao Paulo, 2-1 de Dezembro de_ l!;t39 

LlEGlIONAftl:0 1 /,;:::===============================:~ ~-------!· · Ninguem ignora que, na politica --·:ç:10 de que o cumprlmenl!o das pro- neficios da paz" hão - de ter irritado 
! Italiana, uma forte d:visão se ·pronun-. "i'i-id"ssas do "eixo'' por parte elo gover- summamente os elementos fascistas 

.SEMANA.RIO CATHOLICO COM c1ou, ultimamente, quanto á orien:;·,; ··ifo fascista seria .um desseryiço pres- favoraveis á entrada da ltalia na 
APPROVAÇÃO ECCLESIASTICA tação a sêr seguida pelo palz, dian- tado por este á causa do anti-com- guerra ao lado da Altemanha e d,3 

Direccão: te da actual confl,19ração europeia. munismo. · Russia, sua Irritação ha de ter cresci· 
Rua Quintino Bocayuva, 54 ·De um lado, elementos. radical. e Assim, pois, as situações respedi· do de ponto diante do periodo final, 
Sala 323 - Phone 2-7276'" categoricamente ligados á ideoloaiá ·v<1s da Casa Real e da Sant:i Sé são segundo o qual o Pontífice pede qlle 
Redacção 2 administração·: dp fascismo não se conformam cl'm 'ab!:oli1tamente claras. A primeir::t é "o Todo Poderoso guie os pascos do 

Rua lmmaculada Conceiçãq, 59 a~perspectiva da ruptura do eixo ideo~ detentora de veneraveis tradições po- povo italiano que lhe está tão proximo 
· '.l'elepno~e ó-1536 ,_ JqtJico Roma-Berlim em razão da líticas e· administrativas que, maxi• e os de seu chefe e inspirar as clec,i-

Caixa Postal. 2849 q~al a Jtalia iria assistir de br;:i:;os me depois do Tratado de Latrão que sões de seus governantes para que 
Assignaturas: ·c~zados a uma offens1va geral c:a.s purgou a Familia Real da macula lhes seja dada possibilidade de as-

Anno. 
exterior 

Semestre 
" exterior 

Numero avulso • . 

15$000, d:gi11ocracias contra a Allemanha na; contrahida com a tomada de Roma ~egurar não somente a paz interior e 
25$0001• z(ita. Concorre par<1 essa reluctan- ., aos l=>apas/ nenhum catholico oocle exterior, mas tambem relações de paz 
8$000 ci~{a situação na Hesi:anha, onde càda ·· deixar de'.•venerar e de apreciar. Es- honrosa e duravel entre os povos·ql1e 

13$000 vé~ mais os phalangistas (nazi-fas- tas tradições, to-das ellas consisten- por eílas clamem". 
$200 

1 
cistas hespanhoes) perdem terr,~no· tes em imponderaveis muito objecti- Neste periodo, con:r9 ~m todo o clis-

Rogamos aos nossos ass1g-: ·-· nã opinião publica e o carl_ismo (par- vos mas difficeis de definir, respi· curso pontificio,··o Santo Padre tra· 
nantes communica'rem a mu-, tido monarch ista e catholico cate- ram o mais authentico perfume ca- ta como Chefe ·supremo do, Estado o 
dança de seus endereços parai goricamente anti-fascista) se apl'c• tholico. Quanto á Santa Sé, inutil é Rei, distinguindo claramente entre o 
a Caixa Postal 2849. s~nta a todos os espiritos rectos co- explicar as razões de sua attitude: s6 Rei e os demais governantes, e reco· 

; 

J 
1 

NUAÇAO_ 

DA 1.ª 

PAG.tN4 

•• 
l·ebrados pela organiMção de ra-' 
malhetes espiri'tua-es, con,stantes. 
de numerosos actos <}e virtude 
practicados pelos subditos. En-, 
tro. .pelos olhos q.u,e nada ha cte1 
ma·is conforme ao es.pi.ri-to catho-; 
lico. 

·mo o melhor caminho para a resurrei• não as comprehendeu .ainda quem for nhecend-o ass.lm a autoridade. maxl• 
ção de uma Hespanha authentica- absolutamente incapaz de a·s com· ma do Rei, sobr,e todos os outros ór• 

Como o commun-i·smo, com 
e.quel:]ia,s coloraçõ.es d,iaboUcas que, 
o genta de De Malstt-e soube di,i

, cernir na Revo-Iução Fmncezà, é) 
· · -exactannente o o·p_posto da Ig:re-i 

j,a - naoo. ha d.e mai-s oppos.t,o 6:·i· Igreja do . que o a;t.hei.smo ou· 
Annuncios: 

Peçam tabella, sem'- ~omprom~ 

1
. - '. 

O LEGIONARIO tem o ma
ximo prazer em receber visitas. · 
ás instaI!ações de sua redacção . 
e officina, mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., 3a.s e 4as. feirl!;S, por exi
gencias do serviço. 

- f" 
Não publicamos collai:íora·ção 

1

. 
de pessôas extra11has ao nosso 

. _ quadro de redactores. · 
. . . 1 

PARA ANILAR ROUPA 

COMINTAflllO ... 
9 SUI-C1010 DO CAPITÃO 

LANGSDORFF_ 

O Ca-'l!O do "Admi-ro.l Gra.f von 
Spee" ev:iden'temente não ficou 
'bem claro. Se ena, para sacrifi
car-se o navio, · ,porqU!e não se 
prosegu·Lu na batalha contra cs 
navios ingleses? E se o oa,pitão 
I.Ja.n.gscLo:rf.f dweri:a. peoooer com 
o 'I13JV'io, -p<>rque não af\mdou eõ· 
,piectrucu.,c~==te na ,ponte de 
comm&lld-o? PI'incipalmante para 
€<Sta. ultima qucestão não se de-Ú 
l.'eSposta. se.tisfa:coor\a. A e.ll .. "?

g:a:ção &e que- o commaooan.~o 
qu-erha., am-t,es de morr<er, deixar 
e«n ordem a si'tuação de seus 
m=inhe,i,ros, -cfüf.idlmentoe ,pod>e 
11~-r acoefta. Afinal d.e cont.a-s, 
estes DMl.'rl:nh!eiros não iam des-1 
-embart'car num ,pa;i7, bal'baro, 
mM, pelo -controtrio, numa nação 1 
ei?iJ.:i:Dalda, em que a;tü ex,iste, por 
sig,nal, um .embaixe.dor aUemiio, 
que .pod·eria fazer pior eUes ta.u
to ou ma;hs oo que o steu cap1-
tfio. 

Assmi, niLo ê inbeilrament-e 
d·escabiclo.. a. Ve'I'sâ.o que tem coe 
.meço.do a. clircul'aT' soboo os 
e.conoeclmentos, aegurido e. qc:a-1 
f) -suicidio teri1a. sild,o , ordieína.do 
pelo pl'G,priô governo au~,iio-, 
qoer em v.Lr.tude de desiint-elli
C€JIIcla:s .havirlas com o capitlw, 
quer por ca'Ulf!a do d.escontentg,.. 
menw que o seu mo.do d,e pro
ced!er causam, no alto com,me.n
do. De qua,Jquer fó=, os 
meros offllei'a.és .n,azlsta.s e,ppro
var.rum- ,fr,11El.strioúalmente o su!>Ci
êi!o, de modo que este eleto cer
to,~te teria. si.do reoomrrnmda
do, se, conforme parece, não foi 
esponta:neo. De facto assim .se 
exprimiu o comunicado da ean
bruixaxlai do Eiei•ch em Buenos Ay
a,es, segu.mlo os despachos tieb· 
gra;phõcos: "O commandlalllte do . 
•Admira.1 Gra.f von S.pee", C81pi-: 

tão Lan.gsdorff, sacrif!oou u 
'Vida pela p,a1Jriia., eUiminando-.se 
volunltariann,emte... T.ennlntada a 
liltla mi,ssã.o ·honúem e. n,oite, cum
priu o $6\l destino .. e bravo offi
Cll,al da; ma-rinha .escrev-endo mais 
1.,m.a pagilna de gloria, etc. etc ." 
A. nota do ia,Ito comimàmoo na-, 
'WIJ a;Uemão não foi menos ex
pressiva: "O commarndante do 
•Admh'ihl Graf von Spe,e", capi
tão Hans Langsdorff, não dese
jou viver após o afundamento de 
IIJ6U navfo. Fiel u, uma honrad,:i 

ntente catholica e authenticamente prehend-er. gãos do poder publico. i · 
!rperial. Assim, pois, sériamente Se, pois, o Papa representa Nosso · Feita de passagem esta observ-ação 
.bômpromettido o projecto da naziti· Senhor Jesus Christo, e o· Rei encar• que es1ã,muito _longe de ser superflua 
cação da H-espanha, projecto este que na as tradições de um passado his• para quem conhece a mentalidade de 
a despeito de innumeros esforços de torico mult-l•secu-lar e imp-regnado do certos arraiaes fascistas ultra-rubros, 

·membros do governo cada vez mais perfume· de uma civiliza.ção.· catholi• para os quaes ,a conservação da mo• 
sé1 torna inviavel, e demolido o Esta• ca, o que de mais no.rnial e louva• narchia na ltalia é apenas um mal 
do: to-taHtario na Allemanha, que res• ver, do que a. cooperaçã-0>destes _dois necessarto ao qual a gente se sujeita 
tàl'ia das famosas direitas, que cJ- por "tapeação", passemos a outr~ 
L-EGIONARIO, com exhuberancia de pont9. 
rá'zão, sempre teimou em chamar , · · ta DE ll:ll?JRA o Papa fala em "relações de paz", 
p's'éudo-direitas? Estendendo seus Plinfo 'OOllh:.-Jt Otl ,:n . e não si'mplesmente em paz; fala em 
O-lhos em redor de si,. e aton.gaAdo-os- "paz honrosa" e não em uma paz: 
depois sobre o mundo Inteiro, Musso• qualquer; e finalmente entende que 

liril SÓ viriaª sentir·em.torno.-de si A· v1·. s1···.·ta· . dos·' essa "paz honrosa" deve ser "dura-cl;)vasio. Evidentemente, o fracasso' vel", e não ephemera . 
dos productos congeneres ou succe• Cada uma destas palavras tem sua 
daneos do fascismo no mundo intei· importancia. Quando O Papa desejn 
ro seria irremediavel. E o Sr. Os• 1 e · d lt 1 º que se estabeleça entre os povos a 
wald Mosley, na Inglaterra, outro re• ,els -.· ;. a·,· .. · a 1a normalidade das "rélaç'ões,::de paz·', 
medio não teria, senão vender para fala evidentemente/"" não< apll:nas de 
alguma empreza colonial as camisas uma situação internacional . na qual 
uniformizadas de seus partidarlos, não haja luctas armadas, mas ainda 
afim de servirem de traje de traba- em que as relaçõ.es dos povos sejam 
lho; para turmas' de operarios expe• realmente "pacit1cas'', isto · é tran· 
dicionarios em Capetown ou em Ugan- grandes poderes, um supremo na or· quillas e ordenadas conforme a jus-
da ... o que certamente já terá feito dem espiritual, e outro supremo na tiça. A paz é a trànquillidade da or, 
o· 'Sr. Leoo Degrelle na Belgica. hlerarchia temporal? dem. Segundo · a lingÚa_geni êorren-

. p'or .outro lado, entretanto, o na, * * • te, ha paz· internacional' quando o 
zf~o, afilando-se com a Russla, bai· mais fraco se entrega sem luct:l 

,.,., j F,oi ·essa collaborac_ão, que a· visita 
xou todas as barreiras d-e camoufla• cruenta aos mais fort_e, premido pela 

-1 •• 1 d · dos Reis da ltaiia ao Vaticano ve1u ge que o separavam o commun1smo. extrema gravidade da ameac_a, como 
O " d I consagrar de ,modo auspicioso e feliz. ·r,ovo italiano é fun amenta mente aconteceu por exemplo co·m ·a Estho· 

·t'' · t f d ~ certo que, protocoliarmente consi-an 1-commun1s a por ser un amen· nia. Mas, não ha "_relações de oaz'', 
t I·,·,, t th 1· o A t' · derada, ella constitue apenas a pri• a men e ca o rco. n 1-commun1s- embora a ordem material n·ão tenha 

, •.-, · d • d I l meira visita que os Reis deviam na• mo· ro1 a gran e razao a popu ar· sido perturbada. Não basta, p:ir 
'd d d f · s t turalmente ao Pontífice. E que, de a e o asc1smo. e agora es e se outro lado, que estas relaçõ·tis sej.::n, 

1 di b I h 1 - outro lado, o caracter extremamente puzesse a app au r a o c ev zaçao pacificas. A paz, para ser real, de, e .• 
d P 1 • d FI I d' Ih affectuoso que o Pontífice deu á so· 1 a o on,a ou a n an 1a, o que e ser "honrosa". A formação, pois, de· 
re t · d ti · Ih d I lemnidade constituiu uma prova da s ar1a e pres 910 aos o os a op • grandes blocos internacionaes c;u~ 

'ã ·t 1· ? paternal benevolencia que a Santa Sé 
ni o Ia 1ana. suguem a soberania de pequenos po-

F · t h dl dedica ã ltalia. Mas, isto tudo posto o, o que parece er compre en • vos que se conservam independentt\s-
d ·t b R ·1 v· t Ma o I e pesado, continua incontestavel e1ue o mui o em o e 1c or n e , apenas na apparencia, a imposição 

11 d 1 1 a visita se· cercou de um ambiente de que, com aque a pru enc a maca e de condições vexatorias e h~milhan-
d ·sc t Ih t ittld f aml,zade affectuosa que s6 se poderia 1 re a que e em perm o a- tes a povos que de inferior só tetfl 

C • b d á I explicar pela existencla de uma larga zer a oroa so rena ar s ma s pro• a extensão de seu territorio, é con·. 
f d t b • Jlt' zona de collaboração, actualmente un as per uf' açoes po 1cas e so- trario á verdadeira paz desejada pelo 
Cfae t d I e t aberta e trilhada em commum, não s, ma-nsamen e, gra ua m n e, Pontífice. Finalmente, . a paz neve 
ge ·to t d. ai apenas pelo Papa que é indefectível 

1 samen e, sem 1zer uma p avra, ser "duravel", o que quer dizer. nue 
t ·t I t d l b' no caminho recto, mas ainda P. ela ·, cons I u u em orno e s um am ,en- o Pontífice não deseja 'ap' enas um 

t t 1 • • h · casa real. e a , que nmguem ignora oJe que rap ido "intermezzo" roseo _na tragc-
o Rei-Imperador e seu herdeiro pre- Essa collaboração é O maior bene- dia contemporanea, mas uma radical 
Sum ti • d e · d I rad flcio que no momento presente a P vo sao a v rsar1os ec a oe transformação do actual estado de coi-
d ff t . a • ·11t d p e s e Santa Sé e a Casa de Saboya pode· -a e ec 1v çao m, ar as rom s a sas internacional, que assegure du-
cons . d I t tad d · riam prestar á ltalia. Elia asse"U· . 1gna as pe os ra os o ~,xo " rabilidade ás relações pacificas e de• 
Rom B i- rarã, com a graça de Deus, a conti-

. a· er ,m. nuidade catholica da historia italia- corosas que os povos civili:i;acios de-
De um Superior de Congregação Re· vem manter entre si, 

· r-: 1 · na,_ fazendo da ltalia um baluarte da ligioi:a, recentemen1ee vindo da talia, O que o Santo Padre mostrou que-. , 1 h l civilização pela sua política nitida-tlve a informação de que o Re é o e rer foi, ..,,,Is, nue a lt_alia trabalhasse mente divorciada de· 'qualquer surt'l ..., "T 
• uma das figuras mais lnfl.ue~tes e po- no scenario Internacional, de modo a 

1 
atheu ou pagão na Europa.· 

pu ares de seu palz,. enthusiast!icamen• -assegurar .este estado de coisas entre 
te acclamado nas manifestações put-li- * * • todos os povos. Não .só que ella 
cas porcrue o povo sente claramente Ninguem ignora que os ·documentos agisse assim, mas que eila collabo-
que é elle, na ordem temporal, o mais pontifícios devem, todos etles, ser rasse com aquelies povos que actual· 
sério baluarte em prol da preserva- meticulosamente examinados, e pe- mente "clamam por essa paz", para 
ção da neutralidade da ltalia. sados- palavra por palavra, se se qul- que elles a obtenham. 

"Dentro da ordem temporal", dir.se zer conhecer exactamente seu signi- Em outros termos, a ltalia se de· 
eu Intencionalmente. Porque o Pa- ficado, porque a. Santa Sé, que col- verá constituir campeã d.a paz hon-
pa tambem tem collaborado acti,-a- loca rios de prudencia intelligente e rosa. E a paz honrosa tem dois ini-
mente para conservar nos seus pro- corajosa em cada um de seus gestos, migos: os que querem a guerra, e os 
p.o s i tos pacíficos a população ou em cada um de seus documentos que fazem propostas de paz des-
ltaliana. Assim, as numerosas notas ott1c1aes, mede milligrammtcamente honrosas. 
do "Osservatore Romano", assigna• todas as palavras que emprega. Queira Deus que, do esforço da 
lando para o povo italiano o perigo Assim, pois, se as felicitações do Santa Sê e da Casa real r,ealmente re-
q.ue · constitue a penetr.ição bolchevis• Papa pelo facto de "a ltalia, se bem suite para a politica internacional 
ta na Polonia e na Finiandia·, tem·con- que vigilante e forte, sob a sabia di· italiana uma tal directriz, que será 
tribuido de modo consideravel para recção de seu soberano e de seus go- mais uma gloria na historia brilhante 
manter no esplrito publico a convi~- vernantes, continuar a usufruir os be- e multi-secular do povo italiano. 

~=========~ :=======::::::!*!!!:==::::::::::======~ 

CATHOLICOS 
lL-XCLUSIVA.MENTE suas Joias e seus 

J O ALHÁRIA. 
Presentes_ na -conliecida . . ·; .... ,., ... - ...... :-:-r-

CA-SA CA-STRO 
OFFICINAS PROPRIAS 

tm,dição, e aos préncL-pi,os obs,e.·-: 
-.ados pelo conpo de officiaes a I R Ü A 
que pertenceu durante tres dC'· 1 

15 DE NOVEMBRO N.º 26 {Esquina da Rua Anchieta) 
cadas, tomou esta. decisão". 

Me.i,s uma vez, portanto, se ve
rifica uma ,profunda dlv;:rgcnc'-1. 
ffl·tr-e o nazismo e o. Ig!'eja. A 

Unicos concessionarios dos AFAMADC3 relogiós "ELECTRA" 

· ,pei.or "1/fflda, o . paganismo J,n"' 
: :.g~ra:d<>,:i]?OO:- nÔsso se.cu.lo - _ca;,.; 
: bi,a. aos- ·:communista·s or~n-fzai:~ 
: ·pa.r.a Soo.lin um "rruma1-~ét'e: es1 
· pi,ritual" or.igi·nal, e.f.i.m de c9mj 

-anelllO:nair \SeU a.nniver.sa:rio: u.maij 
offensiva, t.remendla1 con-tre. e.:_-:pe•4 

. quena. e .mfeliz F.inl:andia. ! Uaan•·J 
: <lo uma oompe.ração já empl'.êga~ 

da. ipelo Exmo. R:evmo. Sr. Ar,._ 
.cebiospo Metropolitano, podieria,,z 
.:mo.s dizer qu>e é um n!llIIlalhete;l 

· _espiritual escr~pto com o s.angu~ 
de Abel. · 

*~• 
Foi publicado, esta semana, um 

decreto ou resolução da Sahrn. 
Sé autoriza,ndo os Chinezes a 
co~·parecerem a cerimonias: do 
chlto p1~igão, desde que tives~·em 
ca1'acter cívico. 

A este proposíto, temos aua.s 
considerações a fazer. Em p:·i
melro Jogar, <den:Llca autorização 
efist·e quanto a.o Japão e j(t é 
a -tiga. O Almir,J,nte Ya.inamoto,. 
<t ando aqui esteve _informou-nos 
que se trata. de a.nt1quiss-imos ri• 
tos religiosos nos quaes já nin
g,nem ac1·edita, mesmo entre_ os 
pagãos, ma.s que todos practlc;am 
-por servirem elles de pretexto 
pam, manifestações patrioticas. :G: 

·exruotamente o que 11.conteceu em 
Roma na ultima phase d•e sua 
h'Ystorla., quando n:,nguem mais 
dava o menor significado intrio
seco 11,os velhos ,·itos dos ban- . 
quetes funerario~ j.un,to u.os _ tu•. 
mulos dos antepassados. Asal.m,,. 
,pois, ta,mbem n·a Çhina prova
v-elmente, trata-se d·e· cerimonias 
que perderam intrinsecamente 
seu ca1,a.ctcr. 

Po,' outro .Jado, se a Santa Sê 
apesar disto se julgou ne. he• 
cess!<l:a·d-e d·e baixar um decreto 
sobre o ca.so, convem acce-n·tuar 
que ,iden-U-ca Iiberd!Hle rtã.o podem 
tomar os catholicos em relação 
a outi,as 1·eligiões, a não ser 
nos a9sos e com as au-tor!zaçõ<)s 
ecclesias:t.ica.s previstas p e 1 a. 
Igrej,,,. 

•l Boas _ f est~s., para 
o LEGIONARIO. 

lJe S. Excla. :kevma. o 
Sr D. Antlré Aruover!le, lii!i-
110· de Taubaté, teve esta fO• 
.. a a honra ãe J'ecebet 'Um 

gentil eàrtão !le 0 .üoas t'M
tas", que agra1iece com sêntl- ;\ 
ntilntos de ilhal respeito, 'J 

*t.=* I 
JJo 1-tcvmo. sr. uonego .t'au- l 
lo Roll.n1 Loureiro, Chance} ... ·t 
ler 1lo Arcebispado e grando :j 
am1g.; 11esta foOta, taifiÍlem i 
re1,'tlbétnós um gentlli!lslttlo \ · 
carmo <le "!soas Festas" itlle ! 
tnulto nos penhorou. · \ 

Existe na Atrlt:a o 
maior Clborlo do 

mundo 
Nll.ô óOtista que existii, em 

qualquer parte ttue rtão !l'eja 
o Congo Belga, utn ciborIO · ou 
plxide de 3 pés· de cirouUJ.fe• 
rencla. · 

Oô co1ós~1 clbõi'Jô Mo dis-' 
trlbuitlas, aos domingos,. em to· 
das as Missas, cel'Cla dé. 16.õoo 
communhões. Tal é o niovitnen
to eucharist~co no. Congo Bel
ga, movimento realmente edi
ficante e digno de ser citarJ.o 
em . todo . ~ mundo, pois é 'sa-

Doutrina Gathol-ica cond('m:.~ pria vid-a, nf,o havendo ,nada que 
apressa.mente, e sem ncnhu~a 
t&Cepção, o suicídio. Segundo c 
Catholicismo nii.o ha nenhuma 
UJGlri&, :-ienhuma honra, nenhm,~u. 
~~. ,:lê~.,~..iil,1.~n y_1·ar a. prv-

Justifique semelhante acto, q:1,' 
.1:fto pas~l, eh~ um assansinio yul
gar. o., suicidas, mo;'renclo em 
consPqu0ncia d-e uma grave or
fon:,a, á Lei de D.eus, sã11 p1·i.v:i-

<"os ele sepultura cccl~si•astica; 
bt1 n1. C'omo de c:x-?quias publi,c,a.-;, 
J~ntrctunto, par,1, ó nazismo, ü 

.'. tric:!clio pód(~ ger, ,~rn cert3:s ('it· 

eum~tancias, um ponto de honr .,. 
e sabe-se muito bem o que é u 

"hon~a .na.zi-~ta'·, peça i·mporte..11t~ JllO'sa ·essa rnist:0rra do oapttão 
,:e um ,·studo- totali-t,Jrio, cousa não sobl'eviver ia.o· navio, àsto é, 
ob:-igutoria. official, e, certa- di, um homem são e fo:-te mettier 
n::,ente, lambem burocratica. uma ,bala no_. ouvido porque um 
. O : peor é que •não faltarão o, montão de ferros -velhos fOli· to 

bido quê as activldades mis
sionarias n-essa região efrlca• 
na são relativamente recente3, 
E' grande, ta.mbem, o numl'!ro 
dos que, atravessaµdo dezenaa 
de milhas, approximam-se da 
Sagrada. · Mesa para receber o 
Corpo_ -e .o Sangue de Not,isé Se, 
nhor ies_'llQ Clu:ifito:> · · · • romant·icos que acharão ma.mvi- fundo. do ma.r,:,• . 
~ -. --~---- _ • ....._ __ .... ~-- ---- _., -4 
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i 
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São Paum, ~4 de Dezembro de 193!) 

c..os 
nossos p:rcsa([{os 
' clientes e eimlgo::i 

aesejamos um 

Alegc-e 
e FefiZ 

1 

1 ff ata I 

,_ 1 

( 

Casa A:ngto;Brasileira, S. A. 
o 

Succes.ew~ de 

LMAPPIN. STOKES 
1.

0
·-. Centeuario ~e D. SMrio S.s Punenta 

1, 

Ct>.!ll grandes solemnidll4es <vae 
i;er commemorado o primeiro 
ce:ntenano do nasci:nlento do· sau
do.so D, Silverlo Gomes Pimenta, 
vlrtuosi§§Jmo Areebi§po de •Ma· 
riami,. _/ 

s. Excia. Revma. o Sr,, D. 
HeJveci.o OQm_es lie Oliveira, 
actJJal Arcebispo àe MarlaM, por 
decretQ archlepiooopa.l tornou of
ficial essa commemoração. 

Esse decreto, em outro trecho 
diz: "D. Silverio se identificou 
com esta archidiocese, não ha
vei1do em toda ella um só recan
to que não palmilhasse, em fon
gas visitas p,a:,toraes, e em que 
não del.xàsse fecundos traços de 
seu apostolado, fazendo-lhe che
gar os ensinamentos de seu mi
nisterio, conselhos de amigos, a 
todos dispensanclo carinho.s . de 
pae, 

Além de v}rt1+91,j/j,slmo sacerdote, 
Dom Silverio, perten<:e a nos.sa 
Acaãemla Br·asilei-ra de Letrai;. Foi 
in:ilgne escriptor, sendo chamado 
por Pom Ma<:8do Costa, o "Bel'· 
nar(les Brasileiro". · 

"A Igiieja 9:uer, que' seja,m lem
bJ'!dô,\I e homenagoodos os que 
ndii precederam ~a Fé, que a ho1t-
raram com as suas ·vil'tudes·ehrls
tãs e defenderam-na por seus es
criptos, para que sejam apresen
tados a todos como modelo de 
santos e imitadores de Nosso Se

nhor Jesus Chrlsto", diz o decre
to archiepiscopa:l '. 

Como vemos, nada mais justo, 
nem mais ópportuno que a pre
sente homenagem posthuma a D. 
Silv~rio Gomes Pimenta. 

AO PUBLICO E BEM ASSIM A'S AUTORI
DADES POLICIAES, MUNICIP AES E 

C) 

. ECCLESIASTICAS 
BENEDICTO ARISTEU BRETANHA, usando ex-vi da at

'tribuição qué lne confere o art. 533 do Regulamento n.0 737, 
de 25 de Novembro de 1850, e o art. 1.0 do Decreto Federal 
·n.º 1056, de 23 de Outubro de 1852, declara, para todos os, 
fins de Direito, que é o unico AVALIADOR OFFICIAL, EM 
JOIAS E P.EPRAS PRECIOSAS, JUNTO A' SUPREMA 
· CORTE DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, bem assim COM
MERCIALMENTE, tem á disposição de seus amigos e clientes, 
á praça da Sé (Palacete Ro'liln), o seu escriptorio de analy
ses technicas para a.s pericias e avaliações de joia.s e pedras 
preciosas. · 

São Paulo, 19 de Setembro de 193!>, 

ACCESSORIOS 
Pl automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 

J,mporta~ão Dlreeta 

ISNARD & CIA. 

:AVIAMENTOS· 
PI alfaiates 

BICYCLETAS 
TODOS 08 P&EÇOS 

. TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & CIA. 

BRINS 

CASA ALBERTO 

-----------.roe I c-0111 p.1,:g TO 
c...ne., .. 

CASA ALBERTO 
~-!a.:~U.:B._ 

LEGIONARIO 

O LEGIONARIO e a 
[Imprensa Extrangeira 

"La Manana ", grande diario 
de Santa Fé, na Republica Ar-· 

1 gentina, em numero 'recente, 

1

1 transcreve um artigo do LEGIO
NARIO. 

1 
São textuaes as seguintes li-

. nhas transcriptas do referido or-1 
1 gão: "Publlcamoi; esta vaiiosa 

1 

collaboração do eminente escrl- 1 

ptor brasileiro Plinio Corrêa de ', 
, Ollve.lra, dirigida á Juventude de 1 
1 seu pa!Z, 

- 3 --

1 De. Vliorosa mentalidade, o au• Não acho que realmente se-

r 
tor ans.lysa os problemas do li- Jam assim tão orgulhosos cer
bere.lJsrno e os postulados tota.11- to11 scienfü:tas e sociologos in 

1 tarloll, C9m um criterto emlnen- credulos. E sobretudo, alguns 

1 
temente catholicp," O artigo a que amadores em cciencia e loqua
se reff,'re "La Manana ", intitul11- zei, discut,aores de omni re 

1 se "Juventude Brasileira", auto-1 sclbili et ... inscibili... São 
ri11, elo nosw. d!rector, e publica- humildes, muito humildes, coi
oo ii<> LEOIONARIO, de 30 de tadinhos: ... 
A.gosto do co-rrente anno. Vejam lá. Nós chrlt;tão13 nos 

llumild;l 
s e i e n t if lc a 

cconomlco explica alguns factos 
em parte, como a Revolução 
Franceza e a revolução social, 
de hoje, não poderã explicar a 
propagação do christianismo, 
por exemplo, e as cruzadas. 

"Chesterton", o humorista 
lnglez, numa das suas mais 
brilhantes paginas de "The 
CVllrlasting Man" (O Homem 
Eterno), diz <1ssim: "A huma-Nene o a!ltor aM)ysa o pro- orgulhamos da nossa orig,Jm 

blema dlc) Organlzaç/i.o da15 Juven- d i vi na. Cr11atyras :,ahidas 
tude11 wlo Ji:stado, apont;;J;)do os da m;io de Oeµs, cre1:1áa1> á ima.gem e á se
ez,ros d9 liberalismo e dp tpt;i,)i- m~lhança divina! 
l;,a,r~o. Sll.Uenta o pape) reler Que honra para o homem! o propheta 
vante e necessario da Igreja Ca- 0<1vid c.intou; "Senhor, c::rea:.te o homem 
t):wlíca n~ mistér, accentuan~ í.,m po1,1co abaixo elos Anjo-s ... Paulo minus 
cj; os perigos de uma acção sem pb Angelis;·, ." O incredulo nã.o tem absc.lu

a mesma e lembrando os direi
tos iri:alie11a vei,s que ª mesma pos
sue, como reprei;antanw qlle õ d€! 
Deu~, 

casas Nuia~ em 
Presta~es 

MOóCA (Jockey Clyb) 

Elstão á v,enda os ult!
mos sobrados situados á 
Rua B-ento Dias nos. 23, 
29 e 3í e á Rua Hyp11ia 
nos. 126 a 160, contendo 
2 dol'mito1•ios, sala de 
jantar, banheh•o, cosinha, 
jardim e quintai, etc., com 
todos os melnoPamentos 
publicos: gaz, luz. esgo
to, teiepi1one, rua calçada 
e !lluminada, s.ervido por 
4 linhas de bondes e 6 li· 
nhas d-e omníbus, distan· 
tes 10 mínutos da Praça 
da Sé. Excellente ponto 
para rende. ou rno1•adia. 
Preço de pechincha: -
26:000$000; entrada de 
3:0008000 e o restante en1 
longas prestações men
saes eqllivai-entes a um 
aluguel, Ver e tratar com 

JULIO 

t .. mente esta presumpçãp, esta pretengáo ..• 
O homem, diz elle, é materia evoluii;I.,, é 

pó, é verme, é animal aperfeiçoado, 
A evolução tudo explica. Que humildade! 

Zh1eremos n§s ser fj!hos- de Deus, e eJtes fj. 
lhos da materia ! H,a homens cultos, b9n ito:,, 
intelligentes com 1,11n;;1 vontade louea de terem 
:.im vovô oranaot11ngo. E q1,1eimam pestanlils 
cobre Darwin e os evolucionistas, numa faina 
de -estudarem craneos e medirem ossos de 
gE;nte e de macaco. Querem nos provar co· 
mo 2 e çf9j§ i;ffi,o 4, que s9mo1, filhos legítimos 
de Pintecantropus erectus. São humildes, 
coitadinhos! Nós, ehristãos, nos o.rgulhamçs 
do Pae Adíio, bonito, eleeante, sa-hido d<Js 
mãos do Cre11.1-0r, e a IYlãe Evil, formos3 e 
bella, perfeição da ob.ra creadora. Os sabios 
evolucionistas, vêde que heroica humildacte, 
- content11m,1,e com um vovfJ de quatro pa, 
ta13, feio, brljto, e:.t1mldo e irraclona! - um 
macaco! Realmente, feto é ser humilde! Os 
aljtetres esplrituaes falam de graus de humil• 
d;ide, ma11 não tratam de!lte ultimo grau de 
aQatimento da cre11tljril humana: - o desejo 
de ser filho de uma besta, !)referindo <ier 
filho de macac9 a· ser filho go Creadpr! 

Isto é que é ser humilde, minha gente; o 
resto é conversa fiada! 

Um medico sustentava diante do celebre 
dr. Dupertry a these da origem animal do 
homem. 

- Meu collega, responde.lhe o celel:-re 
professor, neste caso, o senhor não é ma-is 
um medico, ouviu? E' um simples veteri
nario! 

Sociologos eruditos andam tambem ás 
voltas. cpm mil the!)rias para systematica• 
mente afastarem da historia, o sobrenatural, 
o Divino, 

Preferem tambem o partido da humi-ldade 
:;cientifica ... 

O c::onceito materialista d.i historia f! a 
sua Interpretação econpmlca hão de explicar 
tudo, sem a intervenção Divina. Si o factor 

,, 

nidade se apoia sobre o co
mer-,_e beber como sobre as duas pernas. · Ma~ 
que,,:er que isto seja a causa de todas as ac
çõ~,- humanas, é q.uerer sustentar que todas 
as _:peregrinaçpes religiosas que já se fizeram 
de~çle que o mundo é mundo, só tiveram um 
oble.ctivo: O desenvolvimento dos musculos 
da ,perna. 

yl:' certo que as vaccas e outros ruminan,. 
tei.,,, ficam inteiramente satisfeitas na satis• 
facção de interesses puramente economicos. 

, Só deixam de pastar aqui, pelo pasto de 
ucolíi, 

Mas, vamos ll Vllnhamos: uma "Historia 
geral da esp@Cie bovina", em cl<>ze volumes 
seria provavelmente b1sipida, Os carneif'os 
tambem na pratic<1 não abandonam o p:lano 
do utilitarismo· immediato. 

, Talvez seja por isto que não f.tguram. car
neiros entre Oll grandel! capitãe13 e -·funda<lo
r{ls, de imperios. 

As cabrai, apesar de ta-nta agilidade, não 
e~ontram ainda o seu 1'Plutarco". E .. por
q'f,~? Porque a materia himorica começ.i jus
t<J.,'?]},nte onde acabam 01, lmp1,1.J30,s dos be
zerrps, dos cabritos e carneiros. Seria difficil 
pr/fvar que os cruzadoe aba.ndona.ram sua p.a
tqil- · pelos desertos, como os veados abando
n~Jn o deserto pelas boas pastaget'ls, Uma 
~~,,~orla puramente economica deixaria por 
i~so me11mo de exJstir," 
· ·. A ironia de ''Cheat-erton" é o uni-co arg-u,· 

. mento eff.icaz para o Mater•aJ:fsmo econom:f.co, 
' Estes empanturrados· de Marx e Lenine rrão 

percebem o ridiculo da sua posição lnte-flec.
tuaf? 

Mas afinal de cot'ltas, minha gente, va
mos e venhamos estes senhores incredulos 
são humildes, heroicamente humildes, não 
acham? "F-il:hos de macaco, vermes evolui
çios, animaes, puros <111-imae13 de r,aça aper• 
feiçoada ... " Oi,a ! é m·ister tivesse se hu• 
milhado muito um homem inteHigente racio
nal para que semelnantes princípios sc-ientf, 
ffcos lhe dessem a cenvicção de que Jama.is 
foi e nem é filho do Cre.idor Omnipotente, 
governado pela Providencia Divina e filho de 
Adão e Eva ... 

A humildade scientifica, mfnha gente, 
deixem-me usar uma expressão da moda -
é mesmo uma cofaa louc.a J 

corretor de immoveis 
RUA SÃO BENTO, 290 
6.0 ANDAR - SALA 14 
Phones 2-7374 e 3-5544 

* Pe. Ascanio BRANDÃO * 
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L"gGJONARTO S"'ao Pauto, 24 de Dezembro de 1989 

., . 28 de Dezembrc:: 
;' 

Os. Sant·os In·noc:entes 
' 

Oo~ .hoj-e o pl'E!6'epi:o N~ ~ _·d:e sua l!llm'tle, e1le num e;coosso de co'lellal ~po.'. _: 
d,e jeJilS6! ~ !plElla,s e!'8ll:lillcl- -1Leirid9u mait&' um 8811 Mtio tente. .. -:;! .. .,, 
nh/a;s ~ !n!io oonheoendo 114-n- adopttuo que em bom, ps.m. que Mais os Iffll'IQC'en.tes IL"eC'~11~ 

àa.-oeste V&$l,e de la~ 1MiCri- h~ <brlateza; e~ po::- oc- -!llO céu. a:s ,piaJma.s- do mal!ty.lto EI! 
fl!eam-d,o ™ vil&a. por J.eeas, ~s ~ de sua moil't.e. O()nJo po- ta,! é o ;p0!tler e e, ~ a~ .. 
cucl.o me.:r.cy.rto 1'::mlnn le'V'll.d>i.15 Tem essa. sua. ~ ·or&ml não: 'De>89, ~,,d/esse aet,o;,*oz -~ 
fi,O s.eio <le Abmihão. Sua «nO-r· ~ ~11iiõa, ie1~ moxeu -a,i™l; algo de bom. 

·tt, foti um v:~jleiiro ~. :s::!11========-====-==========.L..=--_,,~· 
:~ qire a Ig~ ·'füe··-con-tere· 

.Vest.lr-se be:m I. 
!> t,i\íul,o ~- de "Flm.,eJS doo. 1 
~.r'es". tl.'1:Uk> qtte w,e. -tii-0' ; 
:~ o:o:m a. tSUb. .t-en'l"3. id5.d,e é:: 
~8im&a. s. '.89NiMOO SIO'br~ · 
'~. 1ea11nev,e: "Qu,em- po,N, em: : 
d-1dla. .qU'e es'OOS ~hiPJs <tl-
e31ngM'lâm e. oorlla do -r,ty:r.i.o?. 
-~r.&ts ,rer os sems ~. · 

Gastando pouco! <1 

A 
( 

ME/4 

'.k:~ I~-:aatee a. :a:~:. 
P ffl!1ll*ll ó.e. ~'mm:e -que._, 

: -~ -à mooller? A ~d:.e li<, 
: :it.ji-Mmo Sàrf11, metor' que & b.!m- · 
: ~ de Jlêsu-s Om'ísto? o im-
'.pt,o ~ :poltl.de · decl:ebi,r a.: · 
· lr.l'.Orte dos i!ffll,ooet,es ! J.&sus: 
.Cbristo lflão ooa,ia e. coroa. do· 

. =~y,mo âqual-llas (pe !l8!ra,.o1. 

· ~~os pór 's:eu rumOl'? Não 
é, po.ill- ~la _ oocoo. c1:a,s ~-c'i- ::;-. 

. -nli1als qu:e voa voon o l:auvoc, 6-. ·
~? E <que ~l"i' Os am:!e•!'l • -~=~ Gl• a Doos -!llalS a1- · 

.. tlu,t,a,s ,e·íns-z lll?, ~ a8S oorm!,mB'; 
:3e wa.• v~! Sem ttuvtda 
:1:quw.r .'fliblime é ~;-.-meis tor-- · 

~T...se-á :pe1,f·i-tt_<, qw:ndo ~we,}

le que ~ de vuir rerã dlit.o: 
''D.e1'v:ae V'l:r a mim a.s creainci-

. •nh!a,s, l)Ol'Jlue dielkt6 é o lleiitno. : 
. d.os ~·· -·Pa!1; l'ilQS!'~, ÍIUl,l• . 

• ,~ ~e11- q:uiei ·F emq;~ 
'n!Íie Bãio ~ruia, de··bga V01l!t&1:e; 

• Venha ver, em nossa : :ets o ~ · oo mirMa. aniiaerl-
Secção de Novidades 'oor-d<m. A estaB e;ie~. por.-
para Senhoras, o moder• a..moir d-e sen FIJlho, mru,,cen,ts-

-mente sa~ri-fl.::adae, Deim se di-
nissimo sorHment,o de 'g-JWU far:er 111, mesma 00000. 4:U<l . 

artigos 9 a variada col- todO!I os dia.s f.az pelo ~:m~n-

lecção de cintos, lenços, to do Ba:pblõmo". 
· Qurundo os Mo;gos_ do Ori:ente, 

~ -te alldo f~~ . Ji1' :.d~-- da . · '--~ ª1., .. ~~ __ ._ na ---~~!!!~~---9:9.~.,,_. 

.Dep6sifâ.rltt: das meihor.es cas.!mtras, brins e 
1m11os Baclonaes e estrangeiros. 

S-acçã.~ dg a1tá.iatarla oob a -di-rec!lã,o de um 
hiJfü mestre da testmra. 

TERNOS SOB MEDIDA POR 
!18$000 ~ _·1-28$000 - i48@00 - 168$000 ' 
19$$000;...;. 218$000 - 2413$000 e 298$080 

CO-NFECCõES GARANTIDAS echarpes e . sombrinhas, g~ ~ esbrelle. me.ra'V)lllho-

4 
nos modelos mais em ~. etteg341!lan a JOOU8'8,lém, co1no 
evidencia nos centros :lei,s. que er-a.m, «wrg.l!ra,m-se e. He-

. 
'

_· · . '. . que dic.tam a moda. · l'Cdies, ,pa,-ra sa1ber onde. podei:ia.m 
: -er_ ,,contl'ar o recem-neisoiido que-

1 
. 

. 'i .r.oeu.l1!W3lm, ,e q u·e de.vla ser o · 

A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCHA . ::,ei dos judiein.s. ~~===========f=======~====================~ H~, ~ consultat': ....-,=;_.;;;;.,_.....,;;====---========================::. o::: douf.'01'8S da. icl, r.e<Sp<mà ~================;:;:;:;:;::;::===it 

Ca:sa _ Ms,.ndi:al 
R. Mauá, 143 - Esq. R, Brigadeiro Tobias 

G • d Sã_,,. B t lhes qu,e -em Be}em. Mas que, . __ ymnaSIO e - - -O en O ~::º :-~~:: :,ºe:m::::: o 
-~ camiseiro I.nternato - Semi-Internato - Externatô 

de a.víl)aa;l-o pa,ra ~ taimbem _ 
tf.'V.eSSte iene O\P'_portun@u,d,e de . 

CURSO PRELIN.1:IN;\.R 

ClJRSO GYMNAS)1\I] 

-CIJRSO COMPLEMENTAR .... ·---;-----·· . . 

p_i:_é-iwidico ; 

Ma,s ao nome die Rie:i, Hero- · 
des -Jogo se a,ssustou, po,rq uo 
wa. odia<to, e logo Sle lembrou 
d:e uma po.ssfüil1i,da,d-e d-e uma. 
subLevação. Como ()IS M,agos 

não votte.ssem, ll"eOOlv'eU expe:Ür 
uma da.s ordens BJ.1l:~ reV'oltan
t~s j01ma:is did.ás p<)r um · ral: 
q we tod<as as c:-e.a,ncinhe.s com 
menos de dois a.n'!Ws d:evd'am 

ser monta:s .pa,ra que n.queU,,a · 

1 
Rei não pudesse escapa:-. Ass;tm 1 
, ump,riJu-se 1a propheeila. de J,,_ 
.r,emtas: "Ou-~.;se clamor ·en,. 
Rama., hou.v,e yra,nto· e gMlllues 
la.me<ntos ; Ria.che! choM se,y-s 
filhos e não a.d·mhtte con'SOla
ções, ,porque enes já não ex•s
t:emº. 

Entre Bel.em e Remi.,, ha 
uma g,rut~1 de en-tliad!a smn-brea.
da, lOnde-, isegu,ndo a tr.Mli/gão 
ef<S.eis ,pequenos oa,,ia.v-eres fo
ra.m d-epositados. Sobre essa en-
1:,na,da _coru;1t1>uiu~ uma ca.-pella, 

da Elite 
Para as festas recebéu lindas 

gravatas, mej(ls e lenços 

_ Especialidade em enxovaes sob medida: -

Só lv. Brio. luis fln1111io, 143 
Phone 2-6075 :-: S. Paulo. 

. ~ c:1a~u::,~ ::'ê:.:~ f ·Ã··ci~~M~~-~~ 
:· .. de 7 annos, em vista de ser· a inf.erno. Poucn depois u;nl,8. d-o?" · A maior organisaçãQ plastica do Brasil 1-
.. primeira secção reservada aos. no ven-t11e oomeçõ11 a fá-zar..f!e . . 

- sen1!ilr, e não mruts O ékIDoou e.rn Variado e completo sortimento de artigos pará_ _,:_,_ 
qne ainda não sabem lêr. pa-z. Elia era tã.o msuppoctavei de N tal i;,: d ~ 

... ,..,..,,.,..,. _______ ...-__ __, ·-- -presentes ._ a e .l.'·_.irm e -Anno -- 1·:· ___ :: · · -que o ,fazi;a WVlfl.11" a 'J.)O«lto d-e 

. àmeà·~ os seus aan:igos. 0 BOLSAS - MEIAS - --
'Pré-·poly.techn_ko ~ começou tmmbem a ooe-s-

y;rgo d~ São· aentó-- _Caixâ ~ostal 118 
SÃO ~AULO 

cer ª cnesceu tanto. qu,e =1 PERFUMES FINOS,.Etc. ! 
•-dle, e,;Jr.,l,u.-.se exe,la.ndo um chei-1 !~ horrivel, e demw-..1.1,o v:er um Flliaes em Sã<> Paulo: _ · 
\.numero m;f.1:nilto de v1erme5 m1<\·. R. S.. Bento, 78 -- Pho~: :Z.7880 · · 

~::i~:::!á :m ::~ ~~ M·--.. o ,,;;_,~~ ~~~~ ~:,:: -~~~', ~• i 

SENHORES 
~ . . 

\.ALFAIATES ! . 

.. : ~-~ 

Casimi.ras:,. Brins,_ Li.nh_os e Aviamentos'? .. _,..;. 

So l . na, CASA 
Largo -são Bento, 4 O :-: S,â:o P a"ul,o ·. 

1 

·,t 
:-

'~ -.. \ . a· - -··--·-- ,. ___ .. _ .. 

( 

' 



São Paulo, 24 de Dezembro de 1939 LEGION~Rie 

Critica Cinemato-gra~hl-Cél da A.J.C.,~Ev A N,:e E L H o,~ _ 
Preparaç:,ão· pa,ra o 

D a n d o cumpri-
"Aventuras de Sherlock Hol- co}vh .:V~ooo Aç:hamrui :-br-e o d:rvo-i,i::iJo e meosmo aa-gµ- ·men-to á pruph-eci(l. 

Orlent~-ão moral dos espectaculos . 
_Q:U-~RJ:-,0 DO'Mt-NG0·-00 P.OV~NTO que se enchem se-

<,_ ~ riam a. fortaleza,. 
:2nes - He. soenia.s dJe ce:::ta qwe ,sô-·ws ~ de c::'i'l:ori,, ___ ms1,;½J.: :_es,pooa. má, mst>id<> d-~,' de Isa.ias, segundo a 
;ll>modlvüdarl:e, iail~ oo .imcta.a .. -e. -~ ipodieocão ~sti-1-o. Co- s,!~-ôiO- _e fP'Orsp.ect!i,ve, de dias q u a·l o appared· 
i-.omioiid-io, Nã.o. é:,!PQr isso a,ooo._; :~: Restrieto. :·f.eMzes po.:- = no-vo casa- mento do Messias 

r _,São .LUÇi\S, UI,· t~, . . . -qu~, su-pera-.,a pu.1':;il--
,lani-Ínid'a.tt--e, vicio, 

selhav:el a. men,o.;;a,;;, Co,ta;çã.Q·:, MuHrer centra Mulher - -mento; Oota;çã·o: RMtrlcto. seria precedido cl~ 
'A~Jta.vel para adultes, ' ·o--:-H-erl:Ml!r.t MW-'sh,a,ll e Virgi- um pror.heta que, ~· Rancheiro X Pira.ta - Com ., 
· O l!'llho do Sh_elk - ~=~ 'náj!,:-B:t",ll<l€1 -- .Mwi,s <Ul71 fillm so- _'('reql1gle 0 , Briien) _ l'<íl.e é um· r o m pregação e 

· ' · · · · · · · · · .i01in. q-ue :possa ser vi:st,o por· exemplo, dispuzesse 

·vosso. PRECioso PURIFICA;' 
DOR nri Ct,.A ~:r-.:r:n n:,A ·_.·_ a:-A_:r_ 

:VAÇÃo 0A·J.~nm1AN10ÃDE:i·· .. 

:l'O:>êa;Jwa:s e adlo1:esc~-bes. Cota- os corações dos is
: !:á<>-i . . 0'\:ocoitav.el p3<r_a adultos. raelitas para· rece

b e.r·e m fruetuo:,a
ment-e o Salvador 
de Deus, iniciou o 
filho d;e Zachari..is 
s\l:a mtssão no de
serto dos J.ad-os e á 
margem do rio J úr· 

. dão. O objecto d.a 
pregação do : Baptls-

. :- , O ,-:1\mcli<lo Cta.ndésfino · - Oom
:Lioy-d .Nola;n e Janioe J.JO~ ~ 

)>:~~m-~cà.liza as 11!ttl±udes d-e um 
, -~\i:i.'êo e .&ttà. vlda d-esrcg-r-,a,:''¾. 
. ;pelo vi~- da. oobhl,a, q=, i'-~ 
.. bf>m .to.sse combafüíd<>, p&ié c:a.u

,: ~r má. . impr.Msão. Cot<a.Ç>io: 

No aiino decimo quinto ,d~ itn'pêtto; ~~l>~"tii> · infelizjnente, e om
Cesar, sendo Poncio PHatos ~vernad01' d'é!;: Jiud~a, . ní.um nas pessoas· 
Herodes tetrarcha da Galí-lêa,' sou irmãof'hilíf)p_e . de õêm; os outeiros 
tetrarcha da lturêa e da pro'{tncia de Trãconit'es, .. que'' se '.arrazam são 
e Lysan:ia tetrarcha da Abiti~ea; sendo principes a: lmmiidade., basa 
dos Sacerdotes Annaz o Ca-i!ihaz, falou o Senhor . 'indfspensa:vel para 
a João, fltt.to de Zacharias no deserto. E per•. qµaiquer·-.obr.a.-,,dura
correu toda a região do Jordão, pregando o b~P•. dolir.a ·no campo c-s• 
tismo de penitencia para rewissão dos i,eccados; · :pirltii,al; os cami·· 
assim._como estã escripto '1P livro do propheta. ··nhos "tortuos-os que: 
!saias·: A voz do que ciama~o de*6rto:_ Prepara.e se (;llld-ir.citam, e o9 
o caminho do Senhor, endireitae.~$ suas veredas. · asperos (IU.-0 s o. 
Todo o valle se ha de enchj>f'ú"t9do o monte e àplainam -:são a .. rec•_ Vitoria -, Callltal do Espirito Sa.nto, 12 d·e Junho 

de 1934. · ! _ outeiro serã· arra-zado, os camm]t'c:is tortuosos se- ta: intenção, a<man• 

lhno. ~o. sr. Dr. Frett~o w; . ~QAlfüJ.o. . ),~sméio; :. .. . rão endireitados e os aspe-r0r3p1;~s. E•.:,ierá todo sidão e-.ª caridade 
o homem o Salvador de Deu~'i~: · q:ue ca-J)t1-vam::0s- e&· PEL~AS. . ,.- .. - .... · ... 

f Saudações. 1 

Ven-ho com · estas? OOlf<5ais linhas, multo alegre e 
satisfeito, agradecer a v: :©xcia. p.elo feliz resu!tado que 
obtive com o vosso prec-}oso purificador e tonic.o do san-

. gue - ".GALENOG:AL'~t" que é tambem a sa1v.a_ ção da 
humanidade! · Realme~. f-0i par.a mim uma ,inespera
da surpreza esse res-uj_tado maravilhoso que oousegui 
apenas cem 7 · vidros ~se ab~nçoodo remedio., :_ ·embora, 
a sua . fama já -esteja Jspa.Ihada por tod-o · o ; Nárte do 
Paiz. Imagine V. Excto. q&e o meu corpo já ei:a uma 

. ta, as virtuães com 
Ma.GrionettesH- ~m B'.S'nl!a<ml.·

1 
que os Judeus deveriam dispor-se para que 

,no 1gh - a a,gwnas scer.ais · · t 
. . . l' -, . . · 1 nelles encontrasse o Messias campo ap o pa-

. qu.e.· mereoem lg'€itr()IS ,.-epa,ro,g, ra a diffusão de suas graças, figurou o lWO· 

. c-omt,ud-0, o. oa,.ra.cter com.1co e . t' d' · 
. 'd· 1 · ~ · ··1.?heta nos prepara 1vos or manos na recep-

; ·,mesmo qu,ii,~1 r,r :cu .O l'.ll. . ~~am I ção de um grande personagem: -endireitam 
- os i-nc-onv,ell!"entes,- Cot.a.çãio. ,-\.<0 • • h I i estradRs to 
: ceita veio '·se os cam1n os, ap a nam-se as , • 

_ •. , . . inam-se os cuidados para evitar qualquer in-
Diffi~il ,d:é ,\,Râ1;h;~;··,:-:- · êoiu 'conrn~odo ao illustre visitante. - Os r:om

Olhri-a.. de I-faviUaruí il bfok mentagores· vêm nos diversos preparativoi:: 
?m{-eu.: .. o rnin e.P:re:Seri-ba.' :,\:~~ 'citados -ima:g~ns das qua1icJ:a1-es moraes ne

º11ectoli_, ~ vid; .~e u~a. :t:-arni<fa. :cessarias .. para que.ª. pessoa receba com fruc-
,. 'm-0<1'e!'.n:a" •. A oond_uctá de todôs to abundante . .a visita de Nosso Senhor, e 
•, o:i mo-ml>ros é f,m"VoO~ é.oro'<> ·àrrn, faça, por sua vez, fructificar no aposto

t,od-a.. a p'.eÚÍicu!a .. Pcyd~ CO!ll'St-ifuh• · lado a graça da fé reeebida. - Os va.Hes 

· ·. :):· : r a;:Ç:fõ:e.:S., primeiro.-
passo ''para. urira: appro:idma~é~e· .Noss-o::senhor, : 

Esta,il virtudes com que se·':de-vetiam--os is-:' 
raelite.s pr~parar para r-e:eeber o M-essias e . 
depois a.nnmreial-o ao mundo tod-0, são hoje 
igualmente µecessat"i-as para todo .. o fiel ~ha
mado a participar da Igreja __ <!e Deus, -e a 
díffundir o · reinado de-. Jesus ''Ghrlisto. - Co
mo todas as vezes· que se .nos offerecem,. oo
casião devemos renov.ar'noss0::jurameRto _de 1~ 
d\lidade ao N~sso ~i, e ~m? ~~ COIIlro',9°ni-ora~~ 
çõ~,s de sua vinda ~ ~undo Se-Ja~; u:r;n.a ;!les• 
tas,\ lembra-nos a lgreJa· ·Q esforç9,··-<1ue co.nti• 
nuamente devemos fazer 'pe,ra <i~!;} .· se_:::ni.í.~ 
torne inutil nossa fé. · · ', · · ';'.] 

. chaga generalise,da; s . ia Elôres ~trózes que nie tfra
vam o sono e apetite. 1 O meu desespero chegava quasi 
ao limite. Devo conf-et$ar-l:he lealruen:te que., por varias 
pessôas, me tôra .aconsJ)l.had"-0 o "GALEN.OGAL", mas eu 
não atendia a esses ·,c®selhos, tal o horror que me des
pertavam os remedios,' grande numero dos quais exi)e
rimentei, sem nada conseguir. Não. acreditava mais em 
drogas e me fui as injel:ões, mas ai11.da esse tratamento 
frace.ssou, aliviando-me ainda por cima os bo:Jsos, sem 
aliviar-me nem s-iquer as dôres. Finalmente, um velho 
amigo, de longos anos, teimoso em me aconselhar o "GA
LENOGAL", deu-me de presente dois vidros, comprom.:
tendo-me a fazer-lhe a vontade. Para não enfastia-!-) 
mais, termino dizendo a V. Excia. que estou complet,.
mente restabelecido. pas chagas só existem a-s cicatrizes, 
e estou çerto de que ~stas tambem desapa1,ecerão. l\fa.is 
um8: vez mui_t1;1· o-brigi!~o. Que Deifs guard-e a y. Exeia. 
e digna fam1ha. l\lllito lhe deviÍrá a Humamdade, -'!O 

um roam ex-emplo pa,ra. cl'leiá~as: l 
e adçkscen1Je. · ·0otação: Acceita-
vel . _para adultos. ; 

A Emancipada_ ou La . Ga,rçon- -1 
ne - Qu.e foi consid-era;d:o- má.<> 

-pelo j.o::n,al catholi-co "EÍ Pue-

Rs. 1.000:000 S O:()~o 
. ' ~ 

; J 
' ~; 

S(luber .ser gr-ata!_ /:. 

blo" de Buenos Ayres. J 
.{ 

:J 
ULMES QVE ~ERAO APRE~-: 

CIADOS ··NA PROXl.l\1..) ... 
'· · SE1~A1, A. 

A Mórté me' 'l>ersoguet - J,tcs
tr}cto -rpéla·::Légiã,o da.,- Decen;cla. 

'éa importancia que pooora- ser sua no,dia 31 de de.zembro \ 

"·· . proximo, comprando 1 --- :-"· · - / ,, .. 
L 

APOI..,ICES POPULARES PAU,LISTAS: 
l 

do valor de 20P$000, isentas de impostos ~stadu~}s, com sorteio 

·Amg. Att. e Obro. • 1 Dob1 ._p~C:rmas :,· em 0rloril ::· · 
- .-C.o-nÍ;ider.rudo ' âlcoeit-av,el . pela :
út-g<i\i,"o.' 

.. . de- ~. em \ reses j 

:·Em Deiéinbro · ~- ,Em Março~· Junnõ· e· Setembrõ 1 Bertholino Mae-iello, 
t Rua Duque de Caxias, 69. · 

te'sf.eiriü~has: Armando Castro · 
r: Mari-0 Alcantara. 

Como 

(Todas as fil'l)las r-econhecidas pelo notario 
Goulart Monteiro, rua Muniz Fr-eire, W ). 

•• • #o. ' -.·,.,··----~, ...... 

e.ir. 

' -
' . 

J<:"éi:f~s nU:pciaies · - ·Acccitavel: 
pela. Unioo, _ 

Mr. Mé)tp em Férias_ 
.:ee.i.t-a.v.el p-a:ra adultos pela 

. :U:niã.~''•. 

1 1 prem.10 ae .•..••.. -·. l.O®~M-0$000 
1 " " .......... . 100.: 000$000 
1 " H • • •• •• •·• •• 20:000$000 
3 premios de 10:000$ 30-; 000$0-01) 

60 pr:e°fulQs -de . 1 ~000~ •• 60: 000$000 

~ . 

~- 1 premio ãe . ... ., .. , ..... -.~. 500:.000$000 
N1 ,, " . .......... •: 50:;000$000 

10:000$000 t 1 ,, ". .. , .... '. ..... , .. ,: 
40.p;-em-ios de l:1l00$ .. 40:000$000 

O "GALENOGAL:";: UNICO · de-puratlvo· classm
cado - PREPARADO CIENTIFICO - distin'Ção essa 
que nenhum similar até hoje me1,eceu em tod-o o Brasil, 
encontra-se em tod!;tS: .a.'6- Dr~_garias e<Far.macia;s. . 

Ouça;, tódal e. qulait't'l!:4'eilra., fi;s 
:,13 liora.s ,e. 10._ m:i!nutos, n,a Ra.· 

: 6<iO ExcelslJo.T, (1.100 qulilJoci
cJ.os), o prog.ra,mma da A. J. C. 

q1110 di'V'ulga a cdt-ação d<>~ 
fi.lms· dia sem:a,na. 

Amorti~tõês; semestrais,::ao ·prazo de ·4-0 anos ...;:· to-

Juros pagos . sem.estralmente . 

N. 36 Aps/@ L. D. N. S. P •. n.o 963 
,. 
·: r 1\" VE:r4DA N.OS'·PRI~=CIPAIS BANCOS DA CAPITAL E l)()'JNTE:RIOR: 

Quem tem cura de- almas,-.que:.,póde oonda.r a:s 
intimidades das -consciencias, conhece as lagrimas 
oçcultas das mães, a dôr resignada de muitos paes, 
-as innumeraveis amarguras, que as estatisticas não 
fa1am nem podem fala:r; vê com olhar appre
rumsivo crescer sempre ma-ls o cumulo de 
taes soffriment.os, e sabe como as potencias da· 
confusão e da destruição . estão á espreita para 
abusar delles (soffrimenros) em beneficio d~. 
seus tenebrosos desígnios. Ninguem de bôa von
tade e de olhos abertos poderá negar (nas ex
traordinarias condiç_j5es do mundo actual), ao 
poder do Estado, uín direito correlativo e exce
pcional para. attender ás necessidades do povo. 
Comtudo a ordem moral, estabelecida por Deus, 
exige, que se indague j;anto mais seria e cuida
dosamente sobre a liceidade de taes medidas e 
sobre sua necessidade real, segundo as normas 
do bem conunum. 

27) Quanto mais graves são os sacrificios 
máteriaes exigidos pel:o Estado aos indivíduos e 
ã. familia, tanto mais sagrados deveiíi ser para 
elle. os direitos dru;; consciencias. Pode o Estado 
prehender os bens e o· sangue, jamais porem a 
a.1µla redimida 12or I;)eus. A missão confiada por 
~us aos paes, de prover ao bem material e es
piritual da prole, e de proporcionar-lho uma 
formação· -hltrm<>nica, imbuida de verdadeiro es
pirito religioso, ninguem póde roubar-lhe sem 
uma lesão grave do direito. ll: cer-to que esta 
formação deve tambem excitar e impel!ir para 
o cumprimento dos nobilismmos deveres de amor 
para com a. Patria, de maneira que com ale
gria e zelo se mostre na sua dedicaçãio · ao 
só'lo patrio. Mas, de outra parte, ~ torma
ção que despreze, ou peior, voluntariamente se 
descuide de orientar o olhar e o coração da ju
ventude para a patria sobre-natuml, commet
f;erfA uma injusff;a para com a juyentude, uma 

~Jnjustiça. ... contra O!i deveres e direitos inaliena
veis da. familia christã; seria um desvio a exi
gir :ültlã; - correcção energiea·, mesmo no interes
se do bem do povo e do Estado. Talvez uma tal 
educação poderá pàrecer aos governantes res
ponsaveis uma. fonte de augmento de forças e de 
vigor; mas na realidade dar-se-hia o contral'io, 
e as tristes consequencias não tardar.iam em ap
parecer. O "crimen, Jesae majestatis", contra 
o "Rei dos reis e Senhor dos que dominam" 
(I Tm. 6,15; Ap. 16), conunettido por uma edu
ea.ção indifferente ou contraria ao espírito 
chrlstão que impeça o. chamado . divino de Jesus 
Chrlsto: "deixae que v.enham a _Mim os peque
ninos" (Mt. 19,14); Me. I0,14) produzi.ria amar
gos fructos: . Pelo contrario, o Estado. que consi
dera as preoccupações dos corações feridos e di- ' 
là.cerádos dos paes e das mães chr!stãs, resti
tuindo-lhes os direU:os, não faz mais do que fo-

;:\..~~'~-~~~_7~~~~ Q .t;~dam,~n ... 

. Li ___ __...;____:. ______________ _ 

Cana E1c,cl~a "Summi Pontificatus" 
V 

to do futúro ditoso da· pâtii<1. As afuias das · sociaei;, nàções ou Estados, _independentes _ uns 
·creanças, que Deus confiou aos- paes, consagra- dos· outros, no modo ,de :orgallizar~ e dirigirem 
das no baptismo- -com seno real. de Jesus Chr:is- a sua . vida interna, ·está._ todâvfa ligado por _vin
to, são um deposito· sagraão sobre que vigia o culos moraes e juridicos e· forma uma grande 
~r scioso de Deus. O proprio Divino R~I- communidade, ordenada ao bem de todas as ~n
demptor que pronunciou o "deixae que venham a tes e regulada por leis proprias que ,lhe tutelam ' 
Mim as creancinhas", não obstante sua misorlcor- a unidade e promovem a prosperidade. Ora não 
dia e··bondade, ameaçou tambem com terríveis cas- ha quem não veja como a affirmada autonomia 
t!gos áquelles-que eBcandalizam as creanças, os pre- absoluta do Estado, isenta da submi,ssão a qu.al
dileotos de Se.u Coração. E que mais perigoso es- qua- lei se põe em aberta opposiçâo com esta lei 
candalo às gerações, e mais persistente em seus imanente e natural e a nega radlcalmente, dei
effeito.s do que uma formação de juventude xando ao alvedrio da vontadê dos governantes a 
mal dirigida para uma finalidade que afasta estabilidade das necessarias relações internacio
de Christo - "caminha, verdade e vida-" _ e naes, tornando impossivel uma verdadeira união 
conduz a uma· apostazia manifestá ou occulta do e uma coUaboração fec\1nda em ordem ao inte
Divino Redemptor? Este mesmo Divino Re~ resse geral, 
demptor de qúem se ·querem afastar as novas 29) Ora, Veneraveis Irmãos, a existencia de 
gerações presentes· e futuras, é o mesmo que contactos harmonicos e duradouro·s e de rela
recebeu de seu terno Pae todo o poder no céu ções fecundas exigem que os princípios e as nor
e n~ terra, e tem em sua mão o destino dos mas do direito natural, que· regulam as re1ações 
Estados, dos povos e das nações. Em suas mãos internacionaes sejam reconheci_d<>s ~--- observados. 
está diminuir ou prólongar. -·à vida, crescer e Taes principios exigem respeito dos correlati
fazer prosperar e engrandecer. De tudo o que vos direitos de cada povo á independencia, _dos 
existe na terra, só a amia é immortal. Um · direitos á vida e á possibilidade do úní desenvol
systhema pois de educação que não respeita o viment,o progressivo na senda da civilização, exi
recinto sagrado da familia christã, protegido gem ainda a fidelidade aos tratados estipulados 
pela Lei santa de Deus pecca pela base, fecha e sanccionados conformo as normas do di,eito · 
á juventude o caminho a Christo, ás fontes de das gentes. Nem soffre duvida que o pressup
vida e de alegria do Salvador (Is. 12,3)," e .. eon- posto indispensavel para toda- a pacificit convi
sidera a apostasia- de· Christo e da Igreja como vencia entre os povos, 'e a "alma 'dás relações ju" 
symbolo de fidelidade ao povo- ou a um.a classe ridicas existentes entre elles, seja a mutua con
determinada, pronuncia contra si mesmo a sen- fiança, na previsão e persuasão da reciproca fi
tença; ·de -éonêlemiiaçã:o e experimentará em tem- - delidade á palavra dada, a certeza de que de um!k 
po opportuno a verdade ineluctavel da paLavra e outra p~rte se está conveiicicÍo de que füélÍtor-é 
do propheta: "Aq,ué'l.Jes ,que_ se afastam de ti a sabedoria do que as al'mas guerreiras (Eccl. 
s~rão inso,rir,tos sobre a t~rra (Jm. 17,13). 9.18) e se está disposto a discutir, os casos de in-

prevalecer. . • os proptios direitos e desconhecer-: 
-0s alheios. 

E' no emtantó, certo que, com o volver do 
tempo e a substancial mutação/ das circumstan
'cias, nã-0 previstas e porventura não previsíveis, 
no acto da estipuLação, um tratado ou alguma. 
das suas clausullas podem tornar-se ou parece:ci: 
injustos, ou impraticaveis, ou por demais gravo
sos para uma das partes; .é claro que, quando tal 
acontecesse, ·, se deveria opportunamente proceder 
a uma leal discussão para modificar ou substituir.: 
o pacto. Mas considerar os tratados, em princi- · 
pio, como ephemeros, e attribuir-se tacitamente ., 
a faculdade de uma rescisão unilatel'al, quando 
já não convenham, seria destruir toda a cónfi• 
ança reciproca entre os Estados. Então a' ordépi 
natural seria fundamenta:!mente aluída, e· ca'v'.á11-
se-iam fossos intransponíveis a separar qs ipqyos 
e as nações. ../ ·; .. 

31) Hoje, Ven~raveis · Irmãos, todos. podemos 
observar com affllcção· o cumulo de males a que 
arrastaram t.aes erros que acabamos de descre
ver e as suas miserrimas consequencias praticas, · 
Cahiram as orgulhosas illusões de um progresso. 
indefinido; e aquene que ainda não tivesse des- · 
pertado, o tragico presente o faria acçoroar com 
as palavras do propheta: Ouvi, ó surdos, e vêdo, ó· 
oégos (Isai, 42,18). O que apparentemente 'era ; 
ordem não era senão alastradora desordem: ta! 
perturbação das normas da vida moral que, ten• 
do-se afastado das da majestade d.a Uei divina, 

-tinham inquinado todos os sectores da activida-· 
de humana. Mas deixemos o passado e volva• 
mos os olhos para aquelle futuro que, segundo as 
promessas dos pock rosos clest~ mundJ, imdos que 
'sejam os sanguinolentos conflictos hodiernos, 
consistirá numa nova ordem, fundada na justiça 
e na prosperida. Mas, será porventura esta ida-' 

-de · futura, verdadeiramente differente, será, so-
1 "bretudo, melhor e mais feliz? 

Os novos Trat.ados do paz, a nova ordem inter
nacional, que succederá á actual guerra, serão ani
mados da justiça e da equidade para todos, da

. quolle ospii'ito que -füíerta- e apazigua, ou, . não 
passarão· de lamentavel repetição de antigos. e re
centes erros? · 28) O "'éonceito que assigna 'ao Estado uma toresse mutuo e não a recorrer á força ou á amei.

autoridade illfinit:,ada, não é só, Veneraveis Ir- ça da força no caso em que surgissem demoras, 
mãos, erro pernicioso para a vida interna 'das impedimentos, alterações ou contestações, coisas 
nações, para a sua prosperidade e para" o ma_ior. estas que bom podem deriv_àr, não da má vont.a
e ordenado lncr-emento do seu bem estar, mas é de, mas de uma mudança das clrcumstancias ou 

.. , Esperar'·'.uma mutação decisiva exclusivamen
, te de uma' guerra · armada e do seu desfecho -

a causa de malP." nara a-s relações _entre o,, po- do interesses reaes em conflicto. 
vos, porttue rÔmpeâuÍÍidádo-que-âeve· existir cn- 30) Mas, de outra parte, separar o direito das 
tre todás as nações, fere o valor e Ó fundamen- gentes da ancora -do direito . divino, para· o : fun
to do clire1to das gentes, · abre cáminho á violação dar sobre a vontade livre dos Estados é desthronar 
dos direitos_' allheios e difficulta a . coúcordia e a aquelle mesmo direito e roubar'-'lhe os títulos; mais 
convivencia pacifica. Com effeito, o gonero Irn- n·obres e mais validos, abandonando-o á· funesta 
mano, comquanto, por disposição da ordem na- dynamica do interoose privado e do egoísmo col
t~~-est».,ll~leJP.®i--~ ll~\lli, ~ ~V~~a, ~~"grupos __ ._l~

0
ct~v~ _ que nãQ_ te\'.~ ~ut.1:i\e; in,tençã9 senão faZf'_._. 

.. ~ - - .. - " 

é vão, e a experiencia o demonstra. 
. . A hora da victoria é uma hora de trium:i3ho 
exterior para parte- que logra ganha-a-a; mas não 
é sem perigo essa hora, em que o anjo da justiça. 
lucta com o demonio da violencia; pois que o co
ração do vencedor com excessiva, frequencia ob• 
duresce·; ·'a moderação e uma sabia longanimi• 
dade parecem-lhe fraqueza; o referver das pa1. 
xões populares. acicatadas pelos sacrifülios e sof. 
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Legislação de ensino 

O Mlnisterlo da Educação, em 
resposta ·a varias consUltas e .J)e
didoa de alumnos, respondeu que 
as medidas fixadas para promo
ção, por lei, não poderão ser al
teradas, e que não é possivel a 
transferencia de alumnos de cur- j · 

• 

i;o secundario, no regime do Aeronautica Civil e o Syndicato 
artigo 100, para a mesma série de Condor para o\estabelecimento da 
&YU.Ua.sios. linha aérea Poltto Velho-Rio Bran BRASIL 

Homenagem. 

~r decreto de 19 ultimo o go
. verno do Estado re.solveu dar a 
· · denominação de "Alvaro Gutão ", 

á l!:§çola Normal de S. Carlos, 

FRACOS~ 
.A~EMICOS 

TOMEJI 

co-Japury, tenâ.o o Ministro da 
Viação, offlciaf, ne,sse sentido, ao 
Tribunal de colitru,. :~ 

d<>-mii.iol' do Exercito, 
Góes Monteiro. 

general 

Secretario Ada Educação * Afim de reassumir o com-
Foi des•snad@ pelo sr. Inter- mitncto da 7.ª Região Militar, se

ventor F'e~~ral tpara assumir a guiu para Pernambuco; o ge?Mlral 
pasta da 1SciuQÍ\cão e Saude Pu- Firmo F're!re. 
blica, o · ti~,. \Humberto Pa1>cale, , 
Difectoi: À~ ';;pepartamento cte . * o Presidente da R,epuplica, 
Saude do t.st,iii:J,o, ·. fez_ entrega dos di~mnas aos of-

··: ,• • , .:{\ fic1aes dos cursos superiores e de 
commando da turma de 1939, da 
Escola de Guerra Naval. Notiêiast Militares 

. ·· ., :f, 

* O Ministro da Guerra resol
veu reservar 50 matJ:ieulas na 
Escola de Geographos do Exerci
to para engenheiros provenientes 
dos Estados. 

Novo embaixador 

Fez a entrega de suas creaen
claes ao Presidente da Republiça 
o novo Ministro da Republica 
Domi11ican11., sr. Gi!l;>erto ~an
ahez Lustrlno . 

São Paulo, 24 de Dezembro.de 1989 

ataque, 42 voltaram a aua l:iue 
Os allemães pÓr' sua vez teriam 
perdido 7 apparelhos. De fonte 
germa.ni~, a mesma noticia ê 
apresentáda da seguinte forma: 
dos 47 aviões britannicos, '31(fÕ: 
ra.m derrubados, não tendo os al• 
lemães soffridó nenhuma perda. 

No mar foi bastante intensa a, 
bordo, além de 30 mortos, 60 fe- actividade dos belligerantes. Mut
ridos. tos l)avios foram ao fundo, tendo 

Do primeiro encontro, resulta- a Al.~emanha, perdido um dos -
ra grandes avariai!, tanto no va- seus 1:m.aiores navios mel'Cll,nte.e, o 
por auemão, como ao lnglez "Columbus", que foi afundado 
"Exeter ", que foi praticamente pela propria tripulação, para es• 
posto fora de combate. c:,apa,i•r da perseguição dum vaso 

As autoridades uruguayas ele• cie guerra all!ado, no dia 19. Fol 
t'$.l'n ao commandante do cruza- -tam~~ varias veaes alveJado1 
dor germanloo um prazo de 72 pelos rus$0s o tra.nsatlanttco pr .. 
horas para reparar as avarias e- ·ma.ntC() "PU!lau", Pensa,..ae tratar 
fazer-.se ao nargo. dum ~hgano ela parte dos russos. 

Na sahida do porto em que es- C f} 
teve asylado .O "Mmiral", foi dn ,icto russo-finlandez 
concentrado grande numero de 
navios de guerra lnglezes, aos A semana que finda, care.oterl• 
q11aes ainda se juntou o "Dun- zou-se pela violenci/1, da 9ffensl~ 
k.erker", cruzador da marinha va russa em todas as frentes de VINHO 

CREOSOTAOO 
de JQã() · da Silva. 

Silve•ra 
oa~NP~ Tf)HIÇO 

· Pi>r clec.eto:4~a pasta da, 1\411,, 
rin~i foi prcf~~V!do a çontra
almlfant,e Q ç;· · · 1tao qe mal' e 
guet'l'l.l, i\lberw.,_'. e Lernos Bil-i;toi;. 

··1· * Foi d@1>igp~'" o para comman- 110 E'OPATHJ 
francez.a. ba¼J.híi • .P.rjµcJ.oo,J111ente ao nort.e 

A e no centro 41!- ;ti'l.n-hmdi.a, fll"1;,M, 
se_ ndo coagido a ª. bandonar o ~ntir ,9 ím~f<Q go ex~f{)jtg wm, 

porto nesta incommocta situação, meJho. 

1 
o commandante do '' Admiral" , 
protestou junto a embaixada de: Os ~M~ a P,mmpl.f> J"e• 

i sell palz, sob o pretexto de não· :cuaram, P~n4<> eno~r ·3 

Tunnel Rio~ Nictheroy ' 

Em :déclaJ:a,Ções â imprensa, o 
Minist;o da Viação, affirmou -que 
vae designai:' -uma commissão pa
ra ps estudos relativos á consüu
eção do turmel ligando o R,to qe 
Janeiro ª ?iiictllerQy, em · vi~ta do 
engenhelto Moraes Lll,cerda, pre
sidente da comrnissão que deu pa-

.. recer contrario 4, ll0!lijtruaçíio qe 
,· qualquer ponte, ter opinado pela 

co11,5trucção do tunnel. 
,\ commissão _e ep~enheiros do 

Ministerio e Prefeituras das 4uas 
cid!l-des farão estudos, sondagens 
da · bahia, e o ·ca9.culo da verba a 
i;er despendida nelllill, obr11,, 

Linha aerea no Acre 

çlar o monitor\mPernambui::o", da, 
t'loti!h!l, de · Grosso, o capi-
tiio de corve a,rico A. Fa,celro. 

* Por ter te .. ado o goso · de 
)i.çenç!l,•Premw~_f,~_ resentou-,se ás 
autorma!:lêll o .~,eral Azambuja 
Villa Nova, e;,.y:J:nterventor em 
Pernambuco, c:füi será designado 
para importan~tmissão milit11,r. 

* Viajou para este Estado, em 
visita. particular, o chefe do esta

PR~CISANDO 
DEPURAR 

O SANGUS 

· I 

PEÇA GUIA GRATJS A' CAIXA POSTAL 4271 
SÃO PAULO 

E x·T E RI O R 
fi'toMt, sô "Admirai Graf von Spee" · "M11.l'.", e a bellon;we iJerip.anii::a 
fiL I X I R '' Admirai Graf von Sp~e". 

o Conforme noticiámos, travou- Dr.pois de algumas horas de fn-
' DE ~~ cm Punta Del Este uma bata- gc, o cruzador al!emão refugiou-

O governo mandou exeautar o NOGUEIRA lha, naval entre ? cruzadores bri- se no porto de Montevidéu. o 
contracto do Departamento de .______________ tannict•s ''Exeter'', "Achi!lles" e cruzador refugi.ado, trazia a seu 

.. ~""'"··""····,."···"·'"·~~·""'~~~~"~···~ ... '" .. ·"·~·····~···""" ·i · L·IV-R-AR~,IA. D:O POVO ! 
{,Í . . LIVROS NOVOS E USADOS i. 
J Novidades Nacionaes e Extrangeiras 

! ter sido concedido o prazo suffl- .frente de ?P~te-. Para O'ff,er'#!e'I! 
i ciente para o reparo das avarias, · ll}l!-101' reim~teni;:ia 1W ~r~~r. 
1 ne!ll o oleo necessario para a na- E,sµe;ra? que wn M.m},}ate M 
, vegabllidade do cruzador. lrr.ande , ~nv~iw~r~, prowi, v~_i., 
1 

m,e:qt,e em ~~rno, proxlmo , o Ministro allemão entregou Lit!ml.hi.ervir deçjqa a · · til · ! este protesto ás autorida{les do : Fip)~nclia. · ' · !>!>f d{!, 
'Urllguay. 

Pia *>, 0 C9mm.@nüp ft~ruiea J:.,ogo depois de ter sahido de , · 
M t 'dé d te 1mnunei!l- ter contido O .""anr_A _·_ 0!1 evi . u, o commap. an ah '""' .,..., 
le111ão, mandou que se dyn!!,mjtas- das tropas russ,a/õ no sector nprtt,, 
se o vaso de g!lerra, que expio- ~elsi~sfurd e w; ~anqes -mAA~ 
diu ante1,, de ser a:lcançado pela ,ges inf:iµstr-me.s têm llidQ C&~ttf.n,, 
esqµadra ingleza.. · 

tement.e fl-!vl'l,w.~ pela P.-Vi"9i9 

Guerra QQ Ocddimt~ 

Mais uma semana relativa-
mente calma no "front" occiden" 
tal. Conforme ôs comnu.micados 
de guerra, houve actividades de 
patrulhas em todo· o sector. E' 
a111qa no valle do iVIOllela que- a 
lucta mais se açce».de; 

No ar, registra.se o raid da 
Reai Força Aérea sobre as fortl
fiç11;qões allemãs de Heligoland. 
4s noticias a respeito sãQ as mais 
d11,sencontradas posslveis.; 
:·011 !nglezes noticiam ''que çÍos 

' 47 11,viões que t?maram parte no 

ooviétiça.. 

Dia 19 um cruzaq.or r~. g~ 
23. ooo · t9neJ!l,<};w 11,pprox.i?MY..~ 
M costa fm.1ªn4fr;:;a, fõ!lA.~ Jl.1V~.llf.., 
qo peii;t :ti-l'$ij_.ljijrla, da CQiSta, A 
bellonave foi a piqlle. · · 

Ativa na Missa 
Ãugustln François, 

~' o. s. s 
Elisil!le.~os-A 
o qwe é a mli.ssa. 
o. que á~ii·ke. a. 8Uiit;'.'pà,Tt<j 

Í'Í)Çll, 

:-;: 
;:;i RELIGIÃO MEDICINA - DIREITO-DIDATICOS,ETC. 

1 

. ......,,, .. .,., . ..,,. ................. ,,...,._ ..-..... .... :, i Dr. DurvaJ l'rado 
. ;:' __ ~ E X E C U T A M - _S E EN C A D E R NA Ç õ E S oculista . 
~ · RIACHUELO 15 15A R. sen. P. Eg.ydto, ·16 - 8· ., RUA . ~ , - e s1s114 - 14 ª 17 horàa 

.· ,t"'W~Mw ........... '""W~M~"'1'"'"-'~~~W~MW"1M~~""'"~~'""'~~·~~Nl,""'~'"-~~-~eNI~-~~ Telep/}9.M 2~'lSJ,S 

o qule ,i,i:gnilfioaim ;is part~~ 
mov.eis _ ~ 

o wrqµe ~~ t:!:W;a, fo(lstifi, ~mo • 
·passar de mero espectiwor 
a pa:vUcipação 4a, A.ção 

EDIÇÕES LUMEN CHRISTI 
Rio de jan,Jro - ex. 261ilS 

· .. , ;;::;;=:::;:::;:;;::;;;::;;:::;;:::;;:::;;:::=======================:;::;;:::;;:::===========================··=·~=-~=·=·==·=·==="="= .. ·~=··~='="="="~·~ ... ;~~.;.~~=;;;,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

.·, ~~t~!::::e:ta:o~;=~~ t:;e~~sv~:eis º~u~

11

~~: Carta [ncyc1·1ca ~'Suni11· m· 1· Pon11·· f ,·e, atus. '' . ~m~iv;n:§u:e:~uii:ºa~:~~P:;J~~çi m~ , não fiquem surdos á voz coru,elheira da huma" neira qu.e todos, mesmo .g;. vae.s de famiJia rc .. 
nidade e da equidade, coberta ou de t-Odo !l-ba- conheçam_ ser devi,;io precisamente por ~~- 'tttu• 
fada pelo deshumano: vae victfs. lo de chn~tão, um MWr11a] ai.fecto A ~ famiUa, 

Por isso as resoluçõe,s e decisõe.s nascidas em Para Chr~tQ e pJlrst a. v~ eterna a.com.eUJe 
06 "tal ambiente correm risco de não ser .senão in- VI seus, os instrua, os e"1loJ:te im aq~ ~a 

··• justiça sob o manto da justiça, para... com elles benevplenté e '0/l i:ontenb.a, e:n :.r • 
.' 32) Não, Veneraveis Irmãos, a salvação não dem · ass.lm exe ·t 1 · ., 

1 .- vem aos povos dos meios exteriores, da espada, çoes claquel1es que formam a Igreja militante. t~m tão grande alcance e urgencla que dlf- · ' · . · ·. rei ar.a na /lua, propJ:i,a cai,a O 
· Mas o trabalho "e d1.ff. us5 o do reino d0 .Deus, que ficilmente poderiam ser assáz e.stimad'"', n:i

ste
r de cl~ril?o e em çerto IDPtl.o, de Bii;pi:>, ·t;eJ: .. ··que pode impôr condições de, paz, mas não cria 4 •· ., . ...., vmdo_ a Chnsto, para um dia Clltar com E!le,· na 

. a paz. As energias que hão de renovar a face cada seculo realizou por varios modos, e com dl- Quando se é forçado a observar com triste- eternidade. (Evang. de São João tract .5) 
13 

) 
. da terra, têm de vir de dentro, do intimo da alma. versos meios, através de multlplas e durns luctas, za a desproporção entre o numero dos sacerdotes• 34) Em promover esta cou' ._,_ · 'sn, J;eq._ • 

tá b i d tod t f b 11 á ln , . a.,,.,raç..,, aos lel• 
.. A nova ordem da vida nacional e interna- é um mandamento ao qual es o r ga o o e a are a que so re e es rec e, quando a da gos no apostolado, tão importante no.s tempos mo; 

c'..'; eional no mundo. uma vez findas as amargu- aquelle que foi resgatàdo, pela graça do sennor, hoje, vemos verificar-se a palavra do Salvador: dernos, cabe uma missão especiai á familia Vj§<o 

·-çras e 'às crueis luctas presentes, não deverá as- da escravidão de Satanaz, e chamado pe'lo Ba- a messe é grande e poucos os opcrarios (Mat. 9,37; to que o esplrito da familia influe es.senctaÍmen .. 
.' sentar 'sobre a areia movediça de norma.s n:rn- ptismo a ser cicladão do mesmo reino. Luc. 10,2), a cotlaboração dos leigos no aposto- te no esplrito das gerações nova,s, Desde que nó 
·· taveis e ephemeras, cte'ixadas ao arbítrio do egois- E .se pertencer a elle, viver conforme o seu lado hierarchico, organizada, numerosa, cada dia lar domestic?, fulgura a chamma sa~rada da fé 

·· mo col'lectivo e individual. Deve, pelo contrario, esplrlto, trabalhar pelo sell incremento e tornar melhor animada de zelo ardente e generosa de- em _Jesus Christo e os pais e mãe~_plasmam e formam 
apoiar-se sobre O inconcusso fundamento, sobre a accessiveis os seus bens até áqueUa porção da dicação, apparece-Nos como um precioso aux1llar a vida dos filhos segundo essa fé, a juventude estará. 
rocha lnabalavel do direito natural e da divina humanidade que ainda delle não faz parte, equi- da obra dos sacerdotes, e mostra possibilidades sempre prompta a reconhecer e diffundir ·a rea.. 

. revelação. vale, em nossos dias, ao dever de affrontaT !m- do' desenvolvimento que tornam legiti!llas as leza de Jesus Christo e a oppõr-se a quem qtJ.e1ra 
.. ,. E' ahi que O humano legislador deve attin- pedimcntos e opposições tão vastas e profundas mais bellas esperanças. A prece da Igreja ao se. banll-o da sociedade Oll viole saertlegamente ffi 
·:.gtr· aquelle espírito de equilibrlo, aquel'le agudo quanto minuciosamente organizadas, - mais do nhor para que mande operarias para sua vinha seus direitos. Quando as tgrejas se .:feebt,m, 

sentido de prudencia e responsabilidade moral e que nunca o foram - isso não dispensa da fran- (Mat. 9,38: Luc. 10,2), parece · ter sido ouvida q_uando se rouba da esoola, a· imagem do Cfucl .. 
sem O que é factl vir a desconhecer as balisas entre ca e corajosa profissão de fé, antes é incitamen- de maneira conforme ás necessidades da hora ficado, a .fam!U.a é ainda, o 1·efugio, oomo· que ,.,.. 
o legitimo uso e O abuso do poder. ~ á firmeza na lucta, nem que haja de ser á presente, de maneira que a acção dos sacerdotes, lardoado pela benigna provtdencle, de Deus ·cmi 

Só então as suas decisões terão consistencia custa dos maximos sacrificios. frequentemente insufficiente ou embaraçada, te- certo. ffi?do, 1nataaavel da vida chrtstã. E ~dw,. 
intima, nobre dignidade e sancção religiosa, e Quem vive do espirita de Chrlsto não se dei- nha, felizmente, substituição ou compJemento. mos mfmitas gr~~as a Deus Por vermos que ln• 
não ficarão á mercê do egoismo e da paixão. Por- xa abater pelas dl!flculdades que encontra no Uma !ervoro.sa phalange de homens e mu- num.~raveis fiamllias cumprem ainda ~ su. 
que, se é verdade que os males de que soffre hoje seu caminho, a!'ltes se sente· lmpelUdo a traba- lhere~, de rapazes e donzelLas, obedientes á voz m.issao com uma fidelidade que não cede nem a, 
a humanidade, provêm, em parte, do desequili- lhar com todas as forças e com plena aonfiança do Summo Pastor, ás directri2Als dos seus Bfspos, atl!.ques nem a sacrificlos. 
brio economico e da lucta de interesses para uma em Deus, não foge ás angustias e necessidades se consagram com todo o ardor das suas almas, . Um pode~?60 escol de ra.pa.zes e donzeUas .at,· 
equitativa distribuição dos bens que Deus conce- eia hora presente, mas encara-lhes de frente as ás obras do apostolado, para reconduzir para Je- ~q~e_llas i·egi~ em que a fé de Jesus Christ,o 
deu ao homem como meios para o seu sustento e durezas, prompto a servir, com aquelle amor ao sus Christo as massas de povo que d'Elle se afas- s~gmflca: SO!frunentos e perse,uições, permanece 
progresso, não é menos verdade que a sua raiz é qual o sacrifício não mette medo, com um amor taram. Para esses vá neste momento, tão grave firme JUnto do Throno do Redemptor · ·cont 
mais funda e interna, pois que toca com as que é mais forte do que a morte e se não deixa para a Igreja e par.a a humanidade, Nosso com- aq~ej!a tranquillidade e segura decisão que noa 
crenças religiosas e as convicções moraes, perver- aiTastar pelas aguas impetuosas da tribulação. movido agradecimento. Nossa .saudação paterna, faz re~rdªr os .tempos mais gloriosos ·c1as lucta, 
tidas com o progressivo afastamento dos povos 33) Enchemo-nos de intimo conforto, e ce- Nossa confiada esperança. Esses são dos que ver- da IgreJa, 
da unidade de doutrina, de fé, de costumei e de leste a:Jegrla - e todos os dias elevamos a Deus dadeiramente puzeram a sua vida e as suas obras 35

) Que torrente.s de bens cahiriam sobre e, 
moral, outróra promovida pela indefectível e be- nossos summos agradecimentos - ao observar- sob o estandarte de Jesus Christo-Rei e com di- mundo: quanta · Juz, quanta ornem, quanta paz 
nefica obra da Igreja. mos, Venera veis Irmãos, em todas as regiões do reito podem repetir como o Psalmista Dico ego ;~c~er_iam ,a vida, social, quantas energias ffl6Ubs• 

A reeducação da humanidade, se quizer ter mundo catholico, exemplos clarissimos daquene opera mca Regi (Psalm, 44,1). i uiveis e pi,eciosa.s poderiam contribuir pera 
-• ff it d beb"d · ·t zelo chl·istão ardoroso, que coraJ·osamente affron- o adveniat regnum tuum é na-o somen•-, o P:,Omover O bem da humanidade, &e em todã a ..,gum e e o, eve ser em i a no esp1n o . re- . = . parte se concedessem á Igreµ., mestra de j~!Ç& 
]Jgioso; deve, por isso, partir do Divino Redem- ta as necessidades gigantescas da época presente; · voto ardente das suas preces mas a dlrectrlz do·· e caridade, aquellas possibilidades de a.ctuação a 
ptor e como do seu fundamento indispensavel - que com generosidade e decisão se emprega a seu traba:Iho. Em todas as classes, em todas as que ena tem direito sagrado . e incontrovel'liO por 
realizar-se na justiça, consummar-se e aperfei- unir, em fecunda harmonia com o primeiro e categorias, de cidadãos, esta collaboração do la.!- via do seu divino mandato! . 
çoar-se na caridade. essencial dever da propria santificação, a activi- cado' com o sacer{locio põe á prova energias pre- Quantas desgraças podeiiam .ser e~ 

Realizar esta obra de regeneração, adaptan- dade apostolica para o .augmento do reino de ciosas, ás quaes está confiada uma missão que quanta felicidade e tranquiM!dad.e &e consoJlda .. 
to os seus meios ás varias· condições dos tempos Deus. Po movimento dos Congressos Eucharisti- corações nobres e fieis não poderiam desejar mais ri~, se os esforços sociaes e lntemac:!onaes Pata 
e As novas necessi{lades do genero humano - é cos, promovidos com amoroso zelo pelos Nossos alta e consoladora. Este traba4ho apost,ollco, exe- restabelecer a paz se deixassem penetrar dos Pl'O· 
funcção material da Igreja. A pregação do predecessores, e do auxi:lio daquclles leigos que cutado ,segundo o espírito e as normas da Igreja, fundos impulsos do Evangelho do amor na, lucta. 
&vanvelho, que lhe f.oi eommettida pelo seu Di- nas fileiras da Acção Catholica, se informam consagra Q leigo como "um ministro de Chri$to", contra o egoísmo individual e conectivo! 
YIDo ·Fundadpr, inculcando aos homens a verda- cuidadosamente da responsabilidade de seus de- naquelle sentido em que S. Agostinho fartamen- Entre as leis que regu]Nn a vida doi; fieis 
• a justiça, e a caridade e o esforço de enrai- veres e encargos, promanam fontes de graça e te explica: "O' Irmãos, quando ouv.ls o Senhol christãos, e os postulados naturaes de um genuino 
ar solidamente os seus preceitos nas almas e nas reservas de energia que, nos tempos actuaes, em dizer: "Onde eu estou, está o meu nrlnmtro"/nâo db:eito--riaturat-,da.hnmtmidade•:não<lJa <>~.!.cão. 
eonsciencla!!, é.-.a mais nobr.e e fructuosa obra em que augmentam as ameaças e maiores .são as ne- queiraes correr com o vosso pensamento .some.nte mas conununhão e mutuo appólc:,. 
fllor da. pa;z. Tal missão pareceria apta por seu cessidades, .e o nome christão é dia a dia mais aos bons Bispos e aos bons clérigos. Tambem .•r· ~~~g_~~~A;~,.ps_ ..ÇQ~ ·. ª-':r_e~Ç,ll~ ~P.,µjJ\~~~- ~q5~=;~~,;;~~~*.wi.,de'-,:~~-~.QS~--~;:V~~,;~~~._;~-~-~;';~~-. 
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i 'CONFORTO -1.lf:DISTINCÇÃO - AMB!EN'l'E. J;'A!Vn.LIAR. ~· !I 

ASSEMBLE'A AXN'OAL D,\S 
CONGREGAÇ6ES MA&IA:11..AS 

DE SÃO PAULQ 

Mar~ana Paãrc cursino de M:ou- 11tH1l. sem cllc, difficilnieute ha- 1 HOTEL~RESII)ENCIA 150 apartamentos com tel-ephone - j 
ra s, J., uma ca1ta que repro- ver,~ verdadeira vida de piedade I si freços modicos Descontos para longas e,st~dias - Nova direcçã0 

_ ã 
àuzlmos a seguir: no seio das nossas associações. Os 1 § ~ 
-·"Meu carissimo padre CHrsino. Revmos. directores devem pôr o g r § 

·Realizou-se dia 17, a Assem- Salve Maria! _ Realizando-se maximo empenho nesta matet·ia, ê [p[Bm) g 
·bléa Annual da F-ecreraçã<J. As amanhã a grande assembléa an-, e nunca será demas~d? ence._r~-1 ê lllliliillilil § 
solemnidades foram abertas com nual da Federação das Congrega- 1 cer o valor dos exerc1c1os e~1,m- l g I:tfüt?d{I = 
a celebração da Missa na! Igre- ções Marianas, apresso-me a en- tuaes, promovidos por occusião ao i ; 
ja, de Santo Antonio do, P.ary. viar-lhe, nesta carta, as minhas Carnaval. ~ ã 
Foi celebrante, S. Excia. Revma. affe-Otu()[!as bençãos e os meus 2) Adoração Nocturna a Nosso i s 
o sr. Arcebispo. ,J commovldos agradecimentos pe- Senhor na Séde da Adoração Per- § i 

Logo após a Miss;, foi pres- Ias homenagens que me presta- petua, na Igreja de Santa Ephi· ! '. i 
til.da uma homenagem ao>r. D. ram os meus bons e queridos con• genla - O bem que este exerci- - J:@{)ifüdfü § 

. José. Falou o Revmo. Pe,. Cur- gregatlos. Graças ás bençãos de cio proporciona aos moços é ª l\l\l~ll\l!l!l\i\~\\;l\;j\\\\]i(\\!j!i\\:\lI\\l\;\i: E 
sino S. J., Director dá Fe- Deus, avoluma-se cada vez mais inest!mavel, valendo essa noite 1 ~ ã 
deração. , na archidiocese e no Estado, o por um recolhimento mensal. As a ii 

s. Excla. Revma. air.adeceu ex-ercito de Maria Santil!sima, Congregações devem ser assiduas 1 ª ~ 
a homenagem, abordanElo ponto avantajando-se de anno para an- junto ao throno Eucharistico, nas ~ §, 
de capital interesse para · a vida j' no em mais ili.tim.a cohesão a noites que lhe foram designadas. li!. 91. 
Jnariana. :- mais aprimorada piedade. Ap- 3) A communhão Mensaa, a i i 

A's 15 horas, ffalizoU•Sfl 110 sa- proxima-se o Congresso Eucha• Recitação Dlar!:a do Santo Rosa- â 1 
tão àe espectaculo QO L.jceu. Sll.- . ristlco Naclona'l, qµe se vae rea-- rio, constitue outros tantos actos 5 
grado coração de Jesus il- sessão ,lilar eln São Paulo, no anno ~·. de piedade, que devem éntra.1t ,na I J , . 
Solenme de Assembléa Geral,; 1:942, e é:-pr~so que se moblh• vida religiosa de cada congrega~ fi! .,. · 
grandemente concorrida, ~ que .fcl_ ze todo o e,:cercito mariano para !io. ·i t , 
irradiada pela Radio Kósmos (P. a glorificaçao de Nosso senoor 4) Para combater, com maior a · . 
R. E.•7). . i Jesus Chrlsto, na Santissima Eu• emclencia, .. 0 respeito humano; ã . '· · · 
. Após a sessão solemner os Con- char-lstia. _devem.todos ~razer.â Iapell1l. o dis~: ·1 
aregados se dirigiram B9 Palacio Devo· diZer a catia um dos c®- tlncthio a~r e, ~i;em . entl'ê , si: , ; 
campos Elyseos, afim de home-. gregados que o A:~po ~e to- a, ~ra~!cional sau~Qâo "Salve 51 ª 
nagear a autoridade ~stituida,: .doo, espera a mawr ded;ica~ão :Maria • .· ,, . :~ ~ 
na pessoa do seu actual: detentor, para os trabalhos que t.ocarão . Rogo. ao meu ·car!ssl.mo Padre 1 · · ,.,_ 
dr. Adhemar de B.arroS\ e apre- ao~ fieis_ em geral e aos moços cursino que s_e empenhe em fa- 1 
sentar a s. Excia. condolencias em particular. Pam que, entre- :te1· observar, escrupulosamente, §. , 
pelos Iuctuosos acontecimentos de 'tan~, nos não absorvam por estes pontos por todas as Con• g · · 
Ponte Nova, tendo falado o dr. completo, as agitações exterlo~es, gregações do Arcebispado. ·t § 
Castello Nadim e agradecendo Cl com prejuizo da piedade dos nos- Digne-se Nosso Senhor, pelas = 3 
er, Interventor Federa:! sos bons marianos, recommendo- mãos Immaculadas de Nossa Se- g · 1ªj 

· lhe!:, servindo-me da ardorosa pa- nhora · Conceição Apparecida, § â\ 
UM IMPORTANTE DC,; J.9.vra do meu caro padre Cursino, abençoar ao meu dedicado dire- § §: 

CUMENTO os seguintes pontos: ctor archidiocesano da Federação, g ~ 
ll Retilo o.nnual _ E' de ab- a cada um dos Pa<lres direc.torés ! S 

S. Excia. Revma. o Sr. Arce- soluta necessidade para a vida das varias congregações e .ll. to- g § 
bispo MetroJ:)(Jlitano dirigiu ao i:iterior elas cc:i::;:·c~::çô~s faça dos os· marianos, de cujo zelo, de- i!! 1 ,. 31 
Revmo. d!rector da- Federação cada mariano o seu retiro an- dicação, discip'lina e piedade, tan- "' Faça do REX-HOTEL a sua resid~ncia e viva como em sua .. --'11.ropr_ !a .... e.a ... s. ª··. S!! 

t_o espera o Arcebispo de São Pau- ~ r - - 1· 
lo, para maiól' "glêinadeDeus e g R E X . ;H. Q T E L ~ 
;a1w.ç:1-0 das a1mas.-servo em = RUA SANTA IGENIA 1 ,51l ;:; EPH 42 ,End. Tel.•. "RE" ; 'ª 
Nosso senhor (a.) José Arceb. de ·§ • ' J{; - · s 
São Paulo. s. Paulo, 16 de De- ~ Tel.. 4-5121 ~- PAULO,,r." ~ 
zembro tle 1939 "· iu1111111111ci111111111111ci111111111111n111111111111rn11111111111cm1111111111ci11111ilf1ffltln~iunm11mn111111u1ilrt211um1111íti1111111n111m11111111111ti11111111tlli~;nmnnmifflll111111rl 

DIO MAMTEIGA DE tA, 0.UALIDADE OS MELHORES PRE_ÇOS 

A.PRESENTA AGORA. 
º.O INVENCIVEJ .·~ 

E A MELHOR QUALIDADE;_ 

Castanhas, Figos, Nozes - Vinhos, ,., · ..,J-:, 
Fructas, Biscoutos 

PURA E SABOROSA 
EMP·ORIO MONTE:NElG:R'O 

, RUA AUGUSTA, 1.559 (l!:sq. R, Luiz Coelho) - Phoné '1-0035 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LO"'J"GAS. 
:UM RADIO DE LONGO ALCANL.cl 

. . - . 
Finos productos · de acceitação 

FABRICANTES: 1 

Carvalho & 

geral 

~·· .· .-:: '·., ·_. - ' 

1 · 
MERCEARIA . AVENIDA: 

AV. BRIG. LUIZ ANTONI-0, 2,098 - (Em frente á- Igreja 
lmmaculada Conceição) - PBONE '%-5m 

distribuidores da 

MANTEIGA 

. AO AI.iCANCE DE TODOS.. -. Lacticinios em g~_ral P.,.~:::::iistraçâo Predial Etc~~-: 
• 

Peçàffl d:êhlónstrações sem compróm1sso a • 
AMERICO NICOLATTI 

Ptáça Rantos de Azevedo n.º 18 -- 1.º anda.r 
Telephone: 4 - 4 4 2 3 

Rua Cantareira, 523 -· São Paulo 

Phone: 4-6621 

Alexandrino Pio d'Oliveira, com longa praticá: . 
commerc1a1 e contadoria particular, dis.pondo de , 
tempo e podendo apresenfar incontestav-eis refe- ' 
rencias, offerece-se para administração predial , 
ou congenere cargo de confiança, nesta Capital. . 
A. PIO D'OLIVEIRA GuSI118es 324 

' ·~""~t,~'""~'""''""'""""~""''''~-· 
ADVOGADOS 
Dr. Plínio Cortêa de Oliveira 

B\là Quintltlo Bocayu;a N.0 54 - 3.ó 
--- Sala 323 - Tel. 2·7276 . DR. FRANêlSCO P. REIMAO 

ltELLMEli:ôTER 

Dr~ Milton de Souza Meirelles f?:Ua ,sM. Behto, 224 _ l.º andar 

ilüi Quifltinô Bôcáyuvá N.º 54 ~ 3.º Sála 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
- Sala 319 - Te1. ~-0035 

~ ····-··· 

Dr. Viêente Melillo 
.· Ptãçã dã Sê N.õ l'.! - 2.0 andar - Sala 13 

DR, PAULO MOR~~ZSOHN 
DE CAS'l'RO 

RUà da QUitanda N.0 139 ~ 2.ó andar 
Phóne 2~6'169 - s. PAULO 

Jffltq~i'ni .P. Dutra da Silva 

DENTISTAS 

DR,.,1fARLINO DE CAS'I'RO 

p°~io curso de · dbutorado da '.Faculdade 
de Pharm. e Odont. de s. Paulo 

cirurgião Déntlsta dlt)Íómado em 1914 

lllx-dentlsta do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, Pon-

·. tua .:Benjamin. Cônstant, 23 - 4.0 a11dar tes, De11taduras anatomlcas e sem abo
,. Bala 38 .. Plione 2-1986 - $. PAULO bada palatina. - Consultas: Das 8 ás 

12 e das 14 ás 19 horas ...;· Cons.: Rua 
D& OARl.OS MÔBAES DÊ ANDRADE Dir&ita, 64 - 2.º andar • Sala 7•7 A -

R1.là Benjamin Õónstant, 23 - 4,0 andar nes,: AL l3atão de Ph:ac!caba, 499 -

-r ~:~· !'t')i'-lloJl.e: _la.l.11.SG S. PaUl~ 

r Profi 1 ~============j 
_ PROFESSORES 

Prof. CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs.Philippe Mme Long, 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista 

RADIOLOGISTA 
Pe'la Escola de l"harmacia e Odontologia 

de S. Paulo 
CLINICA DENTARIA EM GERAL 

Raios X - Diatherm!a - Infra-Ver
melho - Coagulação -:-- Trans-illuml
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH, 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLlNlCA GE~AL 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: LAROO S. PAULO N.0 8 

Telephone: 2-2622 

Cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 
N.0 36 - Das a áa ô horas A 

GYNECOLOGIA ., 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predlo Itaquerê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 • Ph. 7•1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senadoi Feijó, 205 
~o andar - Pho~e ~0893 

Das 15 ãs 18 horas 
Resid.: Rua Castrr, Alves, 597 

-~~~ ~~~~l. 

. ' • . 1 

de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso FundamentaJl da Escola Normal · 

Modelo de S. Paulo. · 
Lecciona Piano (todos-vs gráus) - Te<). 
ria - Historia da Musica - OrgaI)iZa• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Te!.: 5·1369 

ENGENH.EIE.O_S 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
-uapJsal 'so12anoo 'uso12nal um~::la!!JttO.tV 

cias colleetivas 
Rua Libero Badaró, 64i - São Paulo 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 
> 
J 
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--,_:::_;i;:, ·silrgularI~ifüã: ã situàção que perdura indefinidamente em: AN:NO XIII · 
~::da guen·a eur0pea, 

SÃO PAULO, 24 DE D'E·ZEM'BRO DE· 1939 NtJM. 380 

,=.:,;~ando ~S.-.:maiores potencias .do mundo - 'l''r.ançà; ;Itl~lã€êrrâ:
~!;a&;Í~a:...: -~!;ão-·em'.'gµerra, com milhões .. de ho~s-.em .ar-: A Bf::.& !~õe~d:··~e=~~em~::~~ :i::::6nt:: n::;, . 
-~:~~s, mas·'J?Or dias e por semanas, em torno da· lucta. 

._,.I.Sl•,..a.a r·eal Q·O '·"a"!ªCano·;/E-sêoia iV:.a--ticana d~. Y: :·· . ;&. . : .· .; Y ~ _ ·1' . ·. - · Bi}Uiotiee.ôno.mia. . 
~!ie'0:a:::pequenin'i,,Fi~4imlia e o "bluff" russo, ou num combate "' 
~lar" e a perda:-de um na'll'io do Reich no Atlantico SUL ·· 
(-:. :'J:'óda:s .as pre:visões:,~nieàs em torno da--~ra f.aziam sup-
;pof ':que'·-.a:=.victeFi1l. .~feverlâ · C!tper a quem temasse a iniciativa de 
:â_tâqués mass!ÇGs· contra o inimigo, e de terriveis · bombar-dêios con
[tr.âé::as pppnlaçõe.s civis, desorganizando a adniinlstr-aç,í~o ,.do paiz- ._;_ 
(Jííimigo -e-''lançando o temir e a anarchl.a entre a poptrlai;ão civil. ·. 

,Narla di$so se ·deu. · Por Uongos mezes se prolonga a mesma 
,~ctatl'l!a, e os -atà,ques allemães, de ~ão annunciados, já perde
i~:-:~:::ii:.tteresse. Apesar disso tudo, a ol)inião public·a parece. 

. ~oot_i?.àda, não se ~quitando com tão singulares symptomas e 
~=:~~ão opposta ao tr.agico e decisivo Inverno de 1914. 

';'::-: -P.Óde~~-:diza" que, declai:ada a guerra, alia se fii.z isoladamente, 
ilen~~\:~nidâcles da aviação e da marinha inimigas, ou entre pa
,f:µúniv.-·no "fr-0nt". 
· · -Naaa .do ··que se viu em relação â Polon!,a .,foi. siquer.,.tentado,; :0:~ 
'.COmo:,se- os·. al.ltos comm!mdos de ··um e,',OJ.!!;F~:::1ad~~se liniitru,sem_i 'f:: 
;aos <llscul,'R9S, esquecendo~se da .acção militár/·: ./,:. ::::=: ::_ ::,:: 
: ~uat::a -Sigl.'.lifiG,âÇãO ·dessa attitude tão··:pet:feitamente identica,: ::É: 
j:(le úm:-e!:Olitrô ]adb-. Poi:que, .. deP.ois-,de-:'inU~iâ:Hêiitâtfoas:-de I5áZ' :;: 
\:que: :a:,~ião publiea:-repe!Uu . energicamente: . :ipe~ar'''dôs disclU'Sos\ ~: 
'~e: Oh~mJ3etla-in <lhes terem sido o mais . favora:veis possivel ~f ,/ 
90rque;:não:~.,.faz .effeetiv.a.mente guer.ra1 :-:::: ~\: 

t ~o-~~hn~s =~~~e. o.s··altos·,bastidores da politica internacioMl~ f: 
~:'?~~<~ll'id1tiiosaip,eílte,,re~on!ler. Ainda mais: São perguntas::q_.ue.: :;:· 
r,l\' 'ó@~'-:pu&Jiéa:·.dos :,afi~Mos· nem siqÚer formula, tão bem est'áf\ t 
~- tludlbi:iada pela propa,ganda _go.vern~entàl. ·i ;;: ~~-· . . . -~ ~~= 

a maçonari:alf' 

I1~qi~tµ;oli.-se ha .pouco, na. ot .. , 
·.dadl!"ilo':va.tte!t,n,o, a Escola ·vati
eamt:: de. B~J.i,oti:iecenpmia, .. edgldài 
~a-Bij:lliÓtheoa. Apest;olica; ;v-.a. .. 
tice.~. 0 CUr:ll() abrange-:um.ànÍ1tJ 
de estudes,- comprehendendo·'as-sé
~irt~ matelias: catalog-~p}ítà e 
.c1asiÍ"l?iéação de liv1'0$, b~Hothe• 
~iifüm, bib'.liogr-a,ph:ia; .· historiá 

·®-l:Wr.o. A·-inieia9:ão, sem cGmo: a 
. freqtiifocia, são inteiram.ente gra:.; 
ttiitas. 

P.ai,a. uma. bibliotheca. como a: 
-Vaticana, uma das me.iores~~-ma-. 
·11J.<3l'e!J. do mundo, com preciésàs' 
e" re,ràs OQUei:lções, é preciso :d$. 
.pessoàl·-lutbÍ:Utatl.o-:~e. a -sua or-, 
.ga~o. e -cuidado. E é, tam, 
bem,··.·uma optima op,portunidade: 
para.''tiue um: ,g:ra,ntle numero de: 
pes.so!W!, se. especializem no esttl.do 
da orgàniza~ de bibliotheCjls. 

Pesta de Formatúra; 
Confõrme noticiámos, realizou. 

-se ás 19-;45 horas, do dia 1!7 deste 
· m~z. a -festa de fol'lllft-ture. dos 
bachar~anàos de 19-3~, do Gym
nasio ··de Santo Agostinho. 

·~zou~se·.·bi( di~ a visita de Natal- dos ret-s. da. ltiüia.:;a. s. :S. '.;Pio· Ji,.II, a, qual se reali
zou com sing,ulàr ponqia. o facto revestiu-se de.-gmnde sig:n:ii"ioaçji:0, pelo ambiente de cor
dtalida<I,~. reinante, pois a familia. real, cujo-pr-esti:gio creseent.e fat-a traduztr fietmênte os 
sentlm~*ios: do seu povo, demonstrou mais uma vez t1ue o elemento tra.d\ clona! e mais 
profundàinen.tô arra.tgado na. vida do povo lt.a!ia,no sw~e 4ue ell,e, antes de ·tudo, é pro
tundâ e viscerahnent~ um povo catholico, cuja sununa a:ater:idade é o Santo Pad~e. 

Foi parnnympho o director des
ta folha, o dr. Pllnio Corrêa de 
Oliveir.a. O numero de theatro 
mmto bem ensaiado encantou a 
numerosa assistencia. 

.O ''Osservatore Roma·no'' · 
Congresso E h·: . ~

uc .:, -~riS:iiCO 

l!I N . 1. IH o n-0I1-cia o nJ; 

Naci:Onal 
quas! todos os m111tares. pre• 
sentes no Recife. O espectaculo , 
de mais de 200 sacerdotes que 
á m-era-noite, na praça immen
sa e deslumbrante de luz, ou
viam as confissões, superava 
qualquer des-cripção, tendo a 
mui-tos commovido até ás la
grimas. 

Nota inteiramente singular, 
ao mesmo tempo .que sot'Jr-emo· 
do pittoresca, foi-. a imponentis

·sima Procissão fluvial, com o 
Santíssimo Sacram-ento, sobre 
as aguas tranquiHas do Capi
beribe. A lancha-altar, s-eguida 
de muitas outras navegava len
tamente no meio de miriardes 
de luzes, acclamada frenetica
mente, por centenas d-e milha
res de corações transbordantes 
de fé e amor! 

Neste Congr:e·ssio-cofüo-iü'>-s 
demais, Jesus falou não so
mente aos corações, mas tam• 
bem ás consciencias, á intelli
gencia de tódos, presentes e 
ausentes, que de longe acom
panhavam as pomposas ceri
monias pelo radio. 

LEGIONARIO Assim, retornarão á activi
dade 76 lojas maçonicas, 20 
das qua-es distribui1:las por to
dos os bairros da capital, e 50 
no interior do Estado. 

Assemb·léa Gec-=11 da Acção 
Realizou-se dia 17, ás 17 horas, 

na Curia Metropolitana, uma as
sembléa gerll;l da Acção Catholica, 
presidida, pelo Exmo. Sr. Arcebis
po Metropolitano. 

e a t 1. o J!1 ; e a . Catholica a um ~cerdote ene!gi-

A' tarde, na praça-jardim do 
Congresso, realizavam-se reu
niõ-es geraes onde se admira
vam dissertações profundas de 
Exmos. Srs. Bispos e laur-ee.
dos professores de Universi
dades. 

Pela manhã, em locaes dis
tinctos, realizavam-se sessões 
particulares d:e estudos para 
as diversas classes: Sacerdo· 
tes, Seminaristas, Homens, Se· 
nhoras, Juventude Masculina, 
Juventud·e Femin-ina, Opera.
rLos e Operarias. 

~._ ..... , 

E' DEVER DE 'l'ODOS 
08 CATBOL-IUOS 
. . 

f:S1la é ê\ ·ma,ca 
·fabril damelhoP 
. \cAgJMIRA/ 

;~ 

Aberta a reunião, tomando lo
gar á mesa directora os Revmos. 
Srs. Conegos Dr. Autonio de 
Castro Mayer, Luiz Gonzaga de 
Almeida, D. Paulo Pedrosa:, Prior 
do Mosteiro de São Bento, e Pe. 
Geraldo Rigaud, O. V. D .. e pre
sentes os _Revmos. Conegos . Pau-

' lo Rollim Loureiro e Pedro Go
mes, Pe. Carlos Marcondes Nitsch 

; e outros sacerdotes, foi S. · Excia. 
j Revma. saudado pelo Dr. José 
, Pedro Galvão de Souza, membro 
j dos advogados da Acção Catho-

1 

Uca, em nome de todos os secto
res da mesr;na. 

A seguir fora~ apresentados os l 
relatorios pe4os representantes 
dos vartos sectores da Acção ca
thollca. · 

Flnalmente, o Exmo. Sr, D .. José 
Gaspar de Affonseca e Silva to
mou a · palavra, dizendo inicial
mente da sua satisfacção por se 
encontrar naquella assembléa com 

! todos os membr08 da Acção Ca-
l tholica. · 
1 Após reorganizar a administra
i ção da archidlocese e o cabido, 
! e criar novas parochia.s, pode vol-

1 
t~i:-.~.-~~ i,, _AoQl\o o~. 

_....,__.,, tJW>·~::~o e111 ~im:~~~-
• .._.,plailq,:a:iflfti61ai .. .. . ~ 

lii lj· lij I co e de orientaçao segura, afim 
. de que em 1,941 estejam organiza-

os que acreditam numa modifica- dos todos os ·quadros parochiaes, 
ção das directrizes da Santa Sé, de forma que possam todos tra-ba
após a morte de S. S. Pio XI - lhar intensamente para o succes
e erram por desconhecer o valor so do Congresso Eucharistlco Na
da assignatura de quasi todo o cional de 1942, na, nossa Capital. 
· Episcopado para a constituição Pede, afinal, aos membros ' da 
da Acção Catholica, como erram Acção Catholica todo o ,auxilio pa
os que julgam haver entre ella e ra os parochos das novas paro
as associações religiosas qualquer chias, afim de facilitar-lhes o ar
incompatlbilida<le. duo labor a que se dedicam,· es-

Disse S. Exc!a. Revma. que na perando de todos a ajuda de que 
Paschoa de 1940 estabelecerá a são c,apazes, çopio dedicados mem
Junta Archidiosecana, realizando bros da Acção·cathoilica. 
preliminar_mente duas reuniões, Finàliza s. Excla; Revma. de
uma dos sectores masculinos e sejando aos inembr-0s presentes e 
outra dos femininos. 1 suas familias µm feliz Natal, con-

Confiará. a direcção da Acção cedendo-lhes ~ sua benção. 

Não podemos deixar de 
mencionar as fervidas · accla:~ 
mações que frequentemente se 
fazill;m ao Santo Padre Pio XII, 
presente na· pessoa de S. Emi
nencia o Cardeal Leme. 

l)urante toda a permanencia 
em Pernambuco, S. Emcia. o 
Cardeal Legado recebeu home· 
nagens cie Chefe de· Estado. 
Em todas as soleinnidad~s to
mar.aro parte as Autoridades, 

sua do Estado e dó Municipio .. A Esoola Jean Br~ndq e:m 
casa por corr~nd~ncia 
Devidamente regtst~a sob n.• MS 

em 11JÍ'8 

O Presidente Vargas fez-sé 
repr-esentar por um general do 
-exercito. 

Em todos os presentes ~ 
Dá licções, .systema. mod<e:-no, 1)4llra se h>a,bi- Congresso notav-a-.se . um senti• 
ll!taT, m-esmo sem ,preparo, á ,~i:>ffiissi!;o de men:t-o de gratidão para com. o 
gua.roa-Uvros. Enmno com ~Uo de 4 Chef-e da Igreja de Pernambu-
livros que guJa,m -ft:cilmenté . coono. professor 
partl:culia:r. E' ~c'lo·--':le ih;aib!.lite::- ao ;pé oo, e de todos os corações su-
a.o fogo, sem mesmo-OJ€1S'8.ttender os á.ffs.zer.e.s. biam aos céus fervorosas· ora• 

O curso completo de 12 licções, que :fiará em 4 m~ e um ções pelo Anjo da Igreja - de 
diploma gratis esp.eclali-sta. iam contabfil:da.d.<e, curlba; -aipena,s 300$ Olinda e Recife, o zeloso e hu• 
em 6 p-resta.ções. Pege. propooto hoje ·1ll.flsmo, QQ ~ ma.i"3 · . . 

conhecido 1110 Bra,s,U, Port~ A~ffl!&; tem -n$,jls 00 »-~ mil~-- ~D~~~l!PO: D~ Miguel de . 
de «11r° -~~; ~. _. ~~-~;-~ :• ~~!f:~_, · ·~ ,_!~. A~ : .. ~---- J 
P..mt. ~-~,~HQa;.~._..,~~!;";~: . .. __ ....,,"--'a;,.._., '_--.,:~"t!'--, .. _ .. -._ . _t;,~,-.:..~.J ..... :--.• - -· 

I· 
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~=~"i'::....=-=lA guerra mais enigrnatica de n~sso .. seculo 
~vl'a e até ca.d.a lellm, porque 
\a Santa. Sé os redige com uma 
_precisão maravilhosa., sempre Qi~ 
M-e de derna.sias de e«pressão, su
perfluiàades ou redundancia.s in'~ 
l:uteis. Ell} tudo o (ijl8 ema.na do 
WaticaJIO, '88 phrase$ são como or
'llanism.OS em que cada palavra 1 

. tem uma .razão de .ser propria, e 
:piofunda~nte meditada. 

. ·•· ·E'. á: luz deste principio de her
' -~e~. que se de.\le analys'4" 
j)',~ dos "itens" de paz apre

' -·-~os ·pelo Papa·· Pio Xll.. . 
· -~'á qne elle1doram redigl

tlos. oom a precaução me.t;culosa 
·.d,e 1.ser-virem á paz· sem constitui
,~ •.. entretanto, pr-etexllo . 1)8,ra 
Uqúlllo: a que a gyria dipiomat{ca 

(. :A,\ônvenctónou chamar •tum no:vo 
-~_i:11"·. ' · 

'- *** · .o .primeiro item é a "gãrintia. 
~ independencia de .todas as na
ções". Em outros tempos, ~ pa
!lavra ••garantia" seria - irtutil. 
·33Mtaria pedir a independencia de 
todas as nações, o que já sub-en
tenderia a garantia mora,l de que 
~l · independencia ser.ia respeit-a- · . 
da .. Mas Pio XII, prudentemen- ;' 
te, forrou a expressão com a pa- ~ 
!avra "garantia". E' que o San- r r,.s ageueias telegrãp!licas in- ninguem" entre as ctuas linhas, 

· ' to Padre não quer um platollico ' ternacionaes, considerando de seu cheia de minas, de "ninhos de 
reconhecimento de independericia. mistér saciar a curiosidade de metralhadoras" e de "camoufla~ 
Uma indE!))endencia "garantida" seuz leitores a respeito dos acon- ges". Para que tudo isto se o 
é ~a independencia protegida tecimentos ma!s palpitan~es.. n~o ataq?e directo ás linhas fosse im
por elementos efficazes de defes't sti têm fartado de attnbmr as poss1vel? 
quer economicos aue11 mllitare:J. E numerosas e enlgmaticas singu!a- Orà, na presente phase da guer
a necessidade de "garantia" i·eve- j rid~des ~a presente guerra, as! r~, só lf.Ilª faixa da "terra ~e 
la a persuasão de que, sem garan- ma.JS ':'.ar1adas e inco~ru,n:~tes ex- nmguem , pequena em extensao 
tia,. os appetites de conquista. sem-1 plicaçoes. Ora. a. paralJzaçao qua- -e. profundi?,ade, houve lucta. Lu
pre vivazes na "mentafüiade to- _si absoluta da.s operaçoes de guer- cta insignificante e ingrata, de 
talitaria" tornarão nulla. a ln- 1 ra é explicada pe1o temor dos srs. patrulhas e de vanguardas, des-
dependenéia. , . 1 Chamberlain e Daladitr an~ 1;1m perdicio inutil ~e vidas que por * * * mysterloso meio ,.de destrulcao m- serem poucas· nao deixam de ser 

c;onvem accrescentar que O ventado DP.la Allemanha. Ora se preciosa-&. . 
Santo Padre não pede a indepen- assevera que a offenslva deve ca- Realmente. a :i:icta foi inut1l. ço. E' a seguinte_ a desêi·!mtnã-
dencia de todos os F..stados ma I ber natural:nente. á Allemanha._ e S:-gundo ~claraçao do sr. Dala- ção: 
d t d - . ' s cme esta nao a desfecha por nao dier, publicada em toda a !m-

e 0 as as naçoes. Em ll_ngi:agem j dispor de recursos militares suf- prensa, o territorio conquistado 
juridlca, ent,re uma expiess!).O . e fi~;,,111,,, •. DIA« denoill. generaliza- foi abandonado. E, com assombro 
!~~~!..~~:;:~~~1;;,!!:1~,.se.. a...,ner&P.ectiv_a_ c;l~- l,lql_~ og~nsi~ $ei:ª1 ,so,~,:§e,. O_!;!tr_o, di~ .· _9ue . o_ 
unanimidade dos t at d' t i "ª. -monstro. -Fr.ustrada estã. passa sr. l:I1tler v1a;1ou de auto por um 
~hdo um p·ovo 00 r . a. is ~s. a circu9.ar a. noticia de uma nova trecho de ten·itorio francez, tal-

. , . • ·. . cupa·um·- e~ 'tirooostii.'de"paz: l!:'à.sslíW,-sê''Wc::- vez·soln:r õlhar-modorrento dos 
.-.,,~. ,.,t,e;rmin~do, terntorio, t"f:m 1ing1~a I cedêm os boatos. todos contradi- adv~rsarios. 

Russ!a 
Italia ...... 
Hungria ,i 
Japão •• 

. :. ... 

Total 

2.876.200.000 
4.'7'80.000.000 
2.320.100.000. 
1. 389. 300. 000 

11.-365.600.000 
, P:Õprià, co~tumes pr~prios. trad,- · ctorios e infundados .. enchendo o Toda a imprensa noticiou este 

~oes hist?r1cas oro~r1as. !\te. . . é I ted!o angustioso destes long{)s e I f;i,cto. _ · · Além d~stes. póde a Allemanha 
uma naçao. A Naçr.o pode ser m- · enervantes mezes ·-de guerra... E ainda se diz que ha guerra! negociar cem os seguintes pa,izes 
õependente - neste Cl?-"" é, um I sem guerra, em que a, imminenciJl.. Não ha, e· parece que não ha- neutros, todos eHes communtca
Estado. como p. ex. o Bra~,l - sempre presente mas sempre re- verá! o proprio sr. Daladier de- veis com ena po1· via terrestre: 
ou pode estar sob a sob~am_a de tardada da catastrophe reduz a clarou que aproveitará o inverno 
outr.a, como, 0 · ex· a Poloma, a • frangalhos os nervos de todos os para constrnir uma nova Maginot Suissa · · · • 858 · 5oo · OOO 
:Bohemia, a Mora.via, a Albanla, 1 homens. a.traz da actual. .. se não houver Yugo-Slavia l.694.000.000 
etc. Se ellas foss~m p1enamente O mais interessante é que e offensiva. O que significa que a Bwgaria . • •• 299.000.000 
inqepen~enti:_s, seriam F.~tado~ .. •povo acceita com avidez os ba- F:3-nça, d~ante todo o invernQ, Grecia · • • • 5

6
29
99

·_ 300
000

·_ 00
00
°
0 Mas ho.1P. sao meras na coes. O lões de ensaio de todas as agen- na.o tomara a offensiva ... E sig- Suecla · • • • 

que Pio XI pede é a independen- 1 elas Diante dei enigma da pre- nifica o reconhecimento officia1 Noruega · • 1.35o.ooo.ooo 
ela. "das naçõe.s_" .. E' este o texto sen~ guerra. é-lhe necessario en- da vulnerabilidade da Maginot, Dinamarca·· 7.&24.300.000 
oue nos tr.ansm1ttm o telegrapho. contrar uma explic.ação qualquer, sem o que não seria. necess,ario Lithuania • • 288.lOO.OOO 
E a expres,,são do Papa é gener.ica, ainda que passageira e prestes a construir outra atraz della. Esthonia 306.000.000 

ceder a outra hypothese m.ais se- *** Rumania •• 3.166.100.000 
AO 
DESPERTAR ••• 

Obtenha bem 
estar para o 
dia todo com 

ENO 

ductora. E 0 bloqueio? líollanda .. 7.341.000.000 
,~ * * Bloquear· um paiz é cortar a Belgica • , • • • 1. 768. 500. 000 

Não é esta .a posição do LE- sua communicação com ,todas as Iran • • • • 174.400.000 
GIONARIO. Sem pretender dar fontes de abastecimento, reduzin- China · · · • 1.381.660.000 
aos factos uma elucidação com- do-o á impotencia pela falta de Mandchuria. 764.400.000 
plet.a. que el'!es não comportam, recursos indispens,aveis para a sa-
pretendemos rejeitar tambem ªf! tisfacção de suas necessidades Total • • • • 28 · 399 · 200 · 000 
fabulas cqm que se contentam os fundamentaes. is . . 
espiritos mais sequiosos de se er.- Não seria possivel analysar aqui _Note-se que nesta esta~ tica, · 

- treter com hypotheses engenho- os effeitos do bloqueio sobre cada l nao se computam l)(_?r simples . 
não tem excepções sas. do que de conquistar a ver- um dos sectores fundamentaes da escrup:ilos de exactidao as ex- · 

e nem com- dft"e. economia a11emã. O publico ac- portaçoes da Hespanha e ~or!u-
porta restricções · • • ""' 1 l v adas m mais d 4 b1lhoes como antigo cardeal-secretario Assim, pr-etendemos demonstrar ceita sem relu_tanc!a a_ hypothese ga , o ç e e 

que a: guerra na frente occidental de um bloqueio allemao. dado o de francos annuaes, que com re
de Estado de Pio XI, Pio XII não não existe, e que o bloqueio que exito com que este foi levado a la.tiva fac111dade bttrlarl.am o blo
ignora que ª acção politica do sr· actualmente possa ser o supremo cabo na Grande Guerra. Entre- q!,leio ingressand0 na Allemanha 
Mussolini apresenta dois aspectos, anhelo do alto comman<lo inglez. tant.o, a configuração do mappa via Italia. 
de um lado O anti-communismo apresenta, sob certos aspectos, in- politfco da Europa é hoje sensível- Como se vê, o total dessa ex
que teve no Tratado de Latrão supera.veis dlff!culdades. mente diversa, annulland9 plena- portação, sommado a dos paizes 
sua expressão mais nobre e mais Que a guerra não existe, de fa- _mente o bloqueio em um de seus alliados da A:llemanha attinge 
authentica, e, de outro lado, o to- cto. na frente occidental. nin- aspectos mais fundamentaes: o 39.764.800 mil francos, ou seja 
talitarismo. • · que Pio XII equi- guem 0 pode pôr em d:t:1vida. O M.oqueio dos viveres. Sem contar um total muito superior ás neces
parou ao communismo, e que te- mappa que apresentamos contem com as considera.veis reservas de sidades allemães, que permittirá 
ve na famosa crise de 1931 e na a indicação quasi comP',eta à.as alimentos em stock, arrecadados aos neutros comme.ciar ainda. em 

, . l;llliança confessadamente dlplo- localidades em que, segundo os pelo sr. Hitler para alimentar o escala não pequena com os adver
matica e tambem iaeologica com communicados officiaes, hcuve lu- povo durante varios annos canse- sarios da AUemanha. Não parece 
a Alremanha a sua expressão cta ou bombardeio. Como se verá, eutlvos em tempo de guerra, pro- necessai·io dizer mais para de
mais forte. Todos se lembram das estas locali<lades oceupam uma curamos utlli2ar-nos do magnl.fi- monstrar a grande difficuldade 
lagrimas e das queixas amargas, zona pequena da longa hnh.a co trabalho sobre " Geographia em privar a Aliemanha de viveres 
.officiaimente externadas por Pio fronteiriça franco-allemã. A col- economica" de Dubois e Kergo- que ella facilmente receberá e, 
XI ante o espectaculo dolorosa da lecção de communicados sobre a mard, Masson & Cia., editores, privada embom de ouro, pagará 
Cidade dos ~rtyres e dos Papas guer-ra. na fre~te occidenta:I, que Paris, 19_:14, que contem amplas com os productos de sua indus
emba,ndeirada com a Cruz swasti- publica.moa, prova eichuberante- informaçoes sobre a vida eco- tria. 

clal de que não houve guerra nem 
·haverá durante o inverno. Do blo
queio, se pode duvidar seriamen
te. A unica restea de luz ainda é 
a perspectiva de um triumpho di
p1omatico do Vaticano que resta
belece na Europa aquella paz jus
ta e honrosa que só á sombra da 
Igreja se poderá converter em 
realidade. A não prevalecer tal 
possibili®de, teremos uma paz 
sem justiça e sem honra, ou um 
estado de pseudo guerra. semmado 
a um bloqueio ql:le será talvez um 
pseudo bloqueio. E, acobertada 
por essa situação, a violencia cam
peando inf-rene em paizes inno
centes como a Fil'X!andLa, emquan
to uma modorra ingloria anesthe
sia a opinião geral disposta a dor
mir tranquilla sob a eglde de um 
guarda chuva. 

Dià '1 de Setéínbro: Comlhünt
cado franoez n.0 7: - "Em toda 
.a frente registou-se intensa acti• 
vidade dos dois lados". 

Dia 8 de Setembro: Communt• 
cada francez n.0 9: - "Conse
guimos realizar progressos locaes 
de importancia variavel, os quaes, 
em cert,os pontos, melhoraram 
sensivelmente o nosso avanço". 

Dia 9 de Setembro: Commun!u 
cado francez n. 0 11 : - "Com as 
operações das forças de· terra, rea
lizadas hontem, á noite, prose• 
guiu a acção do nosso avanço. A 
grande floresta de Worndt, a oes
te de Forbach, c.ahiu em nossas 
mãos; encontramol-a cheia de 
obstrucções e toda a especie de ar
madilhas. As nossas forças aereas 
operaram em plena ligação com 
as tropas de terra. " 

ca, no dia da Santa Cruz, para mente que as operações, mesmo nomica do mundo Inteiro. Registre-se apenas, como nota 
receber um dos mais declaradas nestes lagares, foram minlm.as. A Segundo este trabalho, a Alle- fi?1al, que tecias as conjecturas 
inimigos da Cruz de Cl1risto em linguagem riclicúlamente circum: manha e paizes annexados (Tche- bas;Jadas na existencia de um 
nosso secuio, o sr. Adolpho Hi- specta e balofa de taes commun~- co-Slovaquia, Austria e Po'lonia) dlssid!o la tente entre a Russia e COMMUNICADOS DE GUERRA 
tler. cados goteja reticencias constran- importam annualmente cerca ele a Allemanha, que uma vez torna-

Dia 11 de Setembro: Communl
cado francez n.0 15: - "Reina. 

Ao mesmo tempo que condemna gidafl: tem-se a lmpressã-0 de que 29.571.000.00-0 de francos, em ge- do patente, aggravará considera-
o totE\.litarismo com uma phrase seus autores pretendem fazer pas- ner-os alimenticios, e exportam velmente o bloqueio, carecem to
de· fuevitavel repercussão interna sar aros olhos de todos, como com- tambem annualmente generos no talmente de fundamento, não só 
na !ta.lia, Pio XII mobiliza todas bates tltanlcos, pequenos arra- valor approxl.mado de . . . . • • • • • . em razão dos motivos ideo1ogicos 
as fol"QS,s sadias daquelle glorioso nhóes de parte a parte. 7.410.800.000 francos. e pollticos que 0 LEGIONARIO 
patz, em beneficio de uma paz Porque? Se é preciso fazer a Em tempo de bloqueio, retendo 
que, feita nos termos em que o gl!err.a, porque não a fazer? E se a Allemanha para consumo inter- de ha multo vem accentuandº• 
Pontifice a propõe, será a morte não, porque não restabelecer no · todos os viveres exportados, como ºainda pelo facto de ter 
do eixo Roma-Berlim. E' este o abertament,e a paz? deveria eMa importar ainda . . . . crescido incessantemente, sob o 
sentido da approxlmação entre o Aliás,_. nem os cegos podem dei- 22.160.200.000 francoo, quantia regimen nazista O commercio com 
Vaticano e a e.asa de Saboia. xar de ver que não houve até aqui, esta aliás superior ás suas necessi-

Assim, a. diplomacia pontifwia guerra terrestre ao longo das li- dades reaes, pois que suppõe que 8· Russia Soviética· 
parece tender a apertar o sr. nhas Siegfried e Maginot. nfu> fossem uttliw.dos os immen- Em 1913, 47,5% da. importação 
Mussoli~ entre, as pontas de E' patente ®e qualquer das sos stocks de viveres accumulados russ.a provllµHl; da Allemanha. 
uma alternativa: ou romper com duas 'linhas pode ser affectada em pelo sr. Hitler. Em 1929, sob o governo do gran-

-o totalltar!sµio, e dar definitiva alguns pontos, com perdas maio- Ora, os paizes· com os quaes a de estaciista catholico Brnening, a 
prepondera.nela aos bons aspe- res ou menores, por uma offensi- Allemanha mantem, não só alllan- exportação da Allemanha para a 
ctos d.e sua politica sobre os va directa do inimigo. A prova ça mllltar mas boas relações eco- Rtlssia cahiu para 22,5%. Subin
tnâus; ou conservar-se fiel ao disto está em que ambas foram nomicâs, exportam a.nnualmente, do Hitler para o poder, registrou
mo e á polltlca totalltaria, des- construidas em certos trechos a 11.365.600 mil francos de viveres. se um augmento para 42,5%, 
gostando toda a. inassa catho1ica distancia da fronteira para que Essa exportação pode chegar a * * * 
da popula.ção, e todos os elemen• cada palz pudesse minar todo o A4lemanha por via terrestre, e em 

aocesso á respectiva linha. Dahl todo caso sem que o bloqueio lhe Para onde vamos pois? Temos 
{.C.O!!O_l1,1~ !_la '.4•ª pag,)_ a fQ;D),açll.Q da famoaa "terra d~ p~ causar o mais leve eml:lara• diante de nós a affirmação offi-

Dia 4 de Setembro: Communi- calma geral. As nossas tropàs ef
cado fr.ancez n.0 1: - "Começa- fectuaram alguns avanços locaes ". 
ram as operações no que concer- Do éommunicado al'lemão: "A 
ne ao conjuncto das costas terres- oeste, a artilharia franceza visou 
tres, marltimas e aéreas." o aerodromo já evacuado de Sar-

no communicado allemão {tre- rebruck. Tres aviõrs frnncezes 
cho) : - "Na. frente oeste até foram abatidos em territorio alle· 
agora não houve qualquer 0pt'ra- mão. " 
ção de caracter militar". Dia 12 de Setembro: Commun!• 

Dia 5 de Setembro: Paris - O cado francez n.º 17: - "Reina 
primeiro communicado de guerra calma ao longo da maior p.artc 
dado a publico hontem, annunciou da frente de combate." 
que os francezes iniciaram as ope- Dia 13 de Setembro: communl
rações mllite.res por terra mar .e cado francez s:n.0 : -'-- "No corzer 
ar contra a Al'!emanh.a, mas, ao da noite continuou a reaccão da 
findar-se 0 dia, ainda não se ha- artilharia inimiga. Duranté o dia 
via dLspr.ra.do um só tiro na fron- de hontem as forças aéreas de am-
teira franco-allemã. b d 

Di 6 d S te b . C i os os lados esenvolveram gre.u~ 
a e e m ro. ommun - de act!vidade " 

cado francez n.0 5: - "For.am . · 
localizados diversos avanços, oc- l Dia 14 de Setembro: Commuru
corrldos durante a tarde de hon- cada francez n. 0 21 : - "Dese-.1~ 
tem, e no gecorrer da noite pe-
sada. ·~ · Wontlnua na 2:ª ~-
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VocJkllngen que nossas tropas ha• 
viam occupado hontem. O inimi
go ataéóu com . vio1ellcia, sendo 
.êes~roQ,?.dó um· bilijalhão no tcrri
torio _fra'1'1cez pelo fogo de nossos 
cánhões e metralhadoras." APPROVAÇAO ECCLESIAS'l'ICA 

;continuação da, 1." pág;)' ' está em pleha. nctividade ao longo Dia 4 de Outubro: Communlca-· que qhl's tinl1Q: sú:to :Oe\ngnada. O Dia.~ Z7í de Outubro~ . commulll• 
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de. toda a frente." do frai1cez n.0 Gl: ·- "A noite fogo 'd·a hossâ ãrtilhafl\i ·deteve o cacto francez n.º 107: - "Duran-
rola-so Ull1A acção de grande ln- Do communicado allernão: - passad.a decorreu calma. A arti- inimigo na linha. antéiormcnte te a noite verificaram-se activi
tensidadq. A artilharia pesad!t "Na frente ocoidental registaram- lharia de ambos os lad0S funccio- previst.a. ctades locaes dos· elementos de re• 
inimiga · está funcclonando das se ligeiraa operações pelas unida- nou na região sul e em Deux Pon- Prevendo o·· reinicio da offensi- conhecimento. " 
e'levações situadas ao sul de Sar- des de reconhecimento." tes." va allemã, ha mais de quinze dias. Commm1icado allemão: 
rebruclêl''. · Dia 25 de Setembro: ·communl- Do communicado allemão: - o commando francez resolveu re- "Activldades da· artilharia entre 

Do ebmmunicado allemão: cado francez n.0 43: - "Verifi- "Na frente occidental reinou com- tirar para outras posições as di- o rio Mósella e o bosque de 
Rua lmmaculada Conceição 59j' "Na frente, oeste as unidades caram-se melhorias locaes, em p'leta calma, afóra um ligeiro fo- visões francezas que tinham to- warndt. Nos demais pontos da 
~ '. francezas ate agora mais podero- nossas posições. A artilharia inl- go da artilharia Inimiga." mado offensiva em territorio ai- frente. registaram-se pequenas 

Telephone 5 -1536 . sas aviçaram no territorio alie- miga estev.e activa, na região á Dia 5 de OUtt1bro: Communica- lemão, afim de auxiliar indirectà~ operações de reconhecimento e ·1e-
Caixa Postal, 2849 : mão, uado multo antes das fo.r- sudeste de Zwelbrucken". do francez n.0 63: - "DurantR. a mente o exercito polonez. ve fogo de artilharia. " 
· · · tiflcaç s a oeste,( entre Sarre- Do commun!cado al'lemão: "Na noite passada verificou-se uma ·O conjuncto de movimentos ne- Dia. 28 de outubro: Commu!'ll• 

. bruckeifl e Hornback, mas'foram frente occidental houve .. escara- acção intermitente da artilharia, cessarios para esse fim terminou cado fra11cez n.0 109: - "1'roite 
Asslgnatur:as{ contidas' pelos can_hões germani- muças is~l~das. Verificou-se al-, em varios sectores da frente de a 3 do con;ente. Desde então nãp calma em toda a frente . ., 

cos." ~ guma activ1dade por parte da ar- combate." · havíamos .deixado. de estar em commutücado allemão: _ "Fô• 
:Anno. . •• ._. ••• ~ • 15$0,99· J)ia lfi de Setembro: Commúni- tllharia de ambos os Lados." O Do communicado allemão: contacto com o inimigo senão e1e; rnm intensificadas as actividades 

ext-erlor :•: • • • 25$8,00 caf!o ,rre.ncel! sjn.0 : "As ~perações alto commando allemão annuncia "Na fl'ente occidental as activida- mentas ligeiros de vigi\ancia e ai~- de artilharia entre o Mosella e a 
Semestre • .- • • 8$0\}0 re~1izad~s nos ultlmos dias, per- tnals te1· posto á pique um des- des limitaram-se apenas á artilha- guns destacamentos de apoio. " Y floresta de Pfaelzer. Não logrou 
· ,, exterior • • l3$·01I.:., 0< m1ttirai'rí.:.nos garantir, na reg·!ão troyer britann!co e 8 aviões fran- ria<·-e aos aviões de reconhecimen~ Communicado allemão: - "N(j exito o novo ataque do inimigo á 

a nordeste de Sierok, a posse de cezes. to .•. '!,· < ,. ._·. · . . . - · · correr dó . dl}i, 16 de ·outubro a$ oeste do bosque de Warndt. " 
~u-mero-·a.vulso :•i • • toJ $200 .-um terrmo·dtsplitado desde o mo~ Dia 26 de Setembro: communi- ·-»íâ·G de outubro: éornmunica- tropas fran('ezas evacuaram á' Dia 30 de outubt-o: éommuni• 

•,1· vimento~ffensivo.allemão assigna- cado francez n.º<·45: "Verificou- do francez n.0 65:. - "A noite maior parte 'cto· territorio allemãd cado francez n.º 113 : _ "Noite 
.... Rogamos aos hossoa assig· lado no c;ommunicado da noite do se uma persistente acção d.a arti- transcorreu calma. Foram regis- occupado. até agora, ·diante das calma. Repel1idos varias ataques 
);antes communlcar-em a mu· dia. ,\O. do corrente. Alcançamos, lhl\ria inimiga á sudéste de Zwe!- tadas· activid.ades das patrulhas, nossas fo1'tificações, retirando-se inimigos de pequena importnn-

a'léni desse ponto. brucken. Durante todo o dia de especialmente a sudeste de Sar- até a fronteíra e ni.esm.o além da. eia.,. 
:dança de seus e ndereços p~r.a D1.'ira?te a noite, co~tatou-se hontetn occorreram alguns ~om- rebruck." , . . .< · fronteira. ·commtlhlcado allernão: _ "Nãa 
~~_a-}.X~\if...05;_tal,,,.28!l9.! 1 : . melhor1a1- em nossa primeira li- bates aéreos com as esquadrilhas Dia. 7 de Outubro: êommun!~a- As forças n.avaes brit~nnicas fo- h 1 IXlifl - d 1 , · -nira,,apeslli'-,da reacção da artilha-,.inimigas.,. do francez n.0 G7: - "E.Iementos ram novamente ataca~s hon,te~ ti:;:

0
?~ª quer m caçao as,. 

'-. -1 \ -!ria inlmi!ffi'.'. Do communicado allemão:_ "Na de reconhecimento desenvolveram com plen<;> suc~esso. DOIS vaso~ de. Dia 31 de outubro: ·Communf• 
., ,e:; ., Comm-qi:1icado allemão: "~a frente occldentt\i, houve certa actividades em toda a frente. so- guerra br1tanmcos surtos em Firth . ado fr.ancez n.o n 5: _ "Noite 

_ ;.\nnunclo,st; 
1
, '· frente ocê1dental as forças fran- acttvidade da .IU'l;llharia · inimiga bretudo a sudoeste <de Sarrebruck." of F,<>rth :Joram attlngidos pelàs < ·calma em toda a frente.,, 

cezas mltis numerosas que a¼ e das suas tropas de reconheci- Do· communicado allemão: nossas bç,rnbas. ES$C· _ resultado_; communicado allemão: _ "Fra .. 
. -~ .. - , :agora av.ançaram contra os postos mento. Aviões francezes 'sobre- "As baterias anti-aireas allemãs po~de ser alcallç,ado, nao _obstan~e ,·ca act!vidade das patl'"qlhlls de 

~ani ·_tabella. ~m _,coffiP.~~~ avançados':iJ.o territorio allemão, si- -voaram, o tertitorlo belga, : r~peJUram varios aviões .francezes o mtenso fogo d~ patenas a1;1}1- econhecimento entre O Mose1la, 
:<· · .. ;; - tuados. a ,!frande distancia a: oes- Cinco a:ppar<e).l:los. e, dois ,baJões de recónhecimento, .que tentavai:n, aéreas e â-- activ!dade dos av1oes e a floresta do Palatinato Nos 
-- · , -te,,cta, Unh11t ·Slegfr.fed, entre Saar- captivós fr,lmoozes foram abatidos sobrevoar o Rheno, nas prox!m1- de caça adversar1os. . , . outros sectores, nem um ;conte• 

, bruecken -é' Horubasckem, cairam em combate. Outro apparelho· ini- -dades de Bonn. Foi abatido um A nossa defesa a~1:_i-ae_re:3 ~er- cimento importante. Abatido.~ 
0 t::EGIO.NiA•RIO tem:'O -ma.:: ,sob os c~pos de minas e fogo n;iig!>, attlngido pelo fogo das ba- avião francez de combate, nas il!n- rubou, hontem, 5 av1oes mum_gos, quatro aviões inimigos ,. .< 

· . · b I it :S ,alletnão." cterlas allemãs anti-aéreas, foi mediações de Godesberg, tendo, alguns dos qµaes de nacionallcta- • -
Ximo prazer em rece er v s ~ · Um· outl'ô communlcado dlZ que derrubado~<u, outro apparelho, sido forçado a de britannica. o commandante de 
ás 1nstallações de -eua r-edacç'.:° foi: domin%1o-o fogo da arti.iharla Dia 27 de Setembro: Communi- descer, aprisionando-se os quatro um submarino allemão communi- ' NOVEMBRO 
e officina, mas pede que nao inimiga, a .leste de Saarbruecken. cado francel'i n.0 47: - "A noite tripulantes, inclusive um tenente- cou que o torpedeamento dos Dia. 1 de Novembro: Communi,.· 
sejam as mesmas feitas nas Dia 16 dé Setembro: Communi- passada transcorreu ca:lma, A ar- coronel do Estado-Maior." grandes couraç,ados "Royal Oak" cado francez n.0 117: - "Dur.an-
2as. 3a.s e 4as, feiras, por exi- cado francez sln.0 : - "A noite tilharia inimiga, porém, bombar- Dia 9 de Outubro: Do commu- e "Repulse". occorreu na bahia de te a noite, houve actividades re .. 
gen~ias do ser.viço. · ' foi agitada sobre numerosas par- deou a rectaguarda das nossas li- nicado al'.lemão: - "Na frente oc- Scapa Flow. " duzldas. " 

- tes da frente. Foi fortissima a nhas, na região de WLssenbourg." cidental registam-se actividades Dia 18 de Outubro: Communi- Dia. 3 de Novemb1-o: Communi• 
acção da artilharia allemã nas Dia 28 de Setembro:. Communi- das patrulhas de reconhecimento cado francez n.0 79: '-- "Duran- cado francez n.0 121: - "Noit~ 
regiões ao sul de Sanebruck. AI- e.ado francez n.0 49: - " A noi- e fraco duello de artilharia. te a noite passada registaram-se calma, verificando-se apenas le
guns progressos foram realizados te· pass.àda transcorreu calma em A aviação de reconhecimento activos contactos entre elementos ve fogo de Infantaria e artilharia. 

Não publicamos collaboraçãcii pelas nossas tropas, á leste do rio todos os sectores. Não surtiu qual- está .em fraca actividade." · de ambos os lados. Occorreram Foi abatido hontem um bl-motor 
. iMosella. Um forte contra-ataque quer effeito o ataque effectuado Dia "10 de Outubro: Communi- muitas emboscadas e a lucta es- allemão de reconhecimento por 

de pessôas extranhas ao nosso. do inimigo< com preparação de pelo !nimi!l'o à oeste dé Sarre- oado <francez nº 73: "As pàtrulhas tá se tràvando a pequena dlsto,n- um avião de caça britannico." 
quadro de redactores, arttlharia foi rechassado na re- bruck". do inimigo mantiveram-se em eia. Communicado allemão: - "Nas 

COMMENIANDO ... 
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gião próxima ao valle do interior Do communlcado allemão: - constante .actividade e, especial- Verifica-se intensa concentra- posições da frente occidental foi 
.do rio Nied. · "Na frente occidental assignalam mente a este e oeste do Sarre. ção de tropas, que sobrecarrega rG,Stricta á activid.ade da arttlha-

Dia 18 de Setembro: Communi- se importantes acções bel!icas". Houve acção reciproca por parte tod.as as rodovias e ferrovias por ria e aos elementos de 1·econhec:i• 
cado francez sln.0 : "A noite Annuncia, mais, que um cruzador da artilharia, nas mesmas re- traz do "front" Jnimigo." mente. 
transcorreu calma em toei.as as e um porta-aviões brltannicos fo~ .giões,.11 Communlcado allemão: - "En- P.ia 4 de Novembro: Com'l1Ur.i• 
frentes. Verificou-se .certa actlvi~ ram .att!ngtdos por. poderosas Do oommunicado ·auemão: tre o Mosetla e a Floresta do Pa- cado francez n.0 123: - "Ver!fi-
dade local dos elementos de con- bombas de_ aviões germannicos. ' "A: oeste houve 'fracà act1\11dàdc latinato, as tropas francezas con- carãm-se durante a noite, an,ivt
tacto." Dia 29 de Setembro: Com- da arti'lharia e das patrulhas." tinuaram a abandonár v,a1,ios pon- da~es das patrulhas em v,wios 

Dia 19 de Setembro: Communl- municado francez n.0 51: Dia. 12 de Outubro: Communi- tos em territorio allemão que fo- pontos da frente de combate." 
e.ado francez sln.º.: - "Verificou- "A noite transcorreu calma em cacto francez n.0 77: - "Activ!- ram em seguida occupados pelas tommunicado allemão: - ·'Re• 

Uma analyse séria e minuciosa se um ataque parcial do Inimigo todos 011 sectores. Registaram-se dade na primeira linha dos ele- nossas tropas, as .. quaes fizeram gi&taram-se actividades de art,
no correr da noite, na região á actividades · de nossas guardas mentos que durante a noite se ainda grande numero de prisionei- lharia, bem como operàções de re
leste do Sarre. O ataque foi re- avançadas, principalmente á oes- propagaram nos novos sectores ros. As forças aéreas continuaram conhecimento." das cinco condições de paz, pro

postas em recente allocução pelo 
Sànto Padre Pio XII, confirma 
:le modo tangivel nossas recentes 
considerações sobre a visita ef
fectuada pelos Reis da Italia aa 
Vaticano. 

chassado." te de Sarrebruck." entre o Mosell.a e o Rheno". as operaçõe,s contra os portos de D\a. 6 de Novembro: Communi~ 
"Do communicado allemão: Dia 30 de Set'.einl)ro: ·communl- Do communicado allemão: guerra da costa britannica orien- cado francez n.0 127: - "Reg:~-

_Na frente occid_eJ?-tal a arti'lha- cado fr~nce~ .. ~-~, 53,: . ---, • ".i\,JJ.oita . "Na .frente _occ.ldenta.I. fQram . tra- _tal;. _ Na . l;>ah_ia __ (W_-_,Sc_apa Flo.w . . foi taram.;:§C_ activ_id,,des. loca~ de ar
na esteve em act1v1dade, bem co- decorreu sem·quat!squer Incidentes. vados combates entre as patru- attmglao um encouraçado britan- ·'fiffiaha ém·-varfõs pontos · aa .. 
mo varias patrulhas em diversos Não.-se·,.reg.lstrou,,·olitroslm,. actlvi- lhas de at't!lharia. Houve comba· nico, bastante- antigo, por bom- frentes." 
ponto.~ da regij\o de . Sarrebruck. dades . de patrulhas, em toda a tes no ar e vôos de rec,J11heclnien • bas ·pesadas e médias. Communlcado allemão: 

Constata-se ' que O adversario região 'á leste dei rio ·sarre. " to sobre o Mar do Norte. Um Nos dias 1G e 17 deste mez o "ctiv!dades ligeiras das patru-
realiza trabalhos de. fortificações Do communic.ado· allemãoi avião francez foi abatido num adversaria perdeu 10 aviões.'' lhas, mais intensas em a·lguns 

As condições de paz foram pro- de campanha. Nenhum combate "A oeste, em .varios. sectores, a combate travado ao ~ui de Lau- . Dia 19 de Outubro: Communi- pontos da frente occldental. Em 
postas pe-lo Summo Pontifíce em aéreo se verificou". actividade- da artilharia foi mais terburg. " cacto n.º 91: - "Noite calma em outros sectores, houve apenas le-
uma allocução da qual infeliz- Dia 20 de Setembro• Cõmmunl- ~u menos intensa". Dia 13 de Outubro: Communi- toda a frente. Elementos de ln- ve fogo de artilharia. Nas imme-
mente, ainda não chego~ ao Bra- cado francez n.º 33: .:.__ "A noit~ OUTUBRO cafo francez 11.

0 79: - "Noit~ fantaria inimiga .apoiados pela ar- diações desse reducto, um avião 
. . . p».,ssada decorreu calma em toda Dia 2 de Outubro: Communlca- calma em. toda a frente. As pa- tilharia, foram repell!dos em va- allemão de caça abateu um appa-

s1l o texto off1c1al e completo, 1 a frente de batalha. Á artilharia do francei n.º. 57 : _ "A noite trulhas lmmigas fora~ repellidas ~~~. partes- -da frente de comba- relho francez." 
mas que, em alguns de seus tre~ 1

1 
inimiga mostrou-se activa na re- passada transcorreu relatlv"mente no sector de W.arndt. _ Dia 7 de Novembro: Communi• 

lã · .. Do communicado allemao Dia 20 de Outubro: Commun!- cad f1·ancez n o 129 · "Noite chos, se destaca por uma vehe-1 g o a leste do Bl!es." calma. Verificaram-se ataq_ues " . cado francifa n.O 93 : _ "Noite 0 · · -
. Do' communicado a!lemão· fepentlnos é,'incur~.s: de Sl\l'pre. Na frente occ1dental., pequenos calma." 

, meneia que deixará pasmos os! "Na frente ocoident~l:registara~ ia, .em,· V"-.rfos sectores da fre.nte, reconhecimentos- ~ ligeira a~tivi- calma co111 tempo chuvoso. Ver!- cómmunicado allemão: • "Com 
catholicos de agua doce, para os se acções Ioc.aes das patrulhas.,.· de combate.,. . dade da. artllhana. As. tio?.ª~ ficou-se actividades de patrulhas excepção de pequenas act.ividades 
quaes fazer apostolado consiste I Dia 21 de Setembro: Communi- rio-. oonimun!cado· allezhãÓ: _ francezas dynamitaram valia-, pode nfo~.~~s, js lados, em diversos de reconhecimento e da artilha-
em sorrir· indistinctamente e de cado francez n.º 35 - "Verifica-·. ''Na frente occldenta.l, verificou- tº.n~es :o Rteno, bem _V?,lnterdorf, Commun!cado allemão: - "Ter- ria, não houve acontecimentos de 

. ' / se certa actividade no local dos se certà aotividade. 'local de. arti- 1 el;S,UC e euen urg · importancia, na frente occidental. 
modo perfeitamente estupldo, pa- postos avançados. Outroslm, des- lharla e de patrulhas. Foi abati- Dia !4 de O1:,tub1:o: C~mmu1:I- minou a lucta a sudeste de Sarre- Foram abatidos um avião britan-
ra o bem e para o mal. Não é envolve-se a acção da artilharia do um avião de reconhecimento cado _fiancez n. 8l. - A noite bruck, tend0 sido restabelecida a nico nas proximidades de Mainz, 

Ls te . . l' de .ambos os lados" brltannlco.,, transcorreu calma. Occorrera,n. calma neste sector. Aparte a acti- e dois appal'elhos francczcs. nas 
prech O r perspicaciad pa ª com- · »•- 22 de se•-mb.ro·. Communl- entretanto. duerlos de artilharia a vidade da artilharia e dos servi- i dl - d s 1 t ,. 
pre ender qua1 o en ereço exac ,.. .., - Dia 3 de Outqbroi · Oommun!ca-. le t d Mo ella " ç·os de reconhecimento, em· toda mme açoes e aar au en. ,,, 

• cado francez n.0 37: "A nossa do francez n.0 59:_ - "No decor- se O s . · • Dia 8 de Nov"'mbro: Communl• 
to d.as palavras com que o Santo guarda avançada; acha-se actuan- rer da noite· passada, verificou-se Do commumcado allemno: _, a ·frente, não se verificou qual- cado francez n.º 131: - ''Recru-
Padre censurou as "atrocidades do nas regiões situadas ao .sul grande actlvidade entre as·patru- "Na frente_ occidental regiStou~se quer acção digna de regiSto." desceram as nctividades de conta• 
e os processos illegaes de des.. de _Sarrebruck, e á leste de Blies. lhas avançadas de ambos os la- fraca .~cti~i~ade de art1lhar;3:. Dia 23 de Outubro: Communi- cto entré elementos de ambos os 

· A art:ilharia de ambos os lados dos." < Trez av1oes 1mm!gos !0r0 ,m abati- cado francez s!n.0
: - "Reinou 

truição", os massacres das mulhe• :::;:=========================== dos pelos nossos avio,,s de caça, ca:lma em todos os pontos da fren- lados. Houve, outrosim, algumas 
res, velhos e crianças, e as "ag~ e artilharia anti-aérea, sem que te combate." operações locaes de artilharia," 

e ••·1 AI · E se registrassem perdas do nos.so Commuriici:tdo alletnão: _ "Fo- Commun!cado al'lemão: - "No 
gressões premeditadas contra as em ,,.,,., umnos nas scolas lado". go de artilhària e actividade d&s correr da primeira semana de 
pequenas nações, pacificas e la- A h/dl N Dia 16 de Outubro: Commun!- patrulhas de· reconhecimento." Novembro foram abatidos nóve 
bor!osas, a pretexto de ameaças rc ,ocesanas de ew Yorh cado francez n.0 85: - "Grandes Dia 24 de Outubro: Coinmuni .. aviões Inimigos. As perdas ane-

tl id d li h i 1 1 d f o 101 "D m:ãs foram de ,dois apparelhos, que jamais existiram e que não ac v a es nas n as n m gas ca o rancez n. : - uran-
As actividades do Revmo. • dos pelas escolas elementares entre o Mosella e o Sarre. Appa- te toda a noite,. não se verificou tendº sido dados como desappa. 

seriam posslveis." Mas O Santo · receram numerosas patrulhas na qualquer act!v!dade fóra do com- recidos tres outros aviões." 
Padre . d rr no r n~ e Pe. W!lliauí R. Kelly, relativas e secundarias. i~ "d te d Wlss mum.,. Dia 9 de Novembro: Communl• 

' queren ° ª ª ª ""' P - á direcção tias escolas oatholi- Ha pouco, o "New York Ti- reg "0 a occi en e em- cado francez n.0 133: - "Duran-
neiras aos olhos que atraz dellas cas da diocese de New York, mes", elogiando ·os esforços boi~g·:~mmunlcado allemão: ca~~

1
\;;ni:z ~~Ju!~~\ Co~!t~~f; te a noite passada augmentaram 

se escondem da verdade, foi de têm $ido 'enaltecidas mesmo desses estabeleciment.os catho· "Na frente occidental verifica- e.alma em todo o "front". Acti- as actividades bell!cas em tod!i,, a. 
uma clareza insophismavel, attrl- pela imprensa norte-americana. licos cujo progre.mma "conde· ram-se alguns encontros locaes e vidade das patrulhas e da art!- frente. Entre Mosella e o Sat·-
buindo estes crimes ás doutrinas Estão a ç,'argo do Revmo. Pe. mna as rebeldias do lar domes. fracos. tiros de destruição da arti- lharia á occidente do Sarre. " re, houve encontro de patrulhas e 
Imbuídas de "considerações tota- ti d 1 lharia. Sobre o Rheno, a sueste Communicado allemão: - "Fo- escaramuças locaes." 

William R. Kelly as varias es- co, a esco ª e ela Igreja e de Rastatt os francezes tiveram ram atacados e repefüdos para Communlcado allemão: - "O 
Utarias que falseam 0 sentido ju- colas dos ,condados de \Vest- une as crianças, os paes, os que abandonar um fortim devido além da fronteira varios grupos ataque dos adversarios, em que 
ridlco dos principios de liberda- chester, Antthess, Rockland, professores e os parochos á forte maré." .de tropas inimigas, approxlm.a- tomaram parte uma a duas com
de e de humanidade", do que de- Putuam, Orange, Sulllovan e numa intima união· fainiliar da Dia. 17 de Outubro: Communl- damente o 11ffectivo de uma com- panh!as. fori,.m rechassados a su. 
corre um crime =ra O qual 0 UI t I tod 11 parochia'·, escreveu entre ou- cado francez sln.0

: - "A's ulti- panh!a, que agiam, á occ!dente. de doeste de Sarrebruck e a sudoes-
,,... s a, escp as as e as ca· mas horas da tarde de hontem, os Voelklingen. Nas demais posições te de Pllmanses. Um contra-ata-

Papa aponta a sancção da "vin- tholicas e que, em grande pai·- tras cousas, 0 seguinte: "a allemães desfecharam um segun- nada se verificou de importancla." que nos perm!ttiu fazer numerosos 
gança divina". Note-se, a este te, nenhum auxilio recebem do existencia de taes escolas é do ataque, igualmente apoiados Dia. 26 de Outubro: communi- prisioneiros. Adema!.s, fora a 
respeito, que a palavra "totallta- govemo, devida aos sacrif!cios heroicos por violento fogo de artilharia, na e.ado francez n.0 105: - "Noite actividade da artilharia, um pou-

. . . dos prof·essores e á abnegação região a leste do Sarre, numa calma em toda a frente. o tem- co mais intensa, nenhum aconte. 
rio" tem um sentido necessaria- · A Arch1d10cese new-yorklna dos paes catholicos, que sabem frente de trinta k!lometros. Os po continua pessimo." cimento Importante." 
nente generico, que seu emprego comporta, actualmente, mais_ apreciar n educação religiosa nossos elementos ligeiros de vigi- Communicado à!lemão: - "O Dia 10 de Novembro: commun!. 
em um documento pontiflcio não 1 !anela recolheram-se, combatendo inimigo tentou recapturar uma cado francez n.º 135: ;_ "Os ele-
póde deixar de ser intencional. de cem mil alumnos, .distribui- de seus filhos." de suas posições. conforme missão elevação á 12 kllometros á oeste de mentos de contacto estiveram em 

- _1 actlv!dade durante toda a noite.,. 
Totalitarlo, é o communlsmo rua- Communlcado auemão: _ "A 

so; totalitarlo é e se proclama o ·e·< A T H o· L I e o· s oeste, entre o Mosella e a flores-
Estado allemão; totalitario é o . , · . . · · · . · , _ . ta do J?alatinato, tornou-se ~is 
propr!o fascismo segundo O sen- intensa a actlvidade dos elemen. 
tido profundo de sua estructura tos de reconhecimento. Em a:1-

guns pontos houve vivo fogo de 

:!~:1· ct: ªe:1:::!:ª!:u~r~~ª~~: j Çgwprçm: EXÇLT JSTV ~ ... t,1El'JTE. suas Joias e seus ri:~se.n:tk$ nâ c.onhecwa ~f;~:~~1~~ ~of1~i~~ ªJ~e~ãâº~~~: 
res fascistas. o Papa poderia ter · J O ... -.·.~ .L H A R I · A, rente foi abatido por aviões fran-

- -~ t-t.. cezes de caça, nas proximidades 
falado do communismo. Mas sua ! de Liedrhof, P!!rto da fronteira. 
accusação foi profunda. Elia não ,'.j, .e . A_'. S· 'A. e A s T R o· ·_. franco-allemã." . '. 
ae dirige apenas á Russia, mas n ~ Dia 11 de Novembro: Commu. 
todos os Estàdos totalltarios, e nicado francez n.0 137: - "DU• 

rante a noite foi reduzida a actt. 
á propria mentalldade totalita- OFFICIN.AS PROPRIAS vidade em toda a frente." 
ria. onde quer que appareça, e Communlcado allemão: - "Nô 

euJos fructos necessarios º Papa j R' t J A _ l S D E N' O V E M B R º· N.º 2 6 ·e E . d R A • ) decorrer da noite passada, houve 
aponta nos escombros ainda ft(- . squ1na a ua D.C~!~ta apenas breves VÔOS de reconheci-

mento, e alguma aotlv!dade da :eg::i;~1~~~toral baltico e c:.n:- · :Unicos CO-P&~~iQnarios dos AF Al,\J.ADOS relogios "~ J,. E. C 'f J! ,A" (Conolue na 7.• i>ar,). 
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,-êõie~õArq·•·üi'it8éisãnõ. ge··i:~~'õ'-·~1 ÁQVuax·eAn,ta Ndliªa~s;d,er_ih ;eia 
I y ! . DOMINGO INFRA OITAVA DE NATAL. Só desse modo to-

uu eão 
1 .\ pois de nascido, foi 8 mará ella parte na · 1)' ' 'd [. J - M · f · São Lucas, !r, 33-40 t zrzgz o pe os rmaos arzs as : Jesus apresentado missão de seu divi-
• • Te pl J · Naq· uelle tempo, Maria "l José estavam ad- no Filho e se~" a j INTERNATO Aceita semi-internos nóvos sómente do bairro de VIia Mariana, f no m o por os.e ~ ,.,. ! .

1 
-
1 

e Maria. Ahi encon·. mirados do que se dizia a r~§peito de Jesus, E abençoada de todas 
Simeão os abençoou e disseI'a Mar;a, sua mãe: ! ilf:lfütuJI::l!Jiffl I trou O velho Si• Este foi posto por Deus parai~ruina e resurreição as gerações. - J e

sus Christo veiu, 
pois, d,vidir os cam· 
p!'.)s, discernir os es• 
p!ritos, provocar a t
titudes. Orientam-se 

t ! 1 mcão. de quem são de muitos em Israel, e com~1 um signal de con-
J Jr::tt:tr:t\i?Ji/ } as prophecias regis- tradicção. Uma· espada tr~~passará tYa alma, 
4 "'"'•"'·'·•·•··••,•,,.,, . .,,,,,., ; . tradas no. presente para que se manifestem os pensamentos de mui• 
• + tos corações. Havia tambe.m uma prophetizil f · 1 Evangelho. "E chamada Anna, filha de Phanue!, da. trlbu de 
• a b e·n ç o o U'os Si- Acer, a qual Já estava mulio adbanta'i!'a· em an• 
f · meão·• - não Jhea 110s, e vivêra sete annos com se'11,' ma'l-\ao, desd" as almas por affini· 
; , a nua vhgindade. Tendo fic~do. viu. va ~té a ic!ade i ccnC'erlen p r opria- , , , { dades secretas, ten-1 , nt be • -:!e oitenta e quatro annos, ,. não se a /fritava do denci·as obscuraª 
• me e uma nçao Templo, onde servia a Deus, de dia ·tJ ·de noite, "' t llturgica,. mas, tove N>m jejuhs e orações, Cheuando lambem eila bem que volunte,. 
II, pai·a Maria e José, na mesma occasião, louvavá:- ao Senhor\' e falava rias. Emas podem 

do Merrlno ,, todos os que:1espe1'~vam · 'a r~dem· 
p920 de Israel. Deuoís ql{e José e Mari~ f'=c-

1 

pak1v. ras de felicl- , conservar-se occul• 
T tar.ões e cumpri tas; uma circums· ! !', ..; · ràm tudo o que prescrevia a Lei-, do Senhor, vo!· 
.1; 1 mentos. :Não os taram 6 Ga!iléa, e for.am1;: para sua cidade do tancia, porém, que 
. j abençopu, chan;iou- Na:i:areth, O Menino cr~cia e se fort:flcava, as fere de cheio, 
• 1 os abençoados. Ben- ch!'i" rle sabedoria, e a ,·.ª~aça de beus l'lstava provoca-lhes a reve-

!. ·1· çàm tantp mais le- com el!e. 'X, lação. Todos os ia. 
tf!.l 

~ + gitima, quanto melhor conhecia o velho prn- JS(l;ellta:cs aguardavam anciosàn,.-i11te o Messias; 
¼ !.· rheta a missão daquelle 1nenino. posto para füas cada um a seu modo, segundo sua con-
~ ·,lk 
t Í. j ruina. e re.surreição de muitos em Israel. - l@pção. Quando Elle veiu manifestaram-se 

,,. t' 1 C U R 
8 

O S í I li.:videntemente, não foi este o fim da Provi- fõls. pensamentos a seu respeito. Poucos o 
f Prlm11rlo: Para os alunos de 8 a 12 anos - reabre em 7 de Fevereiro. f j dencia quando decretou a incarnação do Ver- ô'?guiram. Hoje tàmbem os homens se divi-
. Admissão e Preparatqrio ..,... 11 a l3 anos - reabre em 7 de Fevereiro. +· 1 · · e l 11 r ; . bo. Pois. Elle veiu p~ra remir o mundo in- '.(lfiem segundo seu hristo; a déa que de e 
+ Ginasi11t: ·Para a V\ 2.a e 3.ª Séries l'eabre em 5 de Março i I teiro. para qar,lhe vi!\a mais intensa, su:µa- Jormam, o Christo ideal que para si plasmam, ; 
• Para. a 4.ª e 5.ª Séries - reabre em G de i\'Iarço. f rinr, sobren~tural. Assfm, porém, não o qui- llegun~o seus desejos secretos. - Typo dos 

t EXAMES DE 2.a ÉPOCA .\ zeram Ofi l:\.ome11s, Deus réSpeitou-lhes a li- 1rerdadeiros servidores de Jesus Christo, dos 
• i herdade. Por isso. elles· ·se dividiram em dois 'cfue o conhecem não ao sabor das proprias 
' Curso de Admissão: - 27 de Fevereiro. · i ! 1~ovos: u-ns que recéb~ram a Itiz, outros que inclinações, mas na sua realidade de Homem-
: Curso Ginásiai; 1 de M,uço. t, 1>referiram as trevas. ID · .Jesus Christo - já Deus, dig1w de toda aqoração e obsequio, é 
+ · Is. aias o p1•.édlssei'à ·.:__ é ·º· p·o.nto de discorqia, ''essa viuva cuja assiduidade nas obrigações • Expediente da Diretoria: - i\'as 2.ª feiras, 4.ª feiras e sabaclos elas 7 ás 10,30 horas, • Í das 13,30 ás 16 horas. · f a pedra de esca!'lda'lo, ·occaslão de morte, ou >bara com seu Senhor, valeu-lhe a alegria sua-
i t fonte de vida. Fonte de vida por isso mes- "ve ·de não fechar os olhos arites ile contem• 
,, RUA DOMINGOS DE MORAES, 2.56$ TELEFONE; 7-705Z. •,, · , 

mo que slgnai. de .contradlcção. Fonte de 11lar a melguice do Deus M~nino. 
~ .................. ••••··•··•·•9 •••··•··•··•··• .. •··• ...................... , ........................... 1t .. «tt, .. •·1• 1·•·••~~,.,..,,,,..-o .. q,,••t•"•"••••~·•00 ••i111 .. •·•• .. _.,., •• , .... ,~,, .. .,..,+, ·vida, a, Cr\\.J El"8tá, __ a·~nre Um enign1a para 

A Escola Jean Brando em 
'basa por correspondencia 

sua 

, Devidamente reglstrad,i sob n. 0 Q48 
lllll 1918 

1. 

!Em Pl'OI da MMl#i 
de lntllanopolls 

os jude\\f:l, um esÓindalo,. uma loucura .para 
cf! genljos, Neste ~nto a Virgem Maria es. 
tá unida· ao i;eu F:ilho. 'l'~mllem e1\a será 
fonte de_ vida, c1H1al de ~paça, 111as, por isso, 

No dii,. 17 do corrente, ás 15 
a mesma espada que ferir seu Menino, ha horas, foi offerecldo um chá, em 

beneficio das Obras da Matr-iz 
de N. S. · Apparecida, da Ma-

de traspaasal'-lhe a alma. 

-. 

• • • 
Entretanto, emquanto aguardava, â ma-

nefre. humana, o correr dos annos até o ad• 
,, vento qe sua nora, Jesus crescia e se fllrti• 
' ficava, cheio qe sabedoria, e sobre :ame re
pousava a graça, a benevolencla de Deus. 

-· * 
• llll 

Dá !Ícções, systema mode:-no, para. se hab1-
litar, mesmo sem p11epa,ro, <1- proffissão d~ 
g.11.a..1·.ik.-t..Jivr.ôs. -..F,n:=;ino com auxilio de 4 
livros que guiam· facilmente como professor 
·particular. E' commodo se Jp.bilita:- ao pé 
ao fogo, sem mesmo des·attenêler os affa,;-;eres. 

triz de Indlanopolis, no sa:lão Pa

rochial de Indianopolis. "NOSSO PÃO" 
A respeito, recebemos um con- LEGION· AD Tn & easa preferida )lf)làs melhores famtllas de Sic! rau1• 

·O curso completo de 12 licções, que fará em 4 me,<-es 1l um 
qjploma gratis especialista ein contabilidad•e, custa apens1,s 300$ 
em 6 prestações. Pe<;a propecto hoje mesino, ao auctor müs 

conhecido no Brasil, Portugal, Africa: tem ma!~ de 30 anf\OS 
(je ,ensino commcrcial: habilitou já uma geração de alumnos: 

vite subse1•ipto pe\ru; sras. D. Ai!~ . . · · · · · · . . · ,1,-.;:4~' 
toniettll- V. t.oureiro, D. DinQrl\h 1 
A. de Oliveira, O. Arminda Boµr-1 
roul voq Ferber e I). Zilda Bar- I 

.PÃO ...,,.. I)OCE.S - BISCOITOS - MASSAS 
-[]-

Prof. Je,rn Brando, Rua Costa Jr: n.º 194, Caixa 1376, S. :paulo. . ' 
IS' ptlVJ;~ DE TODOS 
QS Ç4'J'BQJiJClQl 

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 .. 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N. 0 426 ·- Fone 5-4229 

No Interesse da humanidade soffredora e tão 
!)rofund!l-111ente oonturbad!l material e espiritt1al
me11te, Nós não temos clesejo !llais ardente, qo que 
este; que as presentes angustias abram os olhos 
a muitos, aiim de que considerem na sua verda
dejra luii o Seni10r Jesus e a missão da Sua lgreja 
na terra; e que tQqos aquelles que ei,:ercem o po
der se resoivam a deii,:ar á Igreja o caminho livre 
Pafa trabafüar pela formação das gerações, segundo 
os principios da j~tiç11, e da paz. ll:ste trabalno pa. 
cif!çador imPlica que não se ponham obstaculos 
ao ei,:ercicló da missão que Deus confiou á sua 
Igreja, não se restrinja, excessiva e injustamente, 

. o campp qa sua actividade, e não se subtrahla!ll 
as massa13, e sobretuc\o ·a juventude, á sua bene
fica in{lwmcia. Por isso Nós, como Represe11t1m
tes na terra d' Aquelle que o Propheta chamou o 
"P1•incipe da Paz" (!sai., 9,6) fazemos appello 
aos govemantes dos povos e áquelles que, de qual
QU\'lf 1119do, têm inflµencja na coisa pub'Jica, pára 
que a Igrcjii, goze sempre plena liberdade de rea
lizar a sua missão educadora, annunclando a ver
dade ás intelligencias, inculcando a justiça e 
aquecendo os corações com a divina caridade de 
Je~q~ Christo. 

3\1) fi;e a !grej!l, por um l!ldo não po(je re
nunciar ao exercício desta sua missão, que tem 
como fim ultimo o levar a toda a parte o divino 
desígnio de instaurar todas as coisas em Christo, 
que, as celestes, quer as terrenas (}i:phes, 1,10) por 
outro 1lado é certo que hoje a sua obra se 111os-

. tra mais necessaria, hoje mais do que em qual
q~er outro tempo, já que a triste experiencia en
sina que os meios ei.ternos, e os esforços huma
nos e os expedientes politicos, só por si, não le
vam efficaz remedio aos males que·· affligem a 
humii-nidade. 

tnstrui\ios, precisamente, pela dolorosa fal
lencia dos expedientes hµmanos para afastar as 
tempestades que ameaçam subverter a civilização 
num turbi1hão voraz, são muitos já os que vol~ 

' vem, com renovada esperança, os . olhos para a 
: Igrea, oidadella de .verdade e de amor; para esta 

Càdeil·a. de Pedro da qual sentem que pode vir 
· para o genero humano aquella unidade de dou
. trina religiosa e da regra moral que outrora deu 

con!!lstencia ás relações pacülcas entrll o,s pavos. 
87) Unidade para a qual olham com nostal

. gia tantos homens respons:weis ~a sorte das 
nações e que, dia a dia, experimentam como são 
.vií,os os meios em que hanam posto a confian

. ça,; uniclade, que é o anhelo de tantos e tantos 
: d® Nossos filho~, que quotidianamente invocam 

o De~ aa, paz e do amor (cf., 2 cor., 13,11); uni
. dalie desej,ada por tantQs esplritos nobres, ainda 
afastados de Nós, mas que, n11. sua fome e sede 
de justiC!l- e de paz, lançam os olhos para a ca
~eira de Pedro e aeua · esper8'U).. R:µla. e conselho! 

roso Corrêa. 
···-----· -· $.~ 
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Pois reconhecem 11a !~reja catholica, flrrner..a 
comprovada por quasi 20 seculos das noPmas da 
fé e da vida a mabaJavel cohe.são da Hlerarchia 
ecclesiastica que, unil'la ao iõlucoessor de Pedro, é 
prodiga em illuminar os espíritos com a doutri
na do Evangelho, em conduzir e santificar os ho
mens, e é generosa de maternal condescendenoia 
para com todos, mas firml'! quando, ahlclll, ao 
preço de tormentos e martyrips, é forçada 11, pro-
ferir o: Non llcet! · 

38) Comtudo, Veneraveis Irmãos, a doutrina 
de Jesus Christo que é a unioa que pode dar ao 
homem funclamento çja fé que l)le permitte alar~ 
gar amplamente a vista e dilatar divinamente o 
coração, e dar 1•emedlo efficaz âs gravíssimas dif
ficuJdades de hoje; e a operosidade ela Igreja 
pari), ensinar aque'llll. doutrina, diffundil-a e mo
delar as almas nos seus preceitos - sií,o ás veres 
objecto de suspeitas, como se pudessem abafar os 
fundamentos da autoridade · civil ou usurpar-lhe 
os seus direitos, 

Contra tll.eir suspeitas, Nó.s, com apostólica 
siqcerlclade, declaramos - sem prejtJ\1,0 de tucto 
quanto o Nosso Predecessor Pio XI, de v. m., 
ensinou na sua Encyclica Quas primas, de 11 de 
Dezembro de 1925 acerca do poder de Jesus Ch1•is-

. to~Itei e da sue, Igreja - qtw taes escJQPos são 
de todo estranhos á mesma Igreja; esta alarga os 
SflUS J:iracos mauirna11s sol:>re todos os )lomens não 
para dominai-os, mas, para servir. 

A Igreja não tenta substituir-se na funcç~o 
peculiar ás outras legitimas autoridades; antes 
lhes offereoe o seu au11ilio, a ei.e111plo e no espi
rita · do ·seu Divino Fundador que "passou fazen
qp' Q bem" U\.ct., 10,51:)). 

A Igreja prega e inculca a obediencia e res
peito á autoridade te1·1·ena, que recebeu de Deus a 
sua nobre origem, e atem-se ao ensinamento do 
Divino Mestre, QllC disse: Dae a Cesar o que é de 
Cesar (Mat. 22,21); não tem miragens de usur
pação e canta na sµa liturgia: ·non cripit mor
talia, qui regna dat coeles.tia (Hymno da Festa da 
Epyphania). Não deprime a ene1•gia :humana, 
mas anima para as coisa& nobres e magnànimas, 
formando caracteres que não transigem com a 
consciencia. 

39) Nem eHa, que civllizou os povos, jamais 
retardou os progressos da humanidade, antes com 
maternal alegria nelles se compraz. 

o fim da sua. act!Vidade foi admiraveimente 

proclamttda pe1os· Anjos li&hre o Presepio dó Ve'I!• · 
bo Incarnado, qua.t\!IO cantaram: "GlPna a peus 
no mais aito dós Céus e Paz na terra, aos ~omflns 
de boa vontade", (Luc., 2,14); ]llsta paz que o 
mundo P,ão po(le dar, foi deli.ada por neranca ao11 
seus discipulos pelo mesmo Pivl110· Redemptor: 
J)ejxo-vus · a paz, ~ouav(ls a 111in1}a paz (João, 
14,a7), l,i; é seITTlilldO a subll!ne çjoutrina c\ll Jesus 
Chrvitq, por :ti,lle pr!)prio conrnemliac!A no c\uplo 
preceito do amor dt;i Deus e do proximo, que mi
lhões de almas a lograram e lograrão i;empre 1 /\ 
historia - chamada saplentemente PQI' u111 gran~ 
de orador romano rnagistra vitae, !Clc., Orat,, 
1,29) - )la quasl dois mil a11110s demonstra quão 
vercta,(leira é a pa'lavra lia E;i.criptura, que não 
haverá pii.i: que resista a peµs. (Gr. Job, 9,4), 
porque Clll'iatc, e só lillle, é a "pedra angular" 
(EJpha., !l,20) sobre a qual o homem e a socleclacte 
podem encontrar establlidade e salvacão, Sol:Jre 
ei,ta pedra angular está fundada a Igreja e, por 
i,sso, as potencias adversas não poderão prevale~ 
cer contra ella: portae infertl non praevaleb1mt 
<Mat., l~,l8), nem podefi\9 roubar•11le o seu vi
gor - que as Juctas, · tallkl Internas como e11ter
nas, só contrilrnem parn, lne augmentar ·a fo1•ça 
e tornar mais refulgente a coroa das suaa glor!o
sa11 viotori11s. 

lwm a<> oont@rl9, todQ o outro ediflcio que não 
as:iente solidamente na doutrina de Jesus Chris~ 
to é construido sobre areia movediça e destinado 
a ruiI' algum dia miser11,velmenU1 (cf. Mat., 7,26-
;m. 

40) Vene.i;aveis Irmãos; o momento em que 
yps ohegà, esta Nos~a l'rimeira E~cyo)lca, é, a 
ml).itos respeitos. uma ve1•da.de!ra HORA 'flllN]J
BRARUM, (cf. l,uc., :!2,ll~), em que o espírito da' 
vlol01wia e çja c\Ú!!lOl'{iia fle1'r!l.ma sob1•e a huma~ 
nidade ensan,guentad11, t.aça de dores sem nome. 

El', porventura, necEJ$Harlo assegurar-vos que 
o No11:.o coração (le P11,e, · no seu amor de com
pai;çií.o, está Juntg 4'e toqqs os selJ$. filhos e é 

·. \'fe modei ~li'!'l~eia.li/l?it!il attrib\i'.laclps, qppr!midos e 
per~1m!<;IQ11? O.s povo11, atormentfl.dos pelo t)'agi~ 
co vortl~ dll> gµerl'A, eatão tl\lvez ainda só no 
ll'noto DAS DQfüílliJ (Mat, :14,1!), mas já reina 
em milhares de f11,mlllaa a morte a a desolação, a 
aftlioa11ão e a mlseria, O s1mgue de -!nnumerave!s 
seres J;:n1m9,nos, 1tté de não C<ltnba.teni·as, eleva um 
:P®i~nte irrlto do dor d.o modo partloUiM nea~ 

Nação querida, como é I!, Polellm, que pela sql!, fi
delidade á Igreja, p,e\Qs seus méritos na defesa, 
(la civllizáção chri.stã, gr11,vacjos em ct1-r.acteres in
c\e\eveis nos factos dll- historia, tew direito á sym .. ' 
pathla humana e fraternal do munclo, e espera, 
canfi11-nte na poderosa intercessão de' Màrf.a "Au
:xfüum Ollristlanorum", a hora da sua resurrei
ção que corresponda aos principios da justiça e 
da ve·rdadeira paz. 

41) Tudo o QUE! aconteceu e continua .acon
tecenck} ap,parccia aos Noi;sos olhos como uma vi

. são qua11clo, não estando ainda perdida. toda a es
l ~rnnça, nada qetxamos de tentar, pela forma. 
:mggerida ·pelo Nosso apostolico ministerio, e ser-

=v!ndo-Nos cios meios á Nossa dillposição, para im
pedir o recurso ás ll,l'mas e manter aberto· o caml
nllo a um entendlme11to, honroso pll,ra ambas M 
partes. 

convencido de que ao uso da força, por uma 
i?ll.li partes, havia de corresponder o recurso ás 
íi,rma.a, pela outrn, tivemos, como dever impresoin• 
fllvel do Nosso apostollco ministerio e da carlda-
9e chrlstã, po1' eni jogo tudo para poupar á hu
manida4e inteirá e á christanda4e os horrores dll 
,pma conflagração mundial, ainda correndo o pe
rigo de ai; Noss1:1,s intenções e os Nossos object)voa 
vir(ilm a ser desna,turadas. 

Oi; Nossos conselhos, se foram respeitosa. 
mente quvldos, não foram seguidos. E, emquan
to o Nosso coração de Pastor observa, dolorido e 
preoceupado, os acontecimentos, surge ainda aos 
no~os olhos a Imagem do Bom Pastor, e parece
Noi; que é Nosso dever repetir ao mundo, em '.~eu 
pomfl, aquella lamentação: Oul se soubesses ... o 
qqe ~ pocle tr11,zcr a tua paz! Mas os teus 0Uu1s 
ainda nã.o vílem,,. (Luc. 19,4i) . 

42) Na actual socie(lade hum!lna, qµe apresenta 
hoje um tão confrangedor contraste com a paz de 
Christo no reino de Ohristo, a Igreja e os seut, 
fieis encontram-se em tempos e annos de prova
çõns, tã,o !l'randes como raramente se conheceram 
t\~ sua nlstoria lie Iuctas e soffrimentos. 
·; Mas, precisamente em taes tempos, aqueue 

que pemanece firme na fé e robusteceu o coração, 
sabe que Ohristo-Itei nunca está mais perto do 
que na. nora da provação, que é a llora de fldeli-
dàde. · 

Com o coração despedaçado pelas dores e af
fl!cções de tantos dos seus filhos, mas com a co
ragem e a firmeza que provem das promessas do 
Senqo1•, a Esposa de Chrlsto caminha de enCOI)• 
tro ás ameaçaçjoras procellas. Ellla sabe que c'l!!
verdade que a1muncia, da oariclàde que ensiná e 
põe em acção, surgirão os incitamento~ e os í'\lPtl• 
Uos aos homens ele boa vontade na reco~tl'Uil!/Í\O. 
do novo mundo, segundo a justiça e a caridade,: .. 
depois -de a humanidade, cançada de correr pela. 

_(Oontinua. ~- proximo aaamoro) 
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O poder da lmpr.ensa é tão· 

grande que ent-ra pefos olhos. 
E nem fechando os oihes, dizia 

ilfustrado blspo hesp~nhol, D, 

Pelaez, a gente deixa de-.o. ver, 

·-- ·) _,,,., 
dfsae o ·Pontifice que .a,,.vtctMI~: , 

·Conheciáa . 6 a paclavra de 
Ketteler: "si voltasse hoje S. 

·Paulo ao. munao seria jorna
lista." 

.Sua Muiâli 
-:a t1111ensa 

do (éat-holicismo não está nà' rá•:·· 
~ . . . . . .... 

zão,, directa do numero de sa:.'.: 
certtotes, mas ,<fa .imp_l,'CJH!a _c~{f 
tho~-ca? 

tEstas lcpr.~ssõ·es ~~ . 
tes e aàmi-rave:lmente· ouudas; · 
do Papa de "Fiêles _int1'epida",' 

ABO 

1. 

--..t - ,, 

. 
• Venha ver, em nossa 
Seccão de Novidades 
para Senhoras, o moder
nissimo sqrtimento de 
artigos e a variada col
leccão de cintos, lencos, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 
evidencia nos centros 
que dictam a moda. 

PRAÇA DO PATRIARCHA 

--

A expressão pareceu ousada a um theo
:logo· a·Ueinão; Hettinger., que a contes!ou no 
'.seu "Timot_he<>", 

HÓ;ie, pôtérri, estas palavras de fogo e 
de vida• de -Pio XI dizem muito mais e em-, .. , .... 

paU\desc:em as do Arcebispo de M:ogt1ncia: 
:··A·. v1c1;0r1a cto catno11c1smo, e sua ln• 

fluen·c.ia no mundo Inteiro estão em rw.z:ão di
r.ecta, não dos templos catholicos. nem das 
institul~es de beneficiencia, nem mesmo do 
numero de sacerdotes, mas da. imprensa ca
tholíca." 

Que vigor de expressões e que visão ad
mlravel do mundo moderno teve o saudoso 
pontifice ! A imprensa é a rainha do mundo, 
porque o é da opinião. 

Com os vinte e cinco soldados ,de Gut-
. tenberg, diziam outr'ora os socialistas alle

mães, falando das letras do alphabeto, com 
este vinte e cinco soldados, podem-se formar 
·pela inteHigencia, exercitos formidaveis e 
executar planos ainda mais formidaveis de 
combate." 

O cidadão moderno já não pensa por si, 
já não tem opinião. Pensa e tem a opinião 
do jornal, do seu jornal preferido. Tem o 
cerebro de papel, dizia o escriptor francez. 

O catholfoo negligente e esquecido dos 
seus- dev.ere:s. para. com a .boa .imprensa, não 
comprehende o seu tempo, "caminha ás ton
tas contra o seculo", escreveu Leão XIII. Os ,dfaJ .em -: filhos das trevas, mais prudentes que os fi. 

~ lhos da luz, apoderaram-se da imprensa, 

Quando o judeu Gremren fundou ha bem 
· se'jar, no propri:o doemilento em tem, no fim uma adver~ncia 
que se condemna com tanto vi- realista que deixa entrever seus uns trinta annos, a Alliança Israelita para 
gor uma política de aggressão temores pela durabllidll(de da dominio do mundo, falou aos seus irmãos de 

".(C<Íricluslo da 1.a pág.)' 

toit ligados á Casa Real no exer- cujo autor ninguem desconhe- obra. O 5.0 item é a "obrigação, 
elto ·e na "élite" do paiz, aristocan- ce. para os governos, de manterem o 
do· com às consequendas d' ... *** senso de suas responsabilidades". 

Com todo o pe.so sobrenatural Ha, entretanto, mesmo neste Em outros termos, Pio XII re-

raça: "Só nos falta uma arma de todas a 
mais poderosá. Quando a possuirmos, o 
mundo será nosso. Esta arma não é o dinhei-de· sua autoridade div·ina, com topico, uma distincção curiosa, edita neste item a eterna licção 

toda a suavidade de seu coração que reveia O receio do Pontifica, da Igr.eja, de que nada valem as ro, nem os empregos, nem a consideração pu
de· Pae, com todaª sabedoria de de ser envolvido como pretexto constituições, as leis, os trata- blica. Collocae tudo isto em segundo plano. 
seu tacto diplomatico, Pio XII para um ." novo Munich". Fal- dos e os accordos internacionaes, 
procurará, ao receber a visita Ia etle em "jUBtas necessidades". se uma séria regeneração moral Antes de mais nada, apoderemo-nos da im• 
do sr. Mussolini, oriental-o no Em these, toda a necessidade dos que estão encarregados de . prensa. A imprensa é tudo. Si tivermos a 
caminho de Deus, <iue só O Pa- real e authentica de um poV·.> lhes dar· applicação, não sobre-
pa pode e sabe apontar Para ·t d · d imprensa, teremos tudo o mais.'' · laborioso, hones o e mo er.a. o vier quanto, antes. 
tanto, esquecendo generosamen- em suas despesas, é justa:· In- · Pio XII. poderia ter dito mul-
te· o passado, prepa;rar-lhe-á · t 6 é ·d d d r JUS a s a necess1 a e eco - to ~ºis do que disse no 5.º item. certamente carinhosa recepção t d · d · r · ou ..... ren e o cnme, a me cia, Elle, entretanto, não pediu uma 
Publlica.. Virá depois o coloquio do má go do diI1he;= _,.__ u empre , ·.uv. virtude sobrenatural, mas uma a portas fechadas, acompauu .. - N te h d'fferen= · en 

to d o -se que a. 1 ,.,... - simples virtude humana: o sen-. do de joelhos e em espiri e tre "reivindicaçãp" e "necessi-
oração, por toda a Ch:is~ndade. dade". A rivlndibação pode não so das responsabilidades. 
Queime o sr. Mussollm o que ser necessaria, sé bem que jus- ~ que equlv~le isto; senão a 
adorou, e adore o que queimou, ta. A necessidade, sempre que. aff~mar que nao se pode esperar 
e o LEGIONARIO, exult.ando de sobrevenha sem culpa do neces- , muito ma~s . do que esse minlma-

litica, no ambito de suas possi- - ' . . dirigem o mundo? E amda que 
bilidade, um inexpugnavel redu- Nao é dlfficil coml?rehender até este minlmum parece ter 

Ao "magister dixit" de outr'ora succede 
hoje: o jornal o disse. 

E tem mais força e mais convence a 
opi'nião de um jornal que a voz autorizada de 
todos os mestres em suas cathedras. 

E' mistér, aqui, nós catholicos nos cón-
vençamos desta verdade: o primeiro, o maior, 
o mais grave, o problema dos problemas da 
Igreja no Brasil - i o da imprensa catholica. 

satlsfacção, · será · para sua po- sita.do é ju..<;ta. l lisslmo mmrmo, dos ho1:1ens que 

cto de admiradores. Porque com que O S_a?,to Padre qmz dls~ln- desertado? 
gulr pos1t1vamente as necess1da- Até o gravissimo problema sacerdotal, na ex-

o . mesmo ardor com que comba- des decoITentes ~e ineluctavels 
1 

· Emf_lm, _ess~ per~pectlva final 

. _r. . .. - . • : 
estariam como que a ,-e:>fjgli-; . 

uma contestação, sirnão viessem de Jabl·os-tto:'. 
augustos· e si não ·,raduzissem· uma iver.dadó:-· 

. • . . • -;I ·. . . .· .•. 
que á primeira vistf> assusta, mas que .:é:·--sem ... 
dl,Ívida incontestavet. E' um facto prova.<10. .. ;.·. 
sentidq, palpavel. E' preciso viver no mundo---· 
dá lua e âesconhecli'r o seculo em que vive.: · 

J •. · • ., 
mos para se chamar exaggerada, pura r.etho~:.·· 
rica esta palavra der, Pio XI. -- ··:·7: -;.i 

E qual é a miss'ão da imprensa cathO-lidif~' 
hoje? O Papa a trí;,çou em seu discu.rso ai)fi·.-. 
jornalistas catholicos em 26 de Janeiro d·e. 
1929. "A imprensa catholica, disse o Papa; 
ha de ser a interprete, ha de explicar, .e vul• 
garizar todas as questões de Acção Catholicà. 
A theoria e a pratica da Acção Catholica; às, 
suas modalidades e c-ircumstancias, e dlrec•·· 
trizes, tudo isto ha d~ ser ensinado e divul~ 
gado pela imprensa catholica, na qual o Papa 
como que entrega a sorte da Acção Catholica, 

Não é preciso dizêr mais. Eis alli. Acha~ 
1· . , • 

mo-nos em face de U<Jl1 problema gravissimo 
e que exige solução Ull'gente: - o problerna·. 
da mais ampla divulga-ção da imprensa ca•. 

tholica. Este cathol icísmo romantico, de bra• 
ços cruzados, e de a,gua de flor de lariin• 
jeira, pacato e burguez, de tanta gente· que· 
ahl vive a se gabar ciã sua fé e a ridi~ula• 
rizar, a entravar, a co~testar a obra da im• 
prensa· cathom:a, ·cetisuranao cfêsc1:lbtda··~-

justamente o jornal cathollco, negando assfit 
gnar o Jornal catholico e gastando boas som• 
mas em revistas de ci.ne e de modas . e do 
mundanismo e de esportes; este catholicismo 
libera·lão e commodo, é o peor dos inimigos 
da Igreja, porque o é da verdadeira imprensà 
cathollca. Perdoem-me a affirmaçã<> e o mãJ 
Juizo: tenho por suspeito e olho com m&us 
olhos todo catholico que não protege, não lê, 
não assigna um jornal catholico. E detesto 
;is criticas impiedosas que nunca souberam o 

aue é a vida, o sacriflcio, e a lucta pela t?oa 
imprensa no Brasil. E não_ perdoam, não to• 

leram, no jornalista e no jornal cathoHcos, 
um. peccado venial, :uiruf:imperfe'lção,. ,.;'~-en-

\ ... ·.; . _:· ·,,:· .. ,. :··. ·:·.· •. ··-:; 
gol em os camellos; 'doS''. sacrilégios: ~"das:,.tilas-
phecias, e dos insultos á h:,r.,eja lfà:-1mpr~nsa 
que se diz neutra. Óh ! 'sejarno's.,,uiri~l)OIICO 
mais generosos e dedicados· á causa· ctà\,.boa 
Imprensa. Proteger, assignar, propagar,'. lêr 
o Jornal catholico .é hoje tão necessario.. como 
fazer a Paschoa e receber os sacramentos. 

Catholico, sem jornal catholico, é soldado 

sem armas, é tràhidor da causa da Igreja no.\ 
mundo moderno. temos os seus erros, amamos sua tropeços economicos, das que I sombna nao 1mpedm O Papa de pressão de Pio XI lhe fica abaixo. Pois não 

alma e nos regosijamos com sua provem do excefso de armamen- 1 !".azar e de trabalhar_ por ,, ':1111ª ....___ . 
penitenc1a. t1smo, da manu,tenção de uma paz decorre~te da Just1~9: • e * P e. A s e a n i o B R A N D Ã O )llf," 

Mas,.se tal "conversão" ·não se propaganda im~i:ialist.a no mun- nao da consohdação deflmt1va da -====================-====================== der, ó Santo Padre já semeou no do inteiro sob Íl,c.forma ele par- :ªPina e do crime na esphera - -
caminho de Mussolini, com sua tidos nacionaes "cifficialmente or- mternacionaL i,,::::_''IHICIIIIIIHIIIICllllllllllllllllllllllllllCUlnllllllltllllllllRlllllllllllllllllCIIIIHllllnlllllllllMHIUlltlltllllllClntlllH_l.l_Í~_-_.. R,: ··e·.·. ·:. 4 .· · .- ., 1·· ·O' ,_: s· 
approxlmação c9m a . Casa Rea;I, ganizados em tiai~ extra,agei- Rezemos tambem nós, -em .._ 1. 
obstaculos que difficilmente con- ros, do exhibióionlsmo faustoso união com o Pontífice, a Nossa = Alf • t • "E li = ,. ·-

~eguirá ene 
sti

~e~r._ i:. ~~n::i:t:~~=deet~~ ~:1a1;.~· =1a~!ª s~!sto:~~ 1 . ala aJla . Spera·nÇ a ··!=: M_ a r·i an·o S 
o "item" 4.º se refere à "re- outro lado daf trincheiras, das ções sejam attendidas para a _ 

visão dos tratados aotuaes, de "necessidades'.".fdos , ban~ueiros n;ator gloria de ~us e exalta- ; TERNOS em Casenttras naetonaes e extran .. '°'.e. iras ~ como nos annos µassados have; 
forma a fazerem face ás exl- judeus que não' se fartam de· su- çao da Santa IgreJa, e· _ rá em 1940 tres epocllas de ,rétiro;:_ 
gencias e ás jUBtaS necessidades gar OS Ol'Çamentos, sob pr~texto *** 1 elegantemente executados, SOb medRJa eJn ~ 
dos povos e das minorias". -de juros... Finalmente, sobre o "item" 4:0, g -ã A .primeira epocha ,será.:!. ,Si 

Bento XV recriminou clara e *** ,ainda uma observação. o Papa ã 10 PRESTAf'riES sem alter,n•AA de --- ª 6, 7 . de Janeíro; no' Ly .. 
insistentemente o Tratado de T.ambem o terceiro "item''., fala em dir-eito de minorias .. s · - · -~ ~v: .t" • .._ = ceu de·:.Cl>J:a~:de ê1esu.s,.:de.·p~ 
versailles, por expor os povos referente á "criação de uma· Que minorias? O assumpto--atra.- iÍã * J· fê:rencia ··jia,ni;,:os -•~ dM 
vencidos a urna ,dureza de condi- instituição jmidica incumbida de I pà1hou tanto certos e,sbadlsta&,.; .ã 1 -mreotur.iiis-:nió-·-sõ':~,'tiJ,c 
ções que, cedo ou tarde, teria co- velar pela appli~ação le~l e Ie- q:ie, ~a Alieman~ •. a pulmca- 1 , N . .• t· . ·) § ·mo de.·tado Estado. 
mo consequencia o renascimento gal do accor<l.Q mternac1onal e 1

1 

çao . disto foi proh1b1da. ·i. Rua do Omsolaçae 840 (anttgO 66 ã . . . . . '' ·. á 

reae:, injustiças deste tratado li não ~rá interpr~!ado arbitraria rias os s~ddetos'. · 'I'el. 4-7-034 - SÃO PAU.L(t ~ ~oite, ou, no .. ~J> . ~f:~_ ~i 
do espírito de "revanche". As que garanta que o .tratado de paz ~· que eram por ex. mino- 1 . E A entrada ~ .® . d~ . 4;.. _ 

serviram de pretexto a toda a e unilateralmente , merece at- Mas hoje não é a Polonia, i!l COl.llO fêrc-flta2 ~-':fl~ ·Cl!f 
propaganda· nazista, e é possivel. tenção. p. ex., urna minoria? .. 1nm1rmnin1111m11c111RR11111DJJJlllllltllallllfflllllltl111111111111D1HHlln1Hmllfftllll~llli.:-- oo$eg~. prtiteipalmente--, c.s 
que sem e1'las o sr. Hitler não Para que tal exhuberancia de ============= -----------------------,----- do ihterlói'. 
tivesse subido ao poder. Nun- adject.ivação? Para que fa,lar 
ca talvez se pagou mais caro o em applicaçã01."Jeal e legal", do 1 
desprezo ás palavras do Ponti- accordo internaciona:l, senão pa, 1 
fice. ra mostrar qu,e ainda está bem 

Alludindo á conveniencia de se viva a apprehensão ca!-15ª~ª por 1 
destruirem algumas injustiças toda a sorte de "appllcaçoes il- . 
ainda remanescentes do '.rratado legae_s" e "_desleaes" de accor- i 
de .varsailles, o Pontífice se dos mternac1on~es? E qu~m fe~. 

1 mantem dentro da tradiçiã.o di- a seu talante, mterpretaços um-

1 
pJ.omatica do Vaticano, firmada late:aes. destes_ tratados? . 
por Bento XV e mantida por Pio Nao e preclSO ser. estad1Sta, j 
:XI. E, ao mesmo tempo, dá pro- para co~ecer .a, .resposta. 
'.ftS de um admirave'l equilibrio, '~** · 1 
:-11!>,i$.-gµe l)leiteia. ,pai;a a .. 4llema-. .. A. àe.,peito de W!iº':!>:,s~u.::tra- __ .,.._,.. 
-~~~ 'ê!ty,. p@f ~~~ _ -~11:iQ. 1#--.J?EgUill!.~~?!~ :!'.R XJJ;-:..i 

f .. , .................. ,H ............. , • • • • .......................................................... ~ ......... ~ A se·gun.da eP.()6-ha ,~ -no-.. fittf 

I ;1 de ~. :retfro ãestinll.d() ·' eos 
1, PARA PRBSE_· . ·: . . .. ·NTES l. t menorês, como se fez no ,-;aimq 

i _ _y ~ I_ passàdo. 
t Faça sua encommeuua a , A. dir.ectoria ·da Fede~· -êjJa,. 

' Fl-Or-icult.ura Santa C ecilia t ma a attençoo para os presilÍllrl .. 

1 .
f!1.. · tes e tomaà9res de conta dós ·me--Trabalhos artistieos em flôres natui:aes ·irores para qµe já coméce,m a 

Bouquéts, corbeilles, etc. desenvoiver grande propsgàrid" 
, . . ·neste sént1do. . 

_ i Rua Sebasti~.r~ira N:
0 

195 -_J>hone 5.r2433 -~i: ~-_tei~~,,.eJ?~h!!- fmáiment~ 
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L:EGIONARIO Sto··Pa;ul9, 31 de Dezembro de t:93h =========================::;;---...,..,...,,,..,.._,,...,.,..,.,..,,-,---.. __ =================== 

J 
Com !a! d~einv&:~~ lél~ 

fundagã-o, rtfv!era,m d,~ -4Illll~~ d.E\ Jesus, fundadora da Compa-
O 'Íl.'Olne .die Madre Fre:ncLsc-a M d 

nhia. da Virgem, fallecida ,a 28 a . : r e 
de Maio <l:e 1932, é geralmente· · 
desconhecido -en. tre ,nós. Confles-

1

-
ISB,mos que não fosse :o Hv-ro do 

Francisca de e S U S 
para. logar-es mats ~aÇOIS(>s,_:1 

.. . . . Primeiro; a Y:iI!a Patriz·, pert-oi 
da Ponta Pia. Depois, a, oom•i 

\ moda •.restfrenda, -oor-cada de j<air•1 
Rev,mo. Pe. ,Ge.rrigou-Lagrange, ; 
O. P., ainda -tud'o ig,norairia-mos- · 
eobr.e 18.'Cl-U'eHa.· vida maravilhol!à,, · 
marcadâ. 'inteiratt,:ente com'/ o 

Uma grande· :rnysíica brasileira 
seno da. DivJ.na Pro:v,idencla. co. O Cath'olic1'9mo, por sua pro-

O Catholicismo é essencial- prl,a natureza, é a,cicessivel a to
mente :my.st!co. Não ,se ,confun, dos, mas ,não comporta "pro
da, ,porém, o.mys·Uc~o da Igrl'4- g.raim=s min-f.m:os''. Ha muitos 
ja <lCl'IU, certos ;phenomenos~; - que, na faina do a.posro:J.ado, na 
tra;o,roi~arlios, dla1es coino vi ~ · , precrccupaçã,o de conqu~stl3:r o. 
eJcte;ses, rev,elações, ·que, ás v - maior · .numero, vão pwsoo,ndÔ 
zes, aeompa,nham a vlde. rel4gio- a.diante a.ss!m que nota,m uma 
si.· :A· mys:bi>ciid.ade eonsi!st•e i!l!J.S :e -e ,i: ta co-nf-Ormação espiri'tual 
rehl.ções ~,ntimas do fi:el ~m: ty-pica ·em seus prosely:tos. Seria. 
Deus, 'Proveni·entes dJru ge~i- ·4uasi Ulllla faor-i-cação ""'m série'' 
dadé cóm · que <noo offerecemOIS
integralmente, e da miBei:i-eor4ia 
com ,qu,e EUe .se d-i,gna <J.peN1;r :em 
«iós 1PUTjf.i-oa;ndo-nos e -sant-ificãb
do..:.n'Ó,s. Esta pu,rilficaçã:o, produ
zida dh,ectamente !POr Deus, ca-. 
ractel'llza-da pelo soffrlmento; é 
e. r.eaUzaçã,o em nós da Paixão...,de 
Chri-sto. · 1 

sempre a acompanhava, ligou- de sua familia, a Igreja teria 
I
lhe toda a difficÚ11ade <te se

se a Deus ,por ,um voto de vir- hoje uma ordem ~eligiosa de · melhante pretensão.e'' .Mas, desta 
gind,a:d,;, '.P'erpetua. Saberia ella menos. vez, ·não quizere,m,_ \oppor-se a 
a,a luctas que a. d•afesa deste vo- nad,a,. Pelo contrai%', seu di-
,to lhe hlia oustar? P.a,ssado a!- O 11.1'1:SAJ:"10 DE Dl':US rector esc:-eveu umà cart-a de 
g.u,m · -t~inpo, já na. ,plen-a r~splan- apresewtação ao Car-deal V:i ves y 
,decen_cia ,de .uma j.uventüde Após annos, Fna.ncisca con- i Tuto, que lhe .pod-eria conseguir 
magnifica, e.pparece-lhe a pri- seguiu convencer a todos desta, a almejada audienci:a, ,cem o San-
mei-ra .p_roposta de casam€'11:to. O v-erdade: Deus, não a queria· pa-r:a, .1 to Padre. J 

pretend-ente cer-a elo -a-grado dos -casamento. Quanto tral:lalho ! Os Emfi'm, em 13 ·de li'.)ezembro de 
Rio ·Negro. Franctsca -1·enova. o p1,€Jt-end<entes nã.o lhe fal-tavia,m. 1910

1 
Loi re~bida ,po·r s. Santi

Ella :era de u,me. bell>eza ,pura, 
tranqui.\!a e fi,11me. Em sua 'l)hy
sionomia tudo era calmo e p,'f, 
cioo: a ·tes't,a, _alta, -0 na,riz Jongo, 
rcctilineo e afilado, a bocca •ras
gacla nu•m talho convicto e har
monioso, -tudo enquadrado no 
o:val elegante de seu rosto, e H
lumin,1,clo po-r dois olhos .profun
cios, expressivos e resolutos. A 
sua b<eHeza ,era g1rand·e e digno.. 
Nell·a não havia· na.ida deste "en
g-ra.çadi-n·ho" estandardiz:,do •e ca
ricatural d·e "gkl" ci,nematogra-

. phica, 'Ui-O do -agrado da pusi!.l·a
·nimidade do g<5s·to modemo per-
verti.do ,e <li11ünuido; que só se 
compr>a.z ,no quê é _-mi-tido e bonl
-ti,nho. Mas é -preci-so reconhecei 
que a beUeza plena e .integra ,tem 
um cunho •tão alto de int•eHectna
llclade, que ·constrange qualq.uer 
sensualidade .• ., 

F·ra,nc_l;sce. vencera a p::-1mer.ra 
batalha. Agora, no meio dia ·u-0s 
trinta annos, sua natureza af
f111mava.-se ,n,a, madureza da ida-

Ora, na vida <le Madre Fran
cisca de J•esus :percebe-se clara
mente esta morte em Chrlsto. 
Em 1927, a grta111de f,un-da.lforu 
ip31SSOU ,pe!M prove,s ma:is te;:ri
veis que se ipossam imagipe.r. 
Numa grande escuridão -es;piri
tual, -eHa se cria abandon1ada ,por 
Deus, <:0!11() justo castigo de '.\;eus 
;peecados, e prestes a cahir no 
inferno .. Nesta contiingencia, a 
conselho de seu director espiri
tua,1, escrevteu ·a um dominibano 
de g.na,nde virtude e ·expericenci-a, 
expondo-lhe ,sua situação e pedin
do -conselho. Na :resposta, lê-se 0 

seguinte: "E' necessario experi
mentar esse vazio absoluto, para 
vir .,a se estar ·cheio da plenitu
de de Deus. E .sómente Deus 
pode -consolar quem sof-fre esta 
1proV1a ! ... J;; ,p;eciso configtirar-se 
a J~sus Ohrtsto no seu desfalle
cimento d·e Get:hsema,ni e . do Cal-, 
vario, 'l)am .encontrar uma. nova 
v-idà. ,gloriosa -oom Elle. Não é o 
"pre1miio de uma morte e'terna", 
como temei,s, :mas é 1a v-eitdad-ei-ra 
JrlOrte mystica ,pa,ra tudo

11 
e ipara 

si :mesmo ·e o preludio da vida 

-MADRE FRANCISCA cz JEst.rn 

de, ao -mesm-0 ,passo que a sua 
vida ·espi•rLtu_al era um -ca:mpo fer
til e -t!-aba:!hado. E eil~a. livre, i,n
tei·ramen,te · desobrigada por -sua 
familia e por seu di-rector, 
p,rompta .pa,ra a.ttender ,a-0 pri
meiro ap_pello d' AqU'elle a quem 
:ella se consagrara de corpo e 
alma! 

eterna ... " · "'' 

de oatho1icos... Ora, ·emquanto l seu voto, recusa-se cem todal'I as 
'nã.o s,e !tiver accendido o desejo forç.as, .e acaba por vencer •esta 
de uma verdadeira santidade, primeLra_prova. Victori·J.? Não, .. 
tudo ainda estará ,por ser feito. •ella a,i,nda estave. .muito distanbe 

o correctiv-0 ,para semelhia~te de urr\ triumpho completo. Du-
4ncl,inação .encontra-se no estudo rante 14 annos teve que ,se de
da vida ,e das bora.s dos gra,ndes bater, resi,stind-0 á sua familia, 
mysUcos da Igreja, que realiza- que por força queria casal-a, 
,ram O que ha ,dce ,mais ,profun- mai's do que isso, incomprche,ndi
do e auth'enUco na -religião. da por seu confessor, que dech-

rava seu voto nullo. E consi:de-
UMA VOCA;ÇAO 

~ladre Francisca d:e Je1>us ena .. 

°<:!Ómo .se vê, o ,mysti-0iémo ca
'l:lioli-co, ao ·con,trario do ,que mui
,t,a, gente :pensa, é o a,nti-d:oto es 
pecifi,co drar sentimenta;!1da<le re
li;giosa. _,a_.moeda. .f'Al.sa. da. Teli-. 
glão. V,erl.mia-se 1a;qu~ e.q\l'elle 
tp.en1SaJmentQ, <1e J;wkoon de. Fi
gueiredo, segundo O qual -a fé mou-sé, 110 seculo, Franc>&ca Ca!'-

,re-se que ,se tTatava de um sa
cerdote vi:rtuoso, ·de tanto-· m>ere
cimento, que acabou ·por ser ele
vado á dignidade episcopal. 

Então ..• então este appello se : 
fez espe!'la:r por ,ina:is tres annos. 
F'ra.ncisca se vtu na ·condição de 
uma pessoa que a,pt,s ter sacrifi
cado tud-0 ipor um -ideal, pa,rece 
perdei-o q,uando pen,sa. alca,n
çal-o. Seu dlrector obrigou-a a 
fazer varias •eX,pe,rien-oia•s, me,s to
da:s .. resuHanrum 'infrm~tife;:,as, sem 
que se descobrisse o genero d~ 
vida que Deus queria deli-a. "E1 
queria faz-er e. vontade divina, ·não. :ser.ra .u,m Jog,a,r de :repouso e v,alho <lo Rio Negro, •e.era 1:1, nona Acontece com -a:s a1mats d·e el:ei-

de uanquiilli-d:aldle, ,m,a,s 'llma lucta, filha idos ,barões do Rio Negro. ção O que ·aconteeeu com Jacob: custasse o que ·custasse, e impoo
niui.'t,a,s vezes, ,a;ttr-1:bulooa.. Nas::.eu em · Pet•ropolis a 27 ct.i têm de .!ucta,r com anjos. Em- sivel ·descobriI-a !" - na:via de 

' din,s, <da Via Tus-erulama 111,; 0 361,i,~ 
; és'ta já de ,propr-i<eda<le da. Con•; 
· g,r-ega;çã-o, onde a su,a: :f)u!Jl'da.dora_ 

,teve o cu-i'da,cJ,o ide mand,a,:, cons•' 
-tr-u.k uma :pequena 1igI?eja, de•J 
di-cá;da á I-mmacwlada Conice!• : 
ção. Emf1m, em l!Z de Junho de: 
1. 921, S. Em. o Ca,rdeail Pom• 
pi!Ji consag-rou esse .te1uplo, e a 
casa recebeu o nB-me de Pr-io•: 
rndo da V4vg.ern. Niesta occa•: 
smo, a bàironeza do :Rio N<eg.::o,;J 
a.ch,a,ndo q.ue · d·everia d,a,r 1Pl-engf; 
liberdade a 'SUa fJ-1ha,- voltou-sei 
d·efinifiV:ª'l):!.~!lt@ !Pa·ra o BrasiJ.:i 

,Se-a:i-n:da-a:1gum: 
il a ç_o ,prend-ia.j 
Flra,nci,s,ca a.~s·j 
te -mundo, ,cl~r·, 
roa,mewte e r a;j 
,sua mãe. E·st:el 
:ul Uimo d·esà-p ~..: 
gar,se foi':41~6'1 
d 0--lorosissi:i:no.1 
Daht·,;por dia>n-1 
te, ell,a. estav.9ij 
,s o z ·i-;n;ha emi 
ter-ra -ex,tranha;l 
mas 11:a.mbellii 
dahi tPOr dian-ol 
te a :sua vida.i 
,era Christ-o- ·, 

0 · iMARAVl•' 
LHOSO 

Então, Ma;,·l 
dre Fre.nciscai 
de JesUIS attin• 
gi,u ,a q.,:1re na: 
,plenitude~,v-i• 
da c·,h :r-i=atã',: 
,q,ue 'é 1t1ma O<P"" 
,posição ao·:ter.: 
,ra a ,t.e-;r ;r a;( 
qu otidia,no, ái-· 
1tn1 e d ioQr->tlade,, 
,cy cH.c;a da ro..: 
tina, que êi 
,uma liber.ta:çã'O' 
ld,,ai vuigaridade 
do -mundo exa-

REVMO. PE. GARRIGOU LAGRANGE 

otamente l}O'r• 

que as ;pro-, 
prias, e o ,i-;s a s;; 
vuigairEIS, que-: 
,estão .necessa•: 
:riamente Ji.ga• 
das aó viver. 
terreno, adqµi•. 
rem wn senti• 
do novo e in
vulgar. E' umel 
vida em se. 
gunda poten .. 
eia, em que as 
múierias, as 
tristezas e as 

l!: .v,erda,de que nem rtodlOs sã.o Ma.rço de 1877, e :passou ,«ua prl- que.nto as ipessoas imperfeitas escreve:- ,mais 't,a,,ro,e, :na,s n-otae 
ieha.mado,s pia,ra os soff,r-hnell'tos melra infa,ncia no BrasH. Ainda. têm de comba·ter vi cios; más in sobre eSre perlodo de ISUa v'Ma. 
e:rcwaordtn:arlos, que ca::-act-eri- extremamente j-0vffill, .p1g11,sou-se dinações, tentações da tri-plicc Enoontro.-se por ahi, =m re
~Tim · a vida dos grandes s-i.n com sua famHd,a. :para a Eu:-opa, •concupi-scencia, 1atS aJmas· d-e <elei- la,tiva frequ-enci·a, a idei.<a. de qu, 
tos; mas é -certo q-ue todos têm ond:e foram resi-d'.ir :em Pruris. ção ,têm de esmagar o que para é •mu>to facil descobT-lr-se a Von
tlle ,morrer ·a ,si ,mesmos, ao seu Poucas vezes ·mai·s haveria de outros pode1·ia pa1ecer ·deveres tade de Deus; bM,ta•ria que sou

·eg.ois.mo, ás sua,s •paiixões, ao seu ver sua ter11a. natal; porém, a j ele estado, e até o santo dever de bessemos ve::-, em t-odos os acon
"·eu", a tudo •emf1m que rep::-esen-, obra que ·iria fun-dar •em regiões obediencia ao director espiritual. tecimentos, esta mesma V-0n:t,a:d-e, 
te urna a•uto-aff.i.rmação do ho- i distantes, pelos deslgnios -secre-1 E ver.dacl·e que a regra é esta e, assim, ,conformando--nos coni 
mem em fe.ce de Deus. Esb91 v-0-1 tos da P.rovidencia, transpol'tar- obedbencia, •e e, grande Santa E.lla, fossemos vivendo ,plâ,eid,a
,cação é uni:versal; aquelles q1· se-ia para o Brasil, v~ndo a rea-

1 
Thereza ,mereceu diante de Deus, mente os ,dias de nossa vida, .sem 

111ão a cumprem. i.ntegral:men·t- li2la:r a.qu,i, neste iprui'Z tão nec;es- .por haver obedectdo ao seu d1- •nenhum receio d.e este:rmos frus

da.de Pio X O g,-ande pontifice, 1 alegr.ias são e1evadas a um plano 
q·u,e illustro,u a I-greja pel-a san- super-ior e transfigma<ias, porque 
tidade d-e sug. vida, ·não 'te.rdou tµdo é projectado pa1,a um ideal 
em ~rceber a origem sobrena- unico, ao qual tudo s,e re.fer{l, tudo 
tural dos idea-es de Francisca. se sacrifica e tudo se comprQ• 
Concedeu~lhe varias ,entrevi:stas, mette. 

trando ,nossa vocaQ_ão e-special . 
Si,m, isto é ver.da.de, mas é, ape
nas, a pri.m,;,i,m par.te da verd,,~ 
de. Está ~ertto no que se refe
re á :negação do ,espi.Tito de ire
vol<ta. M-a;s tambem é certo que 
muitas vezes Deus ,pe-rrnitte si
-tuações desfavoraveis :não ,para 
.que nos su-bme'tt,a:m.os pas·siva
menite, ,mas :para que combat;. 

.mos, com ·humildade sempre, com 
ardor, todavia. 

A FUNDAÇAó 

Em pleno mar (era Outubro; 
elh voltava, com -sua ·mãe, de 
uma, viagem ao Brasil, qu-e, n:u.i
ea mai,s tornaria ver. EHa nãc 
era mais d,:i que um ponto pe:·. 
dido na Imme,neidade do Ocean~. 1 

n1as um ponto que era toda r 
.predifocção da Providencia), em 
p1·eno ma:r, F.ra,ncisoo. foi convi
da.da por Deus pa,ra uma oração 
ma!-s profunda; e, no meio do 
maior recolhimento, a bruma co-, 
m·eçou ,a, ~lesfa.zer-se, e ella. co, : 
meçou, pouco a pouco, ,a ver ·e.la- ' 

e acaba:u .por i-nd-uzil~ a fazer um 
enE•a.io de fundação, á qual deu, 
desde logo, ao Ca.rdeal Pompilli 
como protector. Datam d·este tem
. po -suas prLmei,ras companheira-s, 
due,s jov.ens qu:e tambem se dei
xa:ram sed,u~i.1- pelo ·elevado obj,;,
ctivo da immohção pelos interes
ses da Igsreja. Para este pequeno 
gr,u,po, o Santo Padre, ,em 26 de 
Maio de 1912, -concedeu o favor da 
Cool:sagraçã-0 4:as Virgens, o qu 
se ,realiZ'Ou ,pouco ma.Is ta,rde, ·en 

Já anterio11mente Franei-sca, ti• 
vera os ,primeiros ,refl,exos desta; 
vida. ma1,a,vilhosa. Ao.~ 18 ann-o~ 
-fora a,tüngida, pela primeira vez,. 
por aquelles soffrimentos d,e al•· 
ma, que são ,pura:mente es,pi-rl
'tuiaes, em que o fi.el se descon
tenta p,rofun{lamentc co,msi:go
mesmo, mi. sua f0,me e sed·e de. 
justiça, soffrimentos mui-tas ve
zes mais pungentes que as dores. 
deste ,mu,ndo, que não pode com-, 
prehender tal ,razão de soffrer.-

O PALACf-0 RIO NEGRO, DE PRuPRIEDAD E DOS BARÕES i)E 
NASCEU MADRE FRANCISCA DE JESUS 

RiO NE~RO, ONDE iro em •sua Vocação. Ltwes ex-'. 
,traordi:nari,as começavam a his-

1 

truil-a sobre o Saieeroocio, a Hye
O MOS'{EIRO, EM ROMA 

niêSt:a vi:da, irã:o termi-na:1-a no 
Purgatorio. Porque o homem ve

:.llho; ·: fl.j:ho· d-o ·pecca>do e esc:-avo 
·'. · do··.pecca-d'o,: .d·eve ·- -ser ,i-nteka
:·:-:. ment~ .d:estruid!.>, ,a.11niquHiado na 

Cruz de N. S. Jesus Chrjsto. 

sitado d-e ,pa.d.res, o se_u alto ob
jMtivo: a oraçã.'o. -pelo Pa-pa ·e pe
las vocações sacerdotaes'. . 

Tudo isso, ·entretanto, não se 
,pa,ssou sem gre,n:des, sem enor: 
mes d-ifficuldades. A futu,r,,. fun-

-Lembram-se de. S. Pa:uJo? "Por- dadora ,estava longe de ima.gina,r 
-' .-;ventw-~ ig:no,r~es .. q.ue. • todos aqmllo que o Céu esperava della. 

· fqmos bapt!zados -em Jesl.ls Chrts- mesmo ,por.que o Céu não se deu 
to baptizados fomos na .su-a mo:-- pressa .em lhe revcelar seus 
te? Porque fomos sepultados d•es,ign:ios, deixando-a perplex·3 
com Elle para morrer pelo ba- por muito tempo. 
pti.smo.,." (e;d Rom. 6, 3-4) Ainda em pl<ena. adolescencla, 

f'.-011tla:nto, a vida· cathoHca nll.o -por .um ,impulso cuja espontanei 
é ,passivei de •esfancl-a:rdi:Za,çãoo, da.de só póde ser a,ttribuida_a u.ma 
que seria ,uma especie àe reli· inspiração sobrenatum,l, Franci-s

e· ,giosidade méd)1a, · re1àifiv~11ente ce., diante de uma pequena ima-

-~.-~~: -~-ili~k ~m,:~ ~il-·,. ~.,ª:'ji:e Loµr,d,e,s,_:J1µe 

;rector mesmo quando a 1a:con•se- rarchia Ecclesias-tica., o valor do. :5 -d!e Fev,eredro d<>-mesmo a:,nno. E Nesta abjecçã:o d€ s1 mesma vi• 
.!hava. erra,d•amente; ma:s, no caso Santo Sacrificio da Miss,a .. E elh este germen ,minusculo da Com- veu 11 annos, q:uando, subLta
de Madre Francisca, a obed-i,en- compreh-end·eu que deveria i.r. a .pe;nhia d•a, v;,rgem fechou-se num nu-nte, foi iHu-min-ada por uina. 
~ia ·iria ter resultado3 i-rre.,,1,ra- ·, ·. fa hr com o Santo Padre p-a~' · ' d. C d'It 1· ,. a v , •. camen·s'O O orso · a ia. onda. de consolações l·nte1jore.s, 
veis, que comprometteriam irre- sobre ,a fundação de uma ordem Naq-uell,;, momento as forças da em que ·ella começeu a ser ins-
.mediavelmcnt-c a su,a, vocac:ii.o, : 1-eligiosa, que fosse de.stinad,3. á civHiza.ç.ão mode11na · ta 

:': o que, i·nfeliz-me,nte, não é; oração e á immolação pelas i-n- 1 a.Jus · ,varo os· trui<la sobre o ohjeto de sua 
ff

. . t 

I 
ances gigantesco.s que -deverJam v-0cação. A-ssi:m, mui;t;as vez-es r.i

su · ·1c1·en' emente co.mprehend¼<l.o: t,.,'.çé.0s do Papa, ,pe!-a. H,_ ··erar- determinar o i?U:turo d.o mundo, 
ha certas occasiões em qu-e Deuc chia, e pelas vocações saee.::-do- u-m futuro naitu:ro,lista ,;, pagão; cebeu g,raça{I· eX'!;rao~di-na-ril:l.lS, 
desafia os seus escolhld:os, para taes, Durante o Testo d.a. viagem, os p,reHmi-nares ·.'dá_ Gva,nde Guer-. como as que já. fo,ryi.m relarfadar.J. 
expertment,a:l-os. Então,. já não ~-~,·e idea,l s·e foi preciaando, ra já estavam "boncluidos. E, no Agora, porem, de,pois da fu\ll• 
,se tra.tà de escolher entre o bem completando, .. escli!->recen.d'-0-, por -melo d·esta · : 1m.mensa t,rama, dação, isto tudo atti,ng'u a. ,p.fen~ 
•e o mal, mas en,tre d•everes que obra d'Aquelle mesmo .que o ha- Nosso S«nh-0-r, estabelecia a maturid·a<le. Toda a sua vida 
se excluem, •entre o bom e o vie, inspi-rado. . con&piraçil.G my.stica de 'tres ta1mou-·se ex,tra:ordin-iN-ia, ainda 

.optiwo. Se l<~ranci<sca Ca,·va.lho Conió · d.'e costume, não·. falta- pobr.e,s e f.ragei,s mulheres, es- l)le.Smo q,uaindo reso1~!,a; ·as-,!Jine-s-
clo Rio Negro, em ·sua pa-rticuhr :r~ '" '"" <·,rn, rnclicc:ões. Su,3, ,mãe . condidas ,e hu.m-ild-es. O tempo,. \fü:tnc-u-la·s ,e,ngj'md•ra:das ·!Pe;ioS 
situàção ele pred•estinada, hou- e ,o;eu di-recto:-, quanç:lo ·lhes ex-- on:t,retamto, ·ha ,de "lV'~r&r 

-,y~ss.e.,~do ,obedien;t,e .,a.os .d'\')S~jos z. ~se,u,s -~ºª• im<>~~~- ~11.:-)11'.Jo'i!~;,~{jf;t~j _ .,, .,(f;:O~~lile fla. .. ~a ÜJ.!Q:~ 
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8- .y. 

Casas Novas em 
Prestações 

MOOCA (Jockey Club) 

Estão á v-enda os ulti· 
mos sobrados situados á 
Rua Banto Dias nos. 23, 
29 e 31 e á. Rua Hyppla 
nos. 126 a 150, contendo 
2 dormitorios, sala de 
jantar, banheiro, cos!nha, 
jardim e quintal, etc., com 
todos os· melhoramentos 
publicos: ga.z, luz, esgo
to, teiephone, rua calçada 
e illuminaãa, servido por 
4 linhas de bondes e 5 li· 
nhas d'8 omnibus, d!stan· 
tes 10 minutos da Praça 
da Sé. Excellente ponto 
para renda ou moradia. 
Prei;o de pechincha: ~ 
26:000$000; entra.da de 
3: 000$000 e o restante em 
longas prestações men· 
saes· 'eQÚlvahmtes 'a um 
l).lµguel. Ver e tratar com 

JULIO 
corretor . de immove!s 

,RUA SÃO 13ENTO, 290 
. 6.<> ANDAR - SALA 14 

Phones 2-7374 e 3-5544 

Ensino Primario 

r.:: ______ ... _________________________ _ 

BRASIL FRACOS e 
_.NEMICQS 

passa, á Untll,o a herança de De
leuze, calcu~da em 40 mil con-

toa. l 
Apo~n_tadoria 

Foi aposenlado o embaixado: 
Ral!l Regis ·ae Ollve1ra, repre
.sentante do 

1
Brasi1 na Ingla

ter.i,a,, . · f 
//) ,,); i ·:f 

~otfoias, Militares 
:~:ea.lizciu-~ei·):_ ante-hontem a 

•co}~ção de · .. 'U dos engenhei
·ros··· geqgraph 's milita:res que 
co:p:J'.)!ui.ra~ · :ó curso, 

,';}./ ,.··~:, 
e ;;",:Foi a,pprovada, por decreto

.. > 

lei, uma mod!ftcação no regu
lamento da EscoJ,a, Naval. 

e Realiza:ram-se, d'ia 28, as 
cerimoMas do ann,iversario da 
morte de OÍavo Bllac, sendo 
in-a,ugurados ,retratos seus em 
todos os quarteLs e repartições 1 
do M'ln:l:sterlo da Guerr~ - l 

TOMEM 

VINHO 
c·REOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

• Fcram nomeados, na ·pasta 1 =============i 
da M'arrnha, os capitães de fJ'3.- bem da Suecia. O exercito fin
gata Roberto A:rea Leão ,para landez, que venceu o ·russo em 
c<;>mmandant:e do cruzador "Ba- Salla, está aemio ,prepa1•ado pa· 
h1a"; J.o,~,qu1m Terra da Costa, :ra resistir ao ,novo golpe. 
para o t•ender "Belmonte", ca
pitães de corveta Coelho Rodri· 
gues .para o contt·atorpedeiro 
''Tupy", e Ary Santos Rangel 
,para o "MaHo Grosso". 

Entrementes, continuam os 
"r>3,id,s" ·russos .sobre as ·Cidades 
finla:ndezas. Heisinsld, pri,nci,pal
mente, tem soffl'Jdo com os a,tP
ques aereo:s. 

DOMEOPATIIIJ No"ti~ i ii's 
do Mundo 

PEÇA GUIA GRATIS A' CAIXA POSTA,J:.. 4271 
SÃO PAULO 

1 lllENSAGEM - u ;:!Ol)ere-
• no Pon'tifice, no dia: de Na

tal, fa,J,a,ndo ao Sa:cro Collegio, 
et,tabeleeeu as bases em que po
de -~cr feita uma .paz honrosa 
e dur&.rlourl\,, 

") PRF,VJSõES - Os circulas 
banca1·io·s r.ussos e a,Uemães 

n.cred'itam que o a,ctual conflic
to se exte,nderá ao Or-iente Pro
x!mo, envolvendo a Turquia. 

'1 MODIFICAÇüES Foi 
modifica:cJ.o paTcialmente o 

nünisterio chileno, 

sa.o Paulo, 31 de Dezem'bro de mu 

A.~RESENTA AGORA 
··o INVENCIVEL~i.' 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS.E LONGAS 
:UM RADIO. DE LON~O ALÇA.NCE 

AO ALCANCE DE TODO~ 

Peçam 'demonstrações sem, compromrsso ::J. · 
'\ ; 

AMERICO NICOLATTI 
Praça ~amos de Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

Suvietiza~áo ~o terrHorio polaco 
.F~i pµbJi.ca<lo o ante-projecto 

,: 1.!!e deç-i:,~t,o-l'ei organfa,ando o en
'<l :.siiia. pr.Ltllari-0 no ,paii;. EX(TERIOR ;f G:R~Vl<l - 47 .000 mineiros 

belg·as declara:ram-s!l em· 
g;réve. A ,parede foi o:-iginada. 
por q,ue.s-tões relaciona<j,1s com o 
n•umero das horas de trabalho, 

..,.... . ..., um d-e seus nume.ros e'!-? 

Nove.rubro, o "Ossc1cvato::,e Ro-
mamo" fri:sa ,a noti'Cia, de font,i 
offioi:al -communi:~ta, sobre a, so
vi1etização do territorio polaco 
occupado pela,s fo.r.ças verme
lhas, que p,,osegue em rythmo 
aeceLere.do. Seu .processo abrano:e 
em primei,ro Jogar a ins'lrucção 

,3,provision'amepto d·a pop4Jaçii,n ~ 
mu.~to di,ff,i,cil, !PAis ,ts rei,erv~I! 
aUmentf.cias, q,esde os pri•mej-1,~11 
dias de occupaçjio, i,ão qlstr!\1qi~ 
G'.1.S ás forç,11,s germ,a,niell,s e ~~V~P,r 
tlcas. Além di<sso, l!,S ll,'lti,1),l'iqll,r 
eles soV'i'etic,ts procedei,<1m, l}Í'!)qa. 
nos ultirrlos dfas, á prisão qq~ 
na,c\lÇ)µali~as polacos e u.cr.~n-i·aT 
nos accuS'ados <te Imp.edirllf!l {!, ~g! 

1 $e~nd9 o p>rojecto, o ensino 
<'omprehenderá dois cyclos: o 

. fur!damen<tal, obrigatorio, e o. 
.pre-vocaci:ol\'8,l, f·acui-tàtivo. 

}. 

A {juração <tot-a:l <lo ,ct1rso ·prl· 
nnar-io caberá ,a,os Est.i;dos, ol-ie-. 
doc\<!as as:,.4irectri:i:e;; da _}ei 

A União e os mu·nk1pros ap
~ l\ca,r.íi,o ·10%, e os Es'tai'los 20','{, 
<:1 '\.S rend:;1,s, <l:e impostos na ma-
1mi tenção do .ensino inri:ma::io 

·Herança jacente 
,)?oi, :pu1'licado um decreto.Jei 

P,O,Qi-e hena,nça jacente, s,egundo 
o ,q\lal p··meze.s após a mor-te ão 
~de cujus". :sem comparedmen
to de herdeei-ros, a ht':-a.nçá, se-

A Gu~rrá como nos diz o -communicado 
official aUemão, lac<>nlco e va• 

A 17.~ .semana, d'e guerra de- sio como os a-n·teroi·res. Tam-
·Cor.reu ião :pO'uco movimentada bem no mar fot·am fr>a,cas as C: CAF11l - NoHcia-se que a 
quanto as anterioires. hosttlida:des qos belligerantes. Ita.lia e s t ;\, negocian<lo 

Falou-se, 1ogo apoi: o afun<la- Regressaram á I.nglaterra, as grande compra de café na Co
mento do "Gr!l,f von Spee", que t•ripulações dos navios britanni- lombi,31, 
a Allemanha ~st,a,va concentran- cos a.presados pelo "Gr>aJ von · :pub!.ica, começ,;ndo pela prohib\
do tropas para ;desferir um Spee". O vapor "Higland Chief- r AG1TAÇüES - Repetem-se ção do ensi-no reHg!oso. Po:- OU· 

vi·eti~ção"l · 

grande golpe na frente occiden- :I tain". conduz 59 tri,pulant'es, en- as agitações entre os re- tro lado, os sov1'ets esforçam-s0 
,taJ. Entret,a,nto, mais uma. vez, tre o.s quaes. 7 oapi<tàes. ,pul:>Hca·nos irlandezes. Ha dias. para. i1?,C.1Jti.r.,.!.¼!l;S massas. a'S i§éi.a.. · · · 
e como de costuxne, falhou, o O ,'\l•mirant;ado britannjco 0,n· 46 republica,nos rebellaram-se 0ommmüst0,s ·e anti-religrosas. ·PRÊÔISANDO- -
já tão a•nnunciado ataque em nunciou o estabeleç:imento de, no p·residio de :t:,ondonderry. Uma ,e,stà.çil,o cfo ra,dio :f.rance'?ia DE:P. u· ·R'T'né,> 
,massa. .um campo de ,mi,n,as, de 50-0 mi- 1 Foi tambem planejado um a,ta- ,,, · ··, · , /S,Q< 

Continuam os encontros de lhas, entre as ilhas de Orlmey que contra O fCirte Phoenix. c,vulgou notiç:ia de BucareSt , _se- ·Q SANGU,B 
patr.ulha em toda a frente. e o Estreito de Dover, na co,s- · gundo a q4a,,l, a fome e a m1,se- · · .... ·. · ,._ 

No dia 25 não houve hostili- ta oriental da Inglaterra. ria .. relnam . nas regiões polacas TQME SÕ 

~. !fii arrecada.da. :pela União. 
dades pandcr,aveis de parte ª o c.i,pitíi.o :p,,ien, celebre por ••o D; ar i o • • de adjacentes i fi'onteLr.a. rumen·"-.1 ELIXIR 
,pa'I'te. No dia subsequente. ,sua proeza de Sqa,pa Flow, (\os, 1 1 . 1 D /" ff • f Aus,r;nci'a de. pão, fa1,inha e man-

pe accondo .com esse d-ecreto, pouco ,maior foi o movimento. mentiu pes,oalmente a notici,i,; /P?e ,o or,zon e, 1)1! 
- I de sua prisão, comprurecendo dhi · - tE>"iga; escasisez de carne; toàos -------------------------126 nu-ma estação radio-emissor>t te.m novo gerente os restaura.ntes fechados: e car- NOGUEIRA 

1 
d_e. Ber.!im. O cap'.tão Pden no-

1 
vão e lenha não se encontra. · O ·""""' ...... .. 

Os MELH. ORES PREÇOS I t1c1ou, tambem, ter se,u sub-1 N d' 12 d t =;::=:::;::::::::;:;:=:;===:::::::;:::::::;::::;::;;:::;;=::;::::::::::;:=::::;::::::;::;:;:=;:=;::;;;:;:;:;;:::;;::, · . i marino to;·pedeado o cruzador- , ~ ia e~ e me,;, re~s- . , 
1 couraçado "Lonqp11" e posto a' S'.J~IU a gerencia _de o Dta• Ili nd;~a..110· C""mmerc1·a1· E A M.-.ELH .. OR QUALIDA. DE lpiq:ue varias outrar. urncta,je.·; rio, de Bello Horizonte, o sr. fal:!IE ti~ U ia V , ., · ·. · merca.n•tes al!i,a,das, nul:"' total José Procopio Silveira. ,.... _________________________ ., 

Castanhas, Figos, Nozes - Vinhos, 
Fructas, Biscoutos 

EMPORIO MONTENEIGRO 
B,.lJA AUGUSTÀ, 1.559 (Esq. R, Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

AVENIDA. 
r 

M·ERCEARIA 
AV, BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igi-eja 

Immualada Conceição) - PHONE 7-5453 

dlt,itribuidores da 

··MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das mal!teigas) 

(] 

de 29.000 tonelada:io Deq!cado bat11lhador nas hos-

Guerra fino•· 
ACCES~OR{OS 
pf automoveis 

BlCYCLE?AS 
'l'ODOS OS PREÇQS 

TODAS AS MARCAI 
sovietica 

tes da Boa Imprensa, o sr. J. 
Procopio Silveira, com grande 

. ) dedicação e exito, já exercera, 
! por longo tempo, as funcções 
'de gerente daquelle jornal. O !4ELHOR SOR~O 

JSNARP & C!A.' . 

O prime~ro mez de luct!I, nn 
Finlandia não deu grandes vic
torias ás tropas soviet\cii,s. Ao 
contra:rio, ·a peq1.1e,na e heroica 
RevubJi.ca tem se defendido tão 
fortemente, que deixa serias du
vidas nos ultilll-Os temp'os, sobre 
o desfecho da lucta. 

Notici,a,s vh1d·as de fonte nen
t,ra nos dão conhecimento de 
que parece immi,nente uma no
va investida russa contra a Fin
landia. Este golpe deve ter o 
mesmo objectivo do que o an
terior: dividir em dois o terri
torio finlanriez, isolando-o t,1 m--

Volt,1ndo, ,1gor,1, teve cordiaes 
manifest,1çõ,es de apreço e con· 
fian9,1 de parte de seus colla
boradores, promettendo dedi: 
çar, de novo e inteir.imente, o 
melhor de sua vida á caµsa de 
"O Piario", 

lmportaçãl! Difee'-

IQNARD & CIA. S .• -& .. WH@ 

=="=' ==··==·==== ·BOR~O VAJUM>lSSfMO 

A VIAlHENT_OS 
PI alfaiates 

STOCK CQM.PL&l'O 

Oensultem a 

CASA ALBERTO 

Impq~,io .,lre,l!ta,, 

CASA AJ4'UUt'l'() 
~GO S, ~ N,~ Ul . 

,.( ,L... $(- : .• . Jli .. t~fi.!I 

CASIMIRAS 
Unindo-nos aos nossos colle

gaa do diario càtholico minei
ro, enviamos ao sr. J, Procopio 
Silveira oa nossos parõ!ben1,, 
pedindo copiosas ben. çã.os para 

1 
seus trabalhos em prol do pro-
gr1isso do jornal que dirige. L,UtelO a. l3E1'.'l'l'O N.~ 10 

;i:; 

ADVOGADOS lndic f• • ro ISSI 1 PROFESSORES 
J)r. Plinio Corrêa de Oliveira 

Rua. Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 

-- &la 323 - Tel. 2-7276 
DR. FRANCISCO p. REIMÃO 

HELLMEIS'l'ER 

Dr. Milton de Souza Meirelles Rua São Bento, )!24 - 1.0 andii,r _ 

'·Rua Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 Sala 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
t'.' 

- Sala ·319 - Te!. 1-0085 

Dr. Vicente Melillo 
Pffi91> da Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. PAULO MORETZSOBN 
DE CASTRO 

·Rua da ·Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Bhone 2•6769 - S. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
·.eua Ben;jamin·Constant, 23 - 4.0 andar 

~ Sala 38 - Phone 2-1986 - s. PAULO 

- oam.os MORAES DE ANDRADE 

; .... Benjamin. Constant, 23 - 4.0 andar 
.. · -~, . ,t:t;~;~ilB,,ho.ue:.,.:ae,~AA · · 

DENTISTAS 

DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 

de Pharm. e Odont. de S. Paulo 
Uirurgião 1'entista diplomado em 1914 
Ex-dentista , do Lyceu Coração de Jesus 

- Especialidii,des: Pivots, Corôas, Pon

~s, Dentad~~ii,s anatomicas e sem abo
bada palatina. - Consultas: Das 8 ás 

12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 

Direita, 64 - 2.0 andar - Sala 7-7 A -

Res.: Al. Barão de Piraoie&ba, 499 -

,s. ~lil!t 

r 
Arnaldo Bartholom~n 

Cirurgião-Dentista 
R.A,DIQLOGIST4 

Pe1a Escola de Pharmaciii, e Odontologia 
ele S. Paulo 

CI,,INICA DE)NTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathermia - Infra-Ver-· 
melho - coagulação - Trans-Ulmni
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ·ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH, .5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA GE:U.AL 

Dr. Celestino Bourroul 
Resid1mc!a: LARGO s. PAULO N.º 8 

Telephone: 2-2622 
Cons.: RUA QUINTINO BOCAYUVA 

~.Q 36 ..., D~ -_3 ~s- li noraa 

G~NECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestlas de senhoras 

Cons.: Rua senador Feijó, 205 - n.0 

- Predio Itii,querê - Phone 2-2741 -
Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7-12ll8 
Consultas das 10~11 e dit!l 14 ~s 17 -

Sabb~dos, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZENDE FILHO 

Cons.: Rua Senado1· Feijó, 205 

7.0 andar • Phol'le 2·0893 

Das 15 ãs 1$ horas 

Resid.: Rua Castro Alves, 697 

fho110-,~ 

,:; ., . .: # ·:-i: ... -· .: . _L fla 
Prof. CAl'.,DJmlA FJWO 

Ex-alul}o dos profs. Ph!HPP e l.'4me t,.ong, 
de Paris - Profe~sor, ppr concur11p, \tft 
curso Fundamentaa · da Ei;cola ?fgrma1 

Modelo- lie s. J;>aulo, 
Lecciona · Piano (todos ~s gráus) - Teo .. 
1·1a - Iiistoria da Musica - -Organiza• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Tel.: ?-1360 

ENGENHEIROS 
AM.!\DOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto 
-uapT~l 'so1l'lanoo ''8so1l'lnax '8.mio~rqo.rv 

elas conectivas 
Rua Libero Badarõ, 641 - São hulG 

Lêr e prop~gar o 
~ 

LEGION'ARIO 
IIIIILG - 3 .. 1, • . • 

l.' DJl!VJi;R DE TODOS 

'~ R'ê:·T.JJ9\Jel'ÇQI ,. 
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hão Paulo. :Jt cte Uêzemoro de I 93~ LEGIO.NARIO 1 -

Federaç2~@ Fentinina,'t 
A primeira vista do lep,·oso Q 

R.amudú, impressionoµ v,lvamen- 1 beijo do kcoro s o mm·r·er e tinh,a: 11m só desejo 
qu,e se ma-nifestara por lhe pa
l'ec•er i·rrealizave-1. A h·mií. Jus-.te á Irmã Justina. A lepra de 

:R,a,mudú teve uma origem glo- ca? Foi assim que depois de vindadc. As re11-glosas res-pon- tina percebeu. 
ll'iosa. Heu pae, sendo attingicto muiito va.gar che.gou ás po-rt3..3 diaim-Ihe que ,et(am apenas ser- - Gregori.o, você qu-er a:1gv.r,-
ielo mal de Hansen. foi expulso do leprosaria. Lá estava a irmã vas de Deus. Todo ag:-adeci- cousa que não sabe .pedi~. Diga· 
de sua crusa. Ra,mudú O acom- Justina. com s-c,u sorriso de mãe. mento devi-a ser di·ri,gido A'quell-e sem medo. 

1 ° 0 ,111u 'u" pensou nnt,~·r no Pa· que curava as feridas por mdo - Não é nada Virgem branca, 11>anhou servindo-o com ded_ cação -'""' u ~ = 
de ,!llãe até a morte. Teve como raiso. De facto não era só o de.Jla:s. Suas mãoH eram as mitos não me falta cousa alguma. 
era de esperar. como h,tança, alliv;o para seus males physicos; li d'J•:ne. - Sei que não falta; ma.s vê
e. molesti,a do pae. E lá ficou O o que o encant•ava era o ambi- R•amudú l!stava fóra de si. se qu•e ~sHt com vontade de ter 

llh l A h qualquer consolação. Diga. meu jl iP0bre fllho. doente. ab_anlonado ente moral, e a, nova vida que I marav ac o. e ·ava cousa en-
. t d 1· filho. pereg.rlnando · por toda , . rta a elle começava a viver. palpitan•.e can a ora, essa un ao e qua3e 

~ ., · b t l"d d ,. tlt i • d • d D Com multo <acanhame.nto pr0-1 sua. dor e__ 0 seu soffr ento_·. de fé· e u-e so rena ura 'I a e. suus '·u çao ,.,, ma.o e eus 
b d _______ feri-ndo a custo as palavras. eI:r• 

Urn1a e~pemnça comtudo "º a.ni· Fe1l-se logo embe ªndº 0 mys- - balbuciou: - gosl-at·ia de beijar 1, 
ma~. Cert.a vez. uma ··,~irgem. te;-io da 1•eú•empçilo e >J,ppredendo 

bl d dô Ell S tjl·a a Mií.o de Deus. 1 1V1est-ida de branco hav.~ sido o pro ema a r. • e en · • i d - Não haja duvida, Gregori<'. rtoda carinho ao dar uma·_,_:es_mola menos o mal phys co que o es• · Nosso Senhor o vae levar logo e. seu na,e. Sua preoccu);>tição fo: prezo com qt1e havia sido trata-., · 1 d <l d! 1 para o Céu e lú possuirá pat,t 
"'(>i.$ descobrir o paradeiio desse cio. Agora era l'.l. vo a 'e, 'ca- PAnA ANILAR nouPA \ "" b t t< K sempre a Deus. em um osculo 
en:te ,e'1t1·aordinar!a. N:as via- ção de -creaturas so rena: ura·JS ·~~!!!!!:~!!!;!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 

1 

et-erno. . 
géns, nas v.iztnhanças :~as ai- que faziam tudo por a.môr a:c " Greg.o;·io. porém. ins!·stlu, dP 
dei~s, nos encotl!tros clfm toda proprlo Deus. . . .

1 

tal modo que a Irmã percebencl'J. 
iespecie de iJ,)essôa.s . a ferg~-ntal Rla,mudú ,po.r sua vez a.grâde.cla· .-pela mão d:a-s reHglosas. Quando empalli<l.eceu. ·:. Deu-lhe sua. mão• 
,era. i9etrl(pl'e a mesma: Qild·e pO- -o qtte faziam malS con,sfder,a.va lh-e fa,zl·rum 08 curiativos. elle fi- q-ue elle be1Jou. de.1xando-lhe 
tlerLa ,encontrar a virgem b1ca.n- -âs I,rm1t-s eo:mo se foosem a di- -tava a,quellas mã:os brancas com nesse osculo os germens da JJeitpitario. das. melhores cas1mírãs, ~íí.s ijr 

Joê unnos nacionaes e estra11-geir.os.~.' --==========i==========:::_:==;;:~~===~=.:=~~1 um ,11espel.-to infinito. Entretanto monphéa ..• , 
* • 

--- \1 

-ideal 

·Estq scena filmadcx custa 
apinas 1$800. E para si 
quJ.tn to poderá valer ? ••• 

e 

o mal ,i;>rogred!-a: e o leproso ·se. 
tooinsformou em uma só chaga Filha de Mari-a. o mundo é 

horriipHante. Niariz. olhos. boc- uma chaga immensa a espera 
ca. mãos. tudo .perdera sua fó:- de tua abnegação. de tuas re-
ma. Devi,ctaménte inst-r11;ldo. foj· ·nuncila.s. do teu he.roismo. · · 

-litaJ..s do que a lepra dó cot.po -r.egenere,do m1:s agua-s do baptis~ 
mo em que recebeu O nome ,v ·ó mtindo todo se agitá num des

.morona,men'to moro.!. horripi,km
Gregorio. em memoria d-0 gra,nde te. Urge. ,pois. q"'e com O teu 
Pontifice que hospedára 110 ,pro. ex;~!nplo •. palpitante de fé e cheio 

li,.. fl}rJo J1esus em figura de um (lo ,~obi,enattira.J •. vás_ 11:'egene•ran
~ • f / lepro,;,o, O <!arpo de Gregorlo do aquelles qtto na nobreza dos 

,1/)· Ja-se desmorando pekt acçíl.o teus senti-mentos ~mcontrarü.o .re
Ç.i j d-estruldora da moles tia. w,s · medio heroico pal'a os males qu1> 

esse co.r.po era -pare "emnre um '.)S:nceram o s·eu coràçüo. .:a 
templo do _ Espl-rLto Santo. Ia obra heroica da tua Virtuch. 

ilK ______ 
1 

Sech.o de alfaiataria sob a direcç.ão de 11Jl1 J 
habil mestre da tesou1ni. 

f 
TERNOS SOB MEDIDA P:OR 

98$ 0 - 128$000 - 148-$060 - 16s=$60O 
198 00 - 218$000 - 248$000 e 2!t~$~0~ 
. · ·· . CO~FECÇÕES GARANTIDAS _ 

Cás Mu;n-dial, 
R. Iviauá, 143 - Esq. R. Brigadeiro Tobias 

)l guerra mais enigmatlm1 de nosso seculo 
l (Conclusão da 2.n pag.J ti-aéreas do lnimígo. a aviaçuo I Dia :;o d~ Novembro: Commll- n.0 199: - ''Na noite passaai 

al1emâ effectuou vôos de reco""º- . 11ic.ac.to francez; - "Nada a as- verificaram-se actividactes de pa• 

1 

artl:lharla. um dos balões esta- cimento de accôrdo com o plano 
I 
signalar, " 1 tru!h,'.ts. em varias sectores da; 

· cionarios franc-ezes foi destruído previamente estabelec1uo." Communicado allemão! - frente de combate.,. : 
nas proximidades de Colmar pe• Dia 22 de Novemb1·0: Communi- "Fraca actividade da artilharia Communicado allemão: - "A" 

· los aviões allemães." ' cado francez n.0 159: - "Nada na frente .occidental. Os aviões leste do Mcsella, registrou-se re•: 
1

1 

Dia 13 de Novembro: commu- · de importancia digno de regis- de reconhecimento continuaram duzida actividade de art!lharia. ·~: 
nicado francez: - "Noite calma I to." · os vôos sobre a Ing:\aterra." Dia 13: Commun!cado francez:',. 

: em toda frente." i Communicado allemão: - "Em "No decorrer da noíte passada;' 
Communicado · allemão: - "o · differentes pontos da frp~,-~ DEZEMBRO houve actividade de patrulhas em 

· inimigo fez novas tentativas na j dental houve fraca actlvidade da varios pontos centraes da frente 
íl'ente para tomar pés nas altu- artilharia. No d!a 21 de Nuvt-,... Dia 1.0: Commun!cado francez Ide combihte." 
-ras situadas de um lado e, de ou- bro a aviação german!ca effectuou n.0 177: - "No decorrer da noi- 1 Dia 14: Communicado francei 
tro de Liedereschiede a 11 kls. u vôos de reconhecimento sobre o te passada, houve ligeiro fogo de I sin.0 

- "Foram registadas aCtl• 
sudoeste de Pirm.o.s~n. que não territorio b1itannico. até Scapa artilharia. Repe'llimos, á noite, 1 vidades de patrulhas em toda a 
foram bem succedidas. Um oHi- Flow. Como nos dias anteriores, uma incursão do inimigo." i parte central da frente do Mosel .. 
cla'l e 24 soldados foram feitos muitos aviões de caça g·ermani- Communicado allemão: - "Es- • la até o Rheno." 

& CIA. 

prisioneiros. Em ambos OS\lados cos foram alinhados para prote- casso fogo de artilharia na fren-1 Communicado a2Jemão: -
de· Sarrebruck a artilharia · mos. ger a fronteira occidental. não te occidental. Prqseguiram os : "Além de fraca actividade da ar• 
trou-se mais activa que nos ulti- chegando a tomar contacto com reconhecimentos aéreos sobre o tilhar!a inimiga entre o Mosella; 
mos dias." o inimiP."O." territorio britannico. e o Rheno. foram feitos diverso&: 

Dia 1_4 de Novembro: commu- Dia 23 de Novembro: Commu- Dia 2: Communicado francez reconhecimentos intensivos. Fi-1 
nicado francez n.0 143: - "Noite nicado francez: - "A noite pas- n.º 179::- "Nada digno de nota, zemos novos prisioneiros," 

·calma." sada decorreu re:Iativamente cal- occorreu na noite passada. Dia' 15: Communicado 'france:if 
Communicado allemão: - "Com ma em toda frente de batalha. _Communicado allemão: - "Não s!n.0

: - "Foram bastante activos 
excepção de breves vôos de reco- Houve ligeiro fogo de artilharia houve acontecimentos especiaes. ·' os encontros entre elementos ·d9 
nhecimento e de ligeira activida- em varios pontos .. Durante o dia Dia 4: Communicado francez: reconhecimento na região dos 

Rua 24 de Maio, 80-90 - São Paulo 

MAMTE!GA DE tA, 0,UALIDADE 
de de artilharia. a noite de hon- de hontem _abatemos 5 aviões de 1- "Nada de Importante a assig- Vos~es e sobre o B!ies." · . 
tem transcorreu calma em toda caça allemaes. que cahiram em na'lar." Dia 16: Communicado. francez: 
frente de combate. Apesar do no~so territorio, além. de um ap- Commnnicado .allemão: _ "Não s/n._0

: - ";:ada de importanté, a; 
mau tempo uma esquadrl·Jha de pa1elho de reconhec11nento. 00ue se verificou nenhum aconteci- ass1gnalar. 

PURA fJ SABOROSA 

avião emorehende11 nm vôn rle foi a~acado pel:is nossos ªY,ioes mento digno de ser assignalado. Communlcado a1lemã~,: - "Na. 
ataque sobre as l!has Shet'land. e cah1u e~ terntorio belga. na frente· occidental ,, da de novo a registar. . 
Dois hvdroplanos inimigos fo- Commumcado aliem ão: , . · Dia 18: commurtlcado francez~ 
ram destruldos; e. ao que parece. "Aviõ 0 s n11,..rn°~s r'• ,-~," nhn+,,_ pia 5: Com,1;11~mcado francez - "Noite calma, com alguns tii'oá 
foi attlngiclo um cruzador britan- ram hontem 4 aviões francezes n. 186 · :. A noite ?:i-ssa~a Ide artilharia." ·, 
nico. Nfto se poude observar com nas proximidades da frente cte houve _actividades de .. ª1 tilhai !ª Í Communicado allemão: - "En• · 
r,erteza. se todos os aviões vol- combate, além de um outro nas em var!?s pontos da fiente occi-1 t.re o Mosella e a Flor.esta do Pa-
taram intactos. " immediações de Pirmasen. " dental. latinato. o fógo de artilharia este-

Dia 16 de Novembro: Commu- Dia 24 de Novembro: commu- Communicado allemão: - "Na· ve um pouco mais violento de afn• 
nicaclo francez n.0 147: - "Nada nicado francez: - "Nada de lm- frente oeste foram travados com- bos os lados. Communica a dés
de novo occorreu á noite passa- portante durante a noite. Hon- ?ª_tes locaes. sem !mportancia. ? truição do "Admirai von spee ". 
da." tem foram abatidos 8 aviões de inimigo reforçou o fogo de art1- Dia 19: communicado francez• 

communicado allemão: _ "Não reconhecimento. em territorlo lharia, na região fronteira á •Jestc - "Nada de importante a ruisi<>; 
se registou nenhum aconteci- f1~nce·z. sendo 4 pela aviação do Mosella." nalar. " ·." 

1 

menta no correr do dia de hon- britann!ca e 4 pela franceza. Um Dia 6: Communicado francez Commun!cado allelnão: __ «:rifa .. 
de acceita('ã_o_ .2eral tem... dos nossos aviões de caça não re- s/n.0

: -"N'ada de importante ª I ca activida-de da artilharla e das 
"I::' ~ Dia l7 ele Novembro: Commu- gressou á sua base." assignalar.': patrulhas. Abatemos 34 aVlõe~ 

nicado francez n.º 149: - "Noite O communicado allemão an- Communiêad<;> allemão:--:- "Ne-
1
, britannicos em violento combate .... 

Finos productos 

FABRICANTES~ calma em toda frente," nuncia o torpedeamento em Forth nhum .~contec1mento de impor- Dill. 20: communicado francez~ 

Earvalb~ & 
1 

Communlcado allemão: - "Ne- of Forth, de um cruzador britan- tancia. ,11 1- "Nada ha a assignalar." · . 
nhuma acção de importancia na nico. Dia 7: Communicado francez O communicado allemão annun-

B b 
frente oeste. excepto fraca acti- Dia 25 de Novembro: Commu- n.0 189: - "Vereficou-se na noi- i eia a destruição de 4 cruzactore.r · 

ª1~1 f1\osa vidade loca:! de artilharia." nicado francez: - "Nada de im- te passada desusada actividade ·1 ligeíros inglezes. 
·1}1 Dia 18 de Novembro: Commu- portante durante a noite." das patrulh~s de ambps os lados, Dia 21: Commun!cado france2: 

· · . nicado francez n.0 161: - "Nada Communicado aJ!emão: - "Na intervindo em con.sequencia, as I n.0 217: - "Durante a noite pas~ 
de importante se verificou duran- frente occidenta-1 houve activida- duas artllhar!as." sada registaram-se actividades de-

Laci1c1n10s geral 

Rua Canfardra, 523 São 

Phone: · 4-6621 

te a noite passada. Algttns aviões de local das patrulhas de expio- Communlcado aHemão: - "Na! patrulha,s. de ambos os lados, na-. 
inimigos sobrevoaram hontem r,ação. Em certos sectores da frente occidental houve fraca. região do Sarre." · 
parte do nosso territorio." frente verificou-se reduzido fogo actividade de artilharia." 1 Commun!cado allemâo: _ "Ve-

Con.:,.municado allemáo: - "Floi da artilharia. Os aviadores fran- Dia 8: Communicado francez I rificaram-se actlvidades locaes 
impedido a tempo, pelas baterias I cezes ex~cutaram alguns vôos de s/n.0

: -:- "Nada a assignalar." um pouco mais intensas. um: 
1 r·,tLn,Ar~as, uma tent 0 tiva Jnva- reconhec1111ento na região fron- Dia 9: Communicado francez n.0 avião francez de reconhecil;nentoi 

da á effeito por 3 aviões br!tan- teiriça, emquanto que os nossos 193: - "Durante a noite passa- foi derrubado por um avião de' 
nicos. de atacar Wllhelmsb:i.ven. aviadores de_ reconhecimento ef- da. verificaram-se em varios pon- caça allemão. n.as proximidade& 
Na frente occidental realizaram- fectuaram voos até a França." tos da frente. actividades da ln- de Permanses. logo após haver 
se apenas vôos "limitados de re- Dia 27 de Novembro: Commu- fantaria e da artilharia." voado sobre a fronteira." 
conhecimento". nicado francez: - "Nada de lm- Communicado allemão: - "Em Dia 22: Conununlcado france:1 

Dia 20 de Novembro: Commu- portancia durante a noite." varios pontos da frente occiden- n.0 219: - "Nada se venflco11 
nicado francez n.0 155: "Nada . Com~unicado allemão: - "Na- tal. verificaram-se actividades de no decorrer da noite passada na 

!oe .... - ............................. ,..._ .............................................. --····-·-···• .. •·-·•; occorreu de importante hontem, á i da~de importante. com excepção artllharia. ligeiramente mais ln- frente de combate que mereça· 

1 
; noite, para ser noticiado. " j de ligeiro fogo de arti'lh.aria. " tensas. Entre o Mose'lla e o Rhe- ser noticiado." • · 

A \ e ·1 n ta M o d e r ·n a ·=·_-::' Communlcado allemão: - "Na- ' . Dia 28 de Novembro: Commu- no, a sudoeste de Merz!g, foram Communicado allemão: - .. AJr 
da de lmportancia. " 1· meado francez n.0 171: - "Nada arrazados dois ninhos de metra- forças aéreas fizeram vôos de re

Dia 21 de Novembro: Commu- occorreu na noite passada." lhadoras inimigas, sendo trez ou- conhecimento no norte da Pran-

f 
A maior organisação plastica do Brasil ;•,; nicado francez n.0 157: - "Nada 1 _Dia 29 de Novembro: Oommu- tros parc!alm~nte destruídos. por ça e sobre a Grã-Bretanha. Cotn-· 

de importante na noite passada. i meado francez n.0 173: - "Nada um grupo de tropas de avanço." bate entre aviões de caça france .. 

I 
Variado e completo sortimento de artigos para 

11

~- para ser noticiado." • de !,mportancia n.a noite passa- Dia 11: Communlcado francez ze,s e "Messcschmidt" a?lemães.'' 
Communicado allemão: - "AI da. . n.º 197: - '.'Nada de extraordi- Dia 23: Communicado francez: 

-.;._ presentes de Natal e Fim de Anno oeste. em alguns sectores houve j Commun1cado a!lemão: - "Na nario para ser not-lciado. occor- - "Nada importante occorreu du-. 

BOLSAS MEIAS pequena actividade dos elemen- frente occidental não se verifi- reu durante a noite passada, na rante a noite passada. para ser 
-- · -- tos de reconhecimento e da artilha I cou qualquer acontecimento de frente de combate." noticiado." 

PERFUMES FINOS' Etce ria. A aviação germanica conti- importancia. Aviões britannicos Colnmunicado allemão: "Entre Communlcado allemão: _ "Na:-
nua a effectuar vôos de reconhe- tentaram novamente sobrevoar o o Mosella e ~, Floresta do Palati- frente occidental O dia decorreu 

1 
li 

f cimento sôbre terrltorio inimi~o. norte d_a Allemanha,_ mas não I nat@. em certos _ sectores do calmo, Dois aviões de caç.a. fran.: 
Fi 'aes em São Paulo: 1 Os aviões sobrevoaram ás regloes consegwram cheg·ar a costa. O "front". houve acçao de artllha- cezes foram derrubados a norOês-

R. S. Bento, 78 Phone, 2-7880 ! 

1 

de scapa _FJow, a Escossla e o ae~odr_?mo de ~rlrnm foi ataca- 1 ria. No Caruil da ~ancha puze- te de_ Metz pelos aviões allétnãe,. 
p d R bl' 31 Ph 4 6674 , sul da Gra-Bretanha. Em Fran- do. nao se registando entretanto; mos a pique 2 navios tanques de Contmuaram os vôos $obre a 

T • a epu 1ca, - one, - { Qa voaram na reg-ião norte nté qul:_lquer damno nas suas instal- / 19.000 tone'ladas. . França. a Grã-Bretanha e O Mar 
. 1.,..,..,. •-•• 1 ... , ........ •. • • • • •. .-.. .... --... • .. -·•·--.,_.,._...,..,. ...... Paris. Apes,ar das actividades an- laçoes. '' DJa. 12: Commumcado francez dq Norte.. ·,,., ., 

\ 



'~oo-s::E.VEL T E 
b y·'AT1CA.NO 

A sEim;àij.a do Natal foi üina dàs rifais cheias de aconteci· 

::mentos da ma;xima importancia para o ~:e.~º--n.~Rlyimento da po- · 
~~ica inte~;nacionaL . • - · · · 

Entre elles .assumiram caracter mais festivo e revesti-

§;o PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 1939 

de Natal 
' ; 

\ram-se de manifesta~ões exter-nas a visita feita pelos reis da <? Exmo. Sr. Arcebisço Metro-, sepmcro para ·chorar e nastimâr QU:e nouco intento! Que tareta 

1 

.• o_s,a estas-nossas creança.s, dQ~r,e.;'·_. 
g:!~lia ao _Summo Pontífice, e sua retribuição. po~~ano dirigiu ª seguinte s9:u- o horl'endo mortlclnio dos seus fi- ingloria! Que tentame sacrilego! mos os joelhos bem junto do Peúli: 

~ee· º"~esd.: Natal, aos seus arclli.i:llo- lhos. Faz peor: respeita os.corpos, . Não obstante, o ,amor é ainda Menm.o e rezemos por towa, a-ui.;,· 
Out~o não me);\QS importante, e sob certo aspecto de maior ,,..., · - dispensa-lhes até mimosos tratos mais forte do que o odio, e a in- fancla br.asileira. . :'· ·: 

.signifiéiip:..o, foi a designaça-o de um 1·eP.I'"sentante do sr Car.i.s.simos radio "UVintes• ,,- . ;,-, . · "" • e os mais superfluos cuidados; nocencia mallogra os nefandos Bonisslmo Jesus, deitado nesta.a: 
moosevelt· ao Vatica_no. Aproveito a, gratlsslma opportu- mas envida todos os, esforços para' propositos. Por mais que traj)a- palhas de um berço tão pobre quê,, 
.._,_ Si .-aquellas visitas sign-i-f-icam o reconhecimento do podar nidade desta cottimemor.ação com maJ;a,r a .alma dos peqúeninos, ar- lhem e porfiem os Herod~s. não O mais pobre dentre nós O teve!' 
resIJiritual do, .. Santo··P'adre pelos soberanos de um povo i:ntei- que.a Radio Excell!ior celebra mais ruinar-lhes a c?nsciencia christã, lpodem as ª_!mas candidas despre~- melhor e mais confortavel do que 
1 um anniversario da sua reorgani- roubar-lhes a fe e corromper-lhes ·der-se de Jesus, deante de CUJO O teú, ao abrir teus olhos divb:io$, 

~ -_ :ramente catholico, eHes mesmos tambem catholicos, essa de- zação, para sauda-r, nesta hora fe- os c<?rações com o peccado. Assa1- berço luzem nesta noite de Natal, pousa-os primeiro sobre os peque-
/llignação do representante y.ankee slgni.fica esse mesmo re- liz do santo-Natal, a todas as cre- nos que confiantes se acercam do· 
FOnhecimento pelo chefe de um povo na suà maioria hostil anças do Arcebispadô e do Estado teu presépio. Têm énes direito ás 
fã Igi::eja - elle mesmo agindo por interesse: sem O menor· de São Paulo. -tuas bençãos e aos teus c,arinhost 
~p:uiiii>, ;:de sentimentos elevados. - Rl:!morosas e .alacres agrupam- em suas frontes serenas espleride. 

' ' ·-·· ---· · · :- ·· se em redbr dos .preseplos, lrradi- · a pureza, em seus labios paira en•,: 
i(~ppsev.elt não passa, realmente, ae um pol!tico, de cdr-po ando por toda a parte essa 'es- '.caµtadora a sincerida~ e . .nas.súaisi.' 

b- a-lma __ ,>q __ úe: v.i:ve procurando :attrahir as sytripathias protes-: pontanea alegrl11 q~e só 11, infan- almas candicms florescem os lyl'ios 
i he ,._ -- nl da inhocencia baptismal. Olha, 

, nt-es:-:e-õ:j~da~o_._as, ao mesm_ 0 tempo que faz suas mesuras â. c a con ce e sa.,., co._ ..... u car. 
& · - · E têm razão os pequeninos de con- pois, Jesus, pelos nossos pequeni .. 
~gFeja=-r--:-,:~udd:;iPolitica:lllOO:te equfübrado. siderar festa sua··o'i..n~imento de nos pltra que não venham a ser 

Si:-f.ez':essa ·nomea§ãci, ~g-0ra, ~lla é.·_ uma Victoria do San· =êi{rlsttl, pois entran.dÕ'i:no niundo,- um diá faceis presas do peêcado, 

.
tCo_:-Pa:dre,:._ju~to a. qu1:im R_ 0:~>sev.elt sente a nece.t::tsidade de ter _~ostrou•se Elle eÍn tudo seme- que sob os mais variados dfsfarci!/J 

r, lh te á ore oas la d tenta seduzil-os, porquanto s6 : ii 
~m repr~sentante. E stgn-ifica tambem que os, politicos não: an s ª-!:'\ ' aureo n ° vi·rtude faz O homem feliZ, 8 , n· .. :. 
: . . · para sempre db seu fulgor dlvlno "" 
,duectamente interessados nas manobras europeias, sentem-se 8 ditosa pue;ricia. queremos vel-os · constantenientê 
~úffócar no cháos, de ond~ 1ui~l.l!J.S e.ro,~e e~ i:iosiçãQ firml;! a Mas O que ;tobretudo mais com- sob o signo da Felicidade. Más, 
~áthed).a Romana. - · t triave na viaa de Je~-qs é .que, nas- tambe:rh entre os pequenos ha. dif .. 

1
.ctdo apenas, já o'utros por Elle ferenças: possuem estes riquezas 

(" :! mbr~~m, prhniéias #dessa multidão e saude, são aquel1es pauperrimos 
·de martyres que sao a henra da e doentes; alguns moram em pa-

i
. humana estirpe! -Os pi,imeiros que laclos; outros crescem nas ruas ou 

, àel'l'amaram o seu sangue por habitam cortiços e porões; quan-
Christo foram as creanças, brutal- toi; podem desde cedo dedicar-se 

1 

mente arrancaqas dos braços das ao estudo, ao passo que outros 
mães, pelas ferocidades dos algo- muitos madrugam para o traba-
zes. lho das officinas. A uns e outros, 

E é triste pensar que nas cre- a. todos, ó divino Jesus, ajuda e 
anças ainda e sempre se procura auxilia, pàra. que o rico ame ao 
aggredlr a Christo ! pobre e com este reparta as so-

Não se' extingue a dymnastia de bras dos seus haveres; _para' que 

.Ai.S ' Herodes nem se lhe atrenua a nunca se afaste o são das tuas 

l
i cmeldade. _ Não manda trucidar veredas e o doente ache conforto ANAS os corpos dos innoeentes, como o no seu resignado soffrer, junto de 
fez o sl.mstro rei da Judéa, en- ti, que assim nos ensinaste a en-

", chendo de clamor as ruas de Be- nobrecer e santificar a vida. 
,tém e accordando Rachel do seu Baixe, nesta noite do teu ·Na~ 

tal, sobre todas as creanças da 
Archidiocese e do Estado, sobre 
todas as casas ricas e pobres, so
bro oa - hoapit.<w&-~- "-E:y:los •. que_ re. 
colhem doentinhos e .orphãos, a 
caricia da tua benção, o conforto 
do teu sorrlsp, para que elles cres• 
ç,am melhores do que nós e, so~ 
bretudo, não se afastem da tua 
santa lei, como o fizemos nós, que 
pagamos agora o peccado dessa 
tremenda apostasia. Faze toda a 
inf,ancia pura, forte, sadia, alegre, 
devotada, e, mais que tudo, pro
fundamente religiosa, afim de ja• 
mais esquecerem estas almas o 
fulgor do teu Natal. 

~adre Francisca de JesuS) 
. :~, 

_(Conolusão da 5." pagina) Aind,a mais .tarde, numa ou- !Assim odjscorreu pelos ultinios 
atra oontingencia -em que -a F-un- ,a,r,nos de sua vLda, até que en

i'g·tit;.ocos, :pelos ma1~TIJtendidos, ·dação atravessava periodos dif· tregou, -santamente, a alma ao 
pelas contl'adições, com q,ue 'l:.o- fice!s, Mad·re !Francisca, nova- Creador, em 28 d·e Maio de 1932. 
jlas as· fundações têm de s·e de- mente assoberbad,a, ,por abati- Dois a,nnos anates ella .escreve..-a 
f.rontar. Ao mesmo ,passo, vol- men,tos mortae.s, ouviu ao fali~- a -s,ua,s fL!has: "J;J ,preciso amar 
taTam-lhe, ,com -redobraoo1 vio- cido Papa Pio X, que numa voz Nosso Senhor generosamente; 
aenoia, a,s pena.s .i,n,teriores. E, co interior lhe disse: "Ã tua obra, até á destruição d-e -si ,mesmo, o 
mo se tuoo .nfüo bastasse, sua que -tambem é minha, nenhum q-ue é abso!-wtamente necessario, ' 
saude -compromet-te<lJi,se irreme- mal ,será fel-to". Em fins de se se quer ia;mal-0 verdadeira
-«Ha,ve;hnente, :pois veiu a con- 1928, diversos postulantes, em mente." Pois bem, Madre Fran
_l'trahLr a <ter.rivel molesUa de Ba-

1 
que ·eUa, deposi>tava as maiores, ,cisca fôra d,es,tr,ui-da de tal fór-

'sedow, que é -u.,1 envenenamen- esp.era:nças, a b a n donare,m o ma, que neHa já, '11ão havia se
tio ,progressivo do organismo P.ri-orado. Mad.r,e Francisca não não O que O proprio J•esus 
até a morte, envenenamento era ,pessoa -para se mover •ao Christo edifi-0ara; em ver.dad-e, 
~ue va-e Mnplianuo a repercussão affecto ,por razões ,mperficiaes; ,ella ,rua,scera novamente, hàven-_ 
~ ;soffrimentos, de forma a mas o affecto, ineHa, era ,um do m.orrido tu-do qua,nto nelki' 
:t,ransform<air :uma -si,mples con- sentimento profundo e fo11te, tle era d-o ,peccado. 
~rariedad-e ,n1:1m· soffrimento qua- como só as a~mas fortes -sã:o oa,- Depois d~ sua mor'be, grande~ 
,J:lÍ int"'-ravel. · Por causa desta pazes, sem .puerilidades ou ·oon-v= 

1 
,prodigios em CIH'as e conver-

k:loenç'a teve de -soffre:- uma se-1 timentalismos, mas grande, ge- sões .se realizaTam, mediante 
,ria operação em 1.922. Lozo no neroso e, mais do que tudo, ra-- sua i·nterc·es-são. Mas m:liior ,pro-
e.nno IS'eguin,te os medkos deses-, cional. Aquelle "fo;:fait" de s,uas digio foi certrumente o facto da 
peraTam de sa,J.val-.a,; ella deve- filhas mais queridas atti-ngiu- Compa,nh!a. da Virgem vL:- a 
ria s:er operada novamente, des- lhe O fundº dll. aLma, portanto,· :perder a casa da Via Tusco1a
lta vez de I\JJm abcesso no 1nte- '.: despedaçou-:,lhe O cora.-çã?. na, 367. Ao que parece, nem 
:· i d C üma voz Jn'ter101· -se fez ouvir 
:JI' or o craneo. urou-.se, ien- ., . tudo f&,a ,oonvenientemente 
treta,nto, depois de uma novena I para .ª .consolar: Serás sa,cud1-
e Pio X. Ainda outna vez foi r d:1', tu e a •tu,a, barca, mas nem 
JCUracra mi·raculosa,m-ente de um / tu, nem a tua parca illaufra-
.lPMegmon, por i-ntercessão de 
•J3ta. Therezi-nha do Menino Je-
:sus, que lhe appar-eceu. 
i· Esta av;aJa;nche de cont:-arie
idades -não impediu a f·undado
_ ira. d-e or.gancizar ·cui,dadosamen
_ite a ,vida i-nite11na de ,seu con-

. garão". 

M'.l'U ME 'l'ENS AMADO" 

previsto ·no negocio de. compra, 
e as .pobres freiras foram viicti
mas ·de uma, evicçã.o, sendo 
da-saloja:das do Priorado, que 
lhes -era tão ca:ro. Como seria 
possivel qu-e uma Ordem, evi-

'' dentem.ente al:lençoada 'Pela 

'vento ·,de ,contemplativas. Mas 
ella estava rurrazada. Certa vez, 
ieill- 28 de. Outubro de 1922, pen-

Assim, ª ,u]tim6} fase de sua Providencia, -soffresse -semelhGin
vid•a foi recoberta da,quella 'te ·revéz? :i;; verdade que, com 
poeira dourada, que se encon- isso, a Companhia .mudou-se 
tra nos "F.toretti" ,e ·na "Le- ·,para o Brasil (1) -para Petropo
gende Dorée". Os seus menores Jis, viindo re21ar ,pelas voe-ações 
gestos tinha,m uma repercussão ,n~te paiz d-e clero eso3 ço, ber
-sobrena:tural. Entrete,nto, acima 

iSOU su.ccumbi-r aos soff:-imentos de tudo isso, palna;va habitual- ço da sua fundadora. ~as tudo. 
internos e ~ternos que a sub- mente uma obscuridade oom- não ,poderia ter-.se rpassado de 
m--ergiam. Num ultimo alento. 1 fó M d outra fórma, ·sem ·aqueHe .:'ude ·pacta, d-e ta rma q.ue a re 
e.lnàJai ,encon,trou forças par_a fa- Fra.ncisea julgava haver perdi-1,it.olp:, que -mais parece um oa-s-
zer este S'ILpremo offe:-ecvmen,- do a fé. El1a ,se sentia tão go · 
ito: "Entreta:nto, eu quero sof-1 sceptica como ,um livre -pen,sa- Cert,ai vez Madre Francisca 
t'.rer cornvo-sco, ,meu Senhor J-e- , . · de Jesus recebeu uma dessas 
BUS". Neste ,momento ella viu dor, _e, comtudo ella oria porque noticias negro.s, que .revelam 
ao :seu S·enhor J-esu~ a Cruz queria ,crer, ,num esforço sobre- adversidades ma:ssiças e totaes, 

. ' humano ·da vontade, qu.e affron-
{ts ,costas, -seguido :po:- ,uma tava a escurid&o da intelligen- e ·ella exclamou .cheia de des-
;tiu1·ba 11.1Hulan1te, que ilhe dJ:Sse: . E alento: "M,as Senhor, que foi 
"Quem soffreu tanto como Eu? ci,a.. 0 .seu sa.ngue ª envene- que eu Vos fiz, então?" Ao que 
s· . d . R nar-.se, a envenenar-se -cada vez Jesus Chrl.sto immediata>nente 
_,!!a-~e;,, ,preciso e ti. ecu\Sa- , mais, de modo a collocal-a pro- "Tu· 
,.-.,.., vir· 1 Xima dos -limites da demencia... lhe respondeu: me tens 

N "- - h · d M amado." · ...v, nao_ · avia e -ser ia _ a- Datam _des~a epoca ~s ma!s 
4-re F-ranc1sca de Jesus quem bel,!os e mspLrados escriptos de 
!l'ecusariia. segu.rn-0. Imm.ecHa,ta- 1 Madre Francisca, pois que as 
mente Lhe ·peda perdão, e sup- sua-s ,trevas eram illuminada.,; (1) A imagem da Sagrad·a 
a;ilica .lhe q-ueira infu,ndi-r um mome-nt.aneamente por !ul!les vi- F-J..ce, -desenhada por Mad,re 
/1,"el'dadel.ro a.mor. Como !em- vissi•ma.s, que a mergulhavam Francisca, foi transferida para 
til1am.ça desta graça •ex<t.raordi· num ,mar de feli-cidad-e. Es,tes o Brasil, · onde :,e encontra no· 
119,l'ia, ,a San>ta Face de J.esus escri-ptos -são -um ali-m-ento es- Priorado da Virgem, em Petro
~_prlmw-se ,na :paÍ,ede da cell,u- piritual de primeira ordem, e polis, .para onde se transporta
'la, . .como oU:tr'or.a no lenço da -approxi.Inam, si.ngularmente, sua -ra,m as· Reli-giosa,s da Congr~
V<eronica. Até hoje lá se pode aiutora dos gra:nd-es contempla- 'gação fundada 'Pela insigne e 
9, ~114& ~- ~ cVJ.4..--o. ,ti voat g-ue a- Ia:rejia, P1'odtu:&iiu, .IUl/ta :lml.aU-ilra, 

s. Excia. Revma. o Sr. D . .José Gaspar de Affonseca e SUv:1 

te. insolente as escolas, de cujo en
síno expunge o nome santíssimo qe 
:deus; assenhorea-se dos diverti
mentos, paganizando-os, para, as
sim profanada a filial candura, 
mais_ f,acilmente aviltar a alma 
descuidada e ingenua das crean
ças; envenena a literatura infan
til para perverter o senso moral 
dos pequeninos. 

A'·!,Hmmigraçé:10 1 

japoneza 1 

Em um de seus ultimas nu· 
meros a revista "Messe" traz 
um artigo do dr. J. Pitombo, 
sobre a obra da nacionaliza
ção que representa a catechese 
dos japonezes no Brasil. 

O articulista destaca o pa
pel da Companhia de Jesus, 
que desde 1926 vem desenvol
vendo notavel obra de evange
lização dos japouezes residen
tes no Brasil, particularmente 
em São Paulo, onde já creou 
o Collegi.o CathoHco Japonez 
São Francisco Xavier. 

A catechese dos japonezes 
resolve o difficil problema 
creado pelo grande contingente 
de immigrantes nipponicos, 
elemento que · traz vantagens 
economicas indiscutiveis, cons· 
tituindo todavia um serio pro
blema politico pela difficulds- i 

_lle · 4e adaptaçã~, 

illumin.ados de ternura e meigui
ce, milhares de olhos pequeninos, 
avidos de contemplarem o mais 
bello acontecimento da Historia . 

Voltemos tambem nós as nossas 
vistas para o presepio tosco e hu
milde e emparelhados por mqmen-

Nesta prece queremos envolver 
tambem o coração de tantas cre
anças orphanadas pela guerra e 
que voltam para o teu berço os 
olhos tristes e lacrimosos, certaE 
de encontrarem em ti toda a mel• 
guice da paternidade. 

Abraçados com todos estes ln• 
nocentes, queremos por fim dizer
te, ó bonlssimo e adorado Jesus, 
com humildade, sinceridade e con
fiança: faze-nos pequeninos como 
tu, pequeninos como estas creanças 
que ra'diantes te contemplam, para · 
que possamos todos ser grandes-no 
reino dos céus. Amem. 

· .. D;:-'n~~~ Í>rado ·--1 
R. sen. P. EaYdlo, :16 • S. , , 

513:IH - n a 17 boru : 
Telepllone 2-7313 

"" . ··-
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